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Hubert Pirker
L-inizjattiva tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Deċiżjoni tal-
Kunsill dwar netwerk ta' punti ta' kuntatt kontra l-korruzzjoni

Proposta għal deċiżżjoni (11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS))

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda mressqa minn Hubert Pirker

Emenda 7
Artikolu 1

Sabiex il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet u 
l-aġenziji għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra 
l-korruzzjoni fl-Ewropa tittejjeb, għandu jiġi 
stabbilit netwerk ta' punti ta' kuntatt ta' l-
Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea (minn 
issa 'l quddiem imsejjaħ in-"netwerk"). Il-
Kummissjoni Ewropea, l-Europol u l-
Eurojust għandhom ikunu assoċjati b'mod 
sħiħ ma' l-attivitajiet tan-Netwerk.

Sabiex il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet u 
l-aġenziji għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra 
l-korruzzjoni fl-Ewropa tissaħħaħ, għandu 
jiġi stabbilit netwerk ta' punti ta' kuntatt ta' l-
Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea (minn 
issa 'l quddiem imsejjaħ in-"netwerk"). Il-
Kummissjoni (OLAF), l-Europol u l-
Eurojust għandhom ikunu assoċjati b'mod 
sħiħ ma' l-attivitajiet tan-Netwerk.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wieħed mill-għanijiet prinċipali ta' l-OLAF hu li tiġġieled kontra l-korruzzjoni skond il-linja 
tal-baġit Komunitarju. Għal din ir-raġuni l-OLAF għandha tkun parti integrali minn dan in-
netwerk.
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Emenda mressqa minn Hubert Pirker

Emenda 8
Artikolu 2

In-netwerk għandu jikkonsisti f'awtoritajiet u 
aġenziji ta' l-Istati Membri ta' l-Unjoni 
Ewropea bil-kompitu tal-prevenzjoni jew il-
ġlieda kontra l-korruzzjoni. Il-membri 
għandhom jinħatru mill-Istati Membri. Kull 
Stat Membru għandu jaħtar mill-inqas 
organizzazzjoni waħda, iżda mhux aktar 
minn tliet organizzazzjonijiet. Il-
Kummissjoni Ewropea għandha taħtar ir-
rappreżentanti tagħha. Fi ħdan il-kompetenzi 
rispettivi tagħhom, l-Europol u l-Eurojust 
jistgħu jieħdu sehem fl-attivitajiet tan-
Netwerk.

In-netwerk għandu jikkonsisti f'awtoritajiet u 
aġenziji ta' l-Istati Membri ta' l-Unjoni 
Ewropea bil-kompitu tal-prevenzjoni jew il-
ġlieda kontra l-korruzzjoni. Il-membri 
għandhom jinħatru mill-Istati Membri. Kull 
Stat Membru għandu jaħtar mill-inqas 
organizzazzjoni waħda, iżda mhux aktar 
minn tliet organizzazzjonijiet. Il-
Kummissjoni (OLAF) għandha taħtar ir-
rappreżentanti tagħha. Fi ħdan il-kompetenzi 
rispettivi tagħhom, l-OLAF, l-Europol u l-
Eurojust għandhom jieħdu sehem fl-
attivitajiet tan-netwerk.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wieħed mill-għanijiet prinċipali ta' l-OLAF hu li tiġġieled kontra l-korruzzjoni skond il-linja 
tal-baġit Komunitarju. Għal din ir-raġuni l-OLAF għandha tkun parti integrali minn dan in-
netwerk. L-esperjenza u t-teknika ta' l-Europol u ta' l-Eurojust huma indispensabbli sabiex 
jiġi mwaqqaf netwerk fuq bażi soda. Għalhekk, dawn it-tnejn għandhom ikunu ukoll parti 
integrali minn dan in-netwerk, u għalhekk ir-rapporteur qed jitlob sabiex il-parteċipazzjoni 
tagħhom tkun mandatorja.

Emenda mressqa minn Iliana Malinova Iotova

Emenda 9
Artikolu 5, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Sabiex tinkiseb aktar koerenza, il-
Kummissjoni għandha tieħu miżuri, 
preferibbilment qabel ma jidħol fis-seħħ it-
Trattat ta' Liżbona, sabiex tipprovdi għal  
sistemazzjonijiet prattiċi ħalli tistabbilixxi 
segretarjat permanenti għan-netwerk, li 
jkun integrat fl-istrutturi ta' l-OLAF jew 
fid-Direttorat Ġenerali għall-Ġustizzja, il-
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Libertà u s-Sigurtà (JLS).

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tisħiħ organizzattiv tan-netwerk ma jistax jintlaħaq mingħajr id-dispożizzjoni ta' segretarjat 
permanenti li jiżgura l-kontinwità fl-iffunzjonar tiegħu. Waqt li wieħed jikkunsidra li l-idea 
ġenerali tar-rapporteur hi li l-Kummissjoni tingħata r-responsabilità għall-ispiża ta' l-operat 
tan-netwerk, jidher raġjonevoli li l-istess Kummissjoni tiġi fdata bil-funzjonijiet tas-
segretarjat, kemm għal raġunijiet ta' responsabilità kif ukoll fl-interess ta' amministrazzjoni 
tajba inkluża dik finanzjarja.

Emenda mressqa minn Iliana Malinova Iotova

Emenda 10
Artikolu 5, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Sabiex jiġu żviluppati proposti 
leġiżlattivi konkreti b'dimensjoni Ewropea, 
in-netwerk se jkun jista' japplika għall-
fondi addizzjonali mill-approprjazzjonijiet 
għall-baġit ta' l-UE assenjati għall-iżvilupp 
tal-qasam tal-libertà, il-ġustizzja u s-
sigurtà.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dgħjufija tal-proposta inizjali tal-Kunsill qiegħda fin-nuqqas ta' garanziji organizzattivi u 
finanzjarji suffiċjenti sabiex in-netwerk ikun jista' jiżviluppa l-kapaċitajiet meħtieġa għad-
dispożizzjoni ta' "valur miżjud" għall-inizjattivi li diġà jkunu ttieħdu f'dak il-qasam. Din l-
emenda għandha l-għan li tipprovdi bażi espliċita sabiex il-mezzi finanzjarji għad-
dispożizzjoni tal-Komunità Ewropea fil-qasam tal-libertà, il-ġustizzja u s-sigurtà jintużaw 
għal dak il-għan.
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