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GROZĪJUMI Nr. 7-10

Ziņojuma projekts (PE394.208v01-00)
Hubert Pirker
Vācijas Federatīvās Republikas ierosme, lai pieņemtu Padomes lēmumu par korupcijas 
apkarošanas kontaktpunktu tīklu

Lēmuma priekšlikums (11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS))

Padomes ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Hubert Pirker

Grozījums Nr. 7
1. pants

Lai uzlabotu iestāžu un aģentūru sadarbību 
korupcijas novēršanai un apkarošanai 
Eiropā, izveido Eiropas Savienības 
dalībvalstu kontaktpunktu tīklu (turpmāk -
"tīkls"). Eiropas Komisija, Eiropols un 
Eurojust ir pilnībā saistīti ar tīkla darbībām.

Lai uzlabotu iestāžu un aģentūru sadarbību 
korupcijas novēršanai un apkarošanai 
Eiropā, izveido Eiropas Savienības 
dalībvalstu kontaktpunktu tīklu (turpmāk –
„tīkls”). Komisija (OLAF), Eiropols un 
Eurojust ir pilnībā saistīti ar tīkla darbībām.

Or. en

Pamatojums

Viens no OLAF galvenajiem uzdevumiem ir apkarot korupciju saistībā ar Kopienas budžetu. 
Tādēļ OLAF jābūt šī tīkla neatņemama daļai.
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Grozījumu iesniedza Hubert Pirker

Grozījums Nr. 8
2. pants

Tīklu veido Eiropas Savienības dalībvalstu 
iestādes un aģentūras, kuru uzdevums ir 
novērst un apkarot korupciju. Tā dalībniekus 
nosaka dalībvalstis. Katra dalībvalstis 
nosaka vismaz vienu, bet ne vairāk kā trīs 
organizācijas. Eiropas Komisija nosaka 
savus pārstāvjus. Ievērojot savu attiecīgo 
kompetenci, Eiropols un Eurojust var 
piedalīties tīkla darbā.

Tīklu veido Eiropas Savienības dalībvalstu 
iestādes un aģentūras, kuru uzdevums ir 
novērst un apkarot korupciju. Tā dalībniekus 
nosaka dalībvalstis. Katra dalībvalstis 
nosaka vismaz vienu, bet ne vairāk kā trīs 
organizācijas. Komisija (OLAF) nosaka 
savus pārstāvjus. Ievērojot savu attiecīgo 
kompetenci, OLAF, Eiropols un Eurojust
piedalās tīkla darbā.

Or. en

Pamatojums

Viens no OLAF galvenajiem uzdevumiem ir apkarot korupciju saistībā ar Kopienas budžetu. 
Tādēļ OLAF jābūt šī tīkla neatņemama daļai. Lai izveidotu labi finansētu tīklu, Eiropola un 
Eurojust pieredze un zinātība ir neaizstājamas. Tādēļ arī šīm divām organizācijām jābūt šī 
tīkla neatņemama daļai, tāpēc referents prasa, lai šo organizāciju līdzdalība būtu obligāta.

Grozījumu iesniedza Iliana Malinova Iotova

Grozījums Nr. 9
5. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Lielākas saskanības panākšanai 
Komisija veic pasākumus, būtu vēlams vēl 
pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā, lai 
nodrošinātu praktiski īstenojamus 
pasākumus šī tīkla pastāvīga sekretariāta 
izveidei, integrējot to OLAF vai 
Tiesiskuma, brīvības un drošības 
ģenerāldirektorāta struktūrā.

Or. en

Pamatojums

Šā tīkla organizatorisko struktūru nevar stiprināt, neizveidojot pastāvīgu sekretariātu, kas 
nodrošinātu tīkla darbības nepārtrauktību. Ņemot vērā to, ka referenta vispārējā nostāja ir 
segt šā tīkla saimnieciskos izdevumus no Komisijas budžeta, tad šķiet pamatoti šai pašai 
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iestādei uzticēt arī sekretariāta funkciju pildīšanu, lai nodrošinātu atbildību un nevainojamu 
vadību, tostarp arī finansiālo.

Grozījumu iesniedza Iliana Malinova Iotova

Grozījums Nr. 10
5. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Šim tīklam, lai tas spētu sagatavot 
konkrētus Eiropas mēroga likumdošanas 
priekšlikumus, jābūt tiesībām pieprasīt 
papildu līdzekļus no ES budžeta 
apropriācijām, kas paredzētas brīvības,
drošības un tiesiskuma telpai.

Or. en

Pamatojums

Padomes sākotnējā priekšlikuma nepilnība ir tā, ka tur nav pietiekamu organizatorisko un 
finansiālo garantiju tam, ka tīkls spēs attīstīt nepieciešamās spējas, lai varētu dot „pievienoto 
vērtību” iniciatīvām, kas jau uzsāktas šajā jomā. Ar šo grozījumu tiek dots precīzi formulēts 
pamatojums Eiropas Kopienas rīcībā esošo un brīvības, tiesiskuma un drošības telpai 
paredzēto finansiālo līdzekļu izmantošanai.
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