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Hubert Pirker
Het initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland met het oog op de aanneming van een besluit van 
de Raad inzake een netwerk van contactpunten ter bestrijding van corruptie

Voorstel voor een besluit (11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS))

Door de Raad voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Hubert Pirker

Amendement 7
Artikel 1

Met het oog op een verbetering van de 
samenwerking tussen autoriteiten en 
instanties teneinde corruptie in Europa te 
voorkomen en te bestrijden, wordt er een 
netwerk van contactpunten van de lidstaten 
van de Europese Unie (hierna "het netwerk") 
opgezet. De Europese Commissie, Europol 
en Eurojust worden ten volle bij de 
activiteiten van het netwerk betrokken.

Met het oog op een verbetering van de 
samenwerking tussen autoriteiten en 
instanties teneinde corruptie in Europa te 
voorkomen en te bestrijden, wordt er een 
netwerk van contactpunten van de lidstaten 
van de Europese Unie (hierna "het netwerk") 
opgezet. De Commissie (OLAF), Europol en 
Eurojust worden ten volle bij de activiteiten 
van het netwerk betrokken.

Or. en

Motivering

Een van de voornaamste doelstellingen van OLAF is de bestrijding van corruptie in verband met 
de Gemeenschapsbegroting. OLAF moet derhalve deel uitmaken van dit netwerk.
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Amendement ingediend door Hubert Pirker

Amendement 8
Artikel 2

Het netwerk bestaat uit autoriteiten en 
instanties van de lidstaten van de Europese 
Unie die met de voorkoming of bestrijding 
van corruptie belast zijn. De leden worden 
door de lidstaten aangewezen. Elke lidstaat 
wijst ten minste één en ten hoogste drie 
organisaties aan. De Europese Commissie 
wijst haar vertegenwoordigers aan. Europol 
en Eurojust kunnen binnen hun respectieve 
bevoegdheden deelnemen aan de activiteiten 
van het netwerk.

Het netwerk bestaat uit autoriteiten en 
instanties van de lidstaten van de Europese 
Unie die met de voorkoming of bestrijding 
van corruptie belast zijn. De leden worden 
door de lidstaten aangewezen. Elke lidstaat 
wijst ten minste één en ten hoogste drie 
organisaties aan. De Commissie (OLAF) 
wijst haar vertegenwoordigers aan. OLAF, 
Europol en Eurojust nemen binnen hun 
respectieve bevoegdheden deel aan de 
activiteiten van het netwerk.

Or. en

Motivering

Een van de voornaamste doelstellingen van OLAF is de bestrijding van corruptie in verband met 
de Gemeenschapsbegroting. OLAF moet derhalve deel uitmaken van dit netwerk. Om een goed 
gefundeerd netwerk op te zetten zijn de ervaring en de knowhow van Europol en Eurojust 
onontbeerlijk. Deze twee organen moeten dus eveneens deel uitmaken van het netwerk, en 
daarom vraagt de rapporteur dat hun deelneming verplicht wordt.

Amendement ingediend door Iliana Malinova Iotova

Amendement 9
Artikel 5, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Met het oog op een grotere 
samenhang neemt de Commissie bij 
voorkeur vóór de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon maatregelen om 
werkbare schikkingen te treffen voor de 
oprichting van een permanent secretariaat 
voor het netwerk, geïntegreerd in de 
structuur van OLAF of het 
Directoraat-generaal Justitie, vrijheid 
en veiligheid(JLS).

Or. en

Motivering

Het netwerk kan organisatorisch niet worden versterkt zonder te voorzien in een permanent 
secretariaat, dat de continuïteit van de werking waarborgt. Aangezien het de bedoeling van de 
rapporteur is de werkingskosten van het netwerk ten laste van de Commissie te brengen, lijkt het 
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redelijk dezelfde instelling te belasten met het opzetten van de secretariaatsfaciliteiten; dit zowel 
met het oog op controleerbaarheid als op gezond (financieel) beheer.

Amendement ingediend door Iliana Malinova Iotova

Amendement 10
Artikel 5, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Voor het uitwerken van concrete 
wetgevingsvoorstellen met een Europese 
dimensie zal het netwerk aanspraak 
kunnen maken op bijkomende middelen uit 
de kredieten van de EU-begroting die 
bestemd zijn voor de ontwikkeling van 
een ruimte van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid.

Or. en

Motivering

Het zwakke punt van het oorspronkelijke voorstel van de Raad is het gebrek aan afdoende 
organisatorische en financiële garanties dat het netwerk in staat zal zijn een meerwaarde toe te 
voegen aan de initiatieven die op dat gebied reeds worden genomen. Dit amendement wil 
uitdrukkelijk de mogelijkheid vastleggen om de financiële middelen waarover de Europese 
Gemeenschap op het gebied van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid beschikt hiervoor aan 
te wenden.
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