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PAKEITIMAI 7–10

Pranešimo projektas (PE394.208v01-00)
Hubert Pirker
Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva, siekiant priimti Tarybos sprendimą dėl kovos 
su korupcija kontaktinių punktų tinklo

Pasiūlymas dėl sprendimo (11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS))

Tarybos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Hubert Pirker

Pakeitimas 7
1 straipsnis

Siekiant pagerinti valdžios institucijų ir 
agentūrų bendradarbiavimą tam, kad būtų 
užkirstas kelias korupcijai Europoje ir su ja 
kovojama, įkuriamas Europos Sąjungos 
valstybių narių kontaktinių punktų tinklas 
(toliau – tinklas). Europos Komisija, 
Europolas ir Eurojustas visapusiškai 
dalyvauja tinklo veikloje.

Siekiant pagerinti valdžios institucijų ir 
agentūrų bendradarbiavimą tam, kad būtų 
užkirstas kelias korupcijai Europoje ir su ja 
kovojama, įkuriamas Europos Sąjungos 
valstybių narių kontaktinių punktų tinklas 
(toliau – tinklas). Komisija (OLAF), 
Europolas ir Eurojustas visapusiškai 
dalyvauja tinklo veikloje.

Or. en

Pagrindimas

Vienas iš pagrindinių OLAF tikslų yra kovoti su korupcija vykdant Bendrijos biudžetą. Dėl 
šios priežasties OLAF turėtų būti sudedamoji šio tinklo dalis.
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Pakeitimą pateikė Hubert Pirker

Pakeitimas 8
2 straipsnis

Tinklą sudaro Europos Sąjungos valstybių 
narių valdžios institucijos ir agentūros, 
kurioms pavesta užduotis užkirsti kelią 
korupcijai ar kovoti su ja. Narius skiria 
valstybės narės. Kiekviena valstybė narė 
skiria bent vieną, tačiau ne daugiau kaip tris 
organizacijas. Europos Komisija paskiria 
savo atstovus. Europolas ir Eurojustas pagal 
atitinkamą savo kompetenciją gali dalyvauti 
tinklo veikloje.

Tinklą sudaro Europos Sąjungos valstybių 
narių valdžios institucijos ir agentūros, 
kurioms pavesta užduotis užkirsti kelią 
korupcijai ar kovoti su ja. Narius skiria 
valstybės narės. Kiekviena valstybė narė 
skiria bent vieną, tačiau ne daugiau kaip tris 
organizacijas. Komisija (OLAF) paskiria 
savo atstovus. OLAF, Europolas ir 
Eurojustas pagal atitinkamą savo 
kompetenciją dalyvauja tinklo veikloje.

Or. en

Pagrindimas

Vienas iš pagrindinių OLAF tikslų yra kovoti su korupcija vykdant Bendrijos biudžetą. Dėl 
šios priežasties OLAF turėtų būti sudedamoji šio tinklo dalis. Siekiant sukurti tvirtą tinklą, 
Europolo ir Eurojusto patirtis ir žinios būtinos. Taigi, šios dvi organizacijos taip pat turėtų 
būti sudedamoji šio tinklo dalis ir dėl to pranešėjas prašo nustatyti, kad jų dalyvavimas būtų 
privalomas.

Pakeitimą pateikė Iliana Malinova Iotova

Pakeitimas 9
5 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Siekdama didesnio nuoseklumo, 
Komisija, pageidautina prieš įsigaliojant 
Lisabonos sutarčiai, imasi priemonių, kad 
būtų sudarytos tinkamos sąlygos įsteigti 
nuolatinį tinklo sekretoriatą, integruotą į 
OLAF arba Teisingumo, laisvės ir 
saugumo generalinio direktorato struktūrą.

Or. en

Pagrindimas

Neįmanoma stiprinti organizacinio tinklo nesant nuolatinio sekretoriato, kuris padėtų 
užtikrinti tinklo veiklos tęstinumą. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindinė pranešėjo mintis – tinklo 
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veiklos išlaidas priskirti Komisijai, atrodo, kad sekretoriato funkcijas, siekiant atskaitomybės 
ir patikimo valdymo, taip pat ir finansų, priimtina patikėti tai pačiai institucijai.  

Pakeitimą pateikė Iliana Malinova Iotova

Pakeitimas 10
5 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Tam, kad tinklas galėtų parengti 
konkrečių Europos aspektą apimančių 
teisėkūros pasiūlymų, jam suteikiama teisė 
prašyti papildomų lėšų iš ES biudžeto 
asignavimų, numatytų laisvės, teisingumo 
ir saugumo erdvei plėsti. 

Or. en

Pagrindimas

Pirminio Tarybos pasiūlymo trūkumas tas, kad nėra pakankamų organizacinių ir finansinių 
garantijų, jog tinklas galėtų išvystyti reikiamus pajėgumus, siekdamas teikti pridėtinę vertę 
šioje srityje jau pradėtoms vykdyti iniciatyvoms. Šiuo pakeitimu siekiama suteikti aiškų 
pagrindą Europos bendrijos turimų laisvės, teisingumo ir saugumo sričiai finansuoti 
numatytų lėšų panaudojimui šiuo tikslu.
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