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Projekt sprawozdania (PE394.208v01-00)
Hubert Pirker
Inicjatywa Republiki Federalnej Niemiec mająca na celu przyjęcie decyzji Rady w sprawie 
sieci punktów kontaktowych służącej zwalczaniu korupcji

Wniosek dotyczący decyzji (11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS))

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożył Hubert Pirker

Poprawka 7
Artykuł 1

Niniejszym ustanawia się sieć punktów 
kontaktowych państw członkowskich Unii 
Europejskiej (zwaną dalej „siecią”) w celu 
usprawnienia współpracy między organami 
i agencjami mającej na celu zapobieganie 
i zwalczanie korupcji w Europie. Komisja 
Europejska, Europol i Eurojust w pełni 
uczestniczą w działalności tej sieci.

Niniejszym ustanawia się sieć punktów 
kontaktowych państw członkowskich Unii 
Europejskiej (zwaną dalej „siecią”) w celu 
usprawnienia współpracy między organami 
i agencjami mającej na celu zapobieganie 
i zwalczanie korupcji w Europie. Komisja 
(OLAF), Europol i Eurojust w pełni 
uczestniczą w działalności tej sieci.

Or. en

Uzasadnienie

Jednym z głównych celów OLAF jest zwalczanie korupcji w zakresie budżetu Wspólnoty.
W związku z tym OLAF powinno stanowić nierozłączny element sieci.
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Poprawkę złożył Hubert Pirker

Poprawka 8
Artykuł 2

Sieć składa się z organów i agencji państw 
członkowskich Unii Europejskiej, których 
zadaniem jest zapobieganie korupcji lub jej 
zwalczanie. Jej członkowie są wyznaczani 
przez państwa członkowskie. Państwa 
członkowskie wyznaczają przynajmniej 
jedną, lecz nie więcej niż trzy takie 
organizacje. Komisja Europejska sama 
wyznacza swoich przedstawicieli. W ramach 
swoich odpowiednich kompetencji Europol 
i Eurojust mogą uczestniczyć w działalności 
sieci.

Sieć składa się z organów i agencji państw 
członkowskich Unii Europejskiej, których 
zadaniem jest zapobieganie korupcji lub jej 
zwalczanie. Jej członkowie są wyznaczani 
przez państwa członkowskie. Państwa 
członkowskie wyznaczają przynajmniej 
jedną, lecz nie więcej niż trzy takie 
organizacje. Komisja (OLAF) sama 
wyznacza swoich przedstawicieli. W ramach 
sobie właściwych kompetencji OLAF, 
Europol i Eurojust uczestniczą 
w działalności sieci.

Or. en

Uzasadnienie

Jednym z głównych celów OLAF jest zwalczanie korupcji w zakresie budżetu Wspólnoty.
W związku z tym OLAF powinno stanowić nierozłączny element sieci. W celu stworzenia sieci 
o silnych podstawach niezbędne jest doświadczenie i wiedza praktyczna Europolu i Eurojustu. 
Te dwie instytucje powinny zatem także stanowić integralną część wspomnianej sieci, 
w związku z czym sprawozdawca wnioskuje o uczynienie ich udziału obowiązkowym. 

Poprawkę złożyła Iliana Malinova Iotova

Poprawka 9
Artykuł 5 ustęp 1 a (nowy)

1a. W celu osiągnięcia większej spójności 
Komisja podejmuje, najlepiej przed 
wejściem w życie traktatu lizbońskiego, 
działania na rzecz wypracowania 
wykonalnych postanowień służących 
ustanowieniu stałego sekretariatu sieci, 
zintegrowanego ze strukturą OLAF lub 
Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości, 
Wolności i Bezpieczeństwa.

Or. en
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Uzasadnienie

Organizacyjne wzmocnienie sieci nie może zostać osiągnięte bez ustanowienia stałego 
sekretariatu, który zapewniłby ciągłość jej funkcjonowania.  Biorąc pod uwagę, że zasadniczo 
sprawozdawca proponuje obciążenie Komisji kosztami operacyjnymi sieci, wydaje się 
rozsądne, by powierzyć tej samej instytucji wykonywanie działań związanych 
z funkcjonowaniem sekretariatu, zarówno z myślą o odpowiedzialności, jak i o rozsądnym 
zarządzaniu, w tym zarządzaniu finansami. 

Poprawkę złożyła Iliana Malinova Iotova

Poprawka 10
Artykuł 5 ustęp 2 a (nowy)

2a. Z myślą o opracowaniu konkretnych 
propozycji legislacyjnych o wymiarze 
europejskim w ramach sieci można ubiegać 
się o dodatkowe fundusze ze środków 
budżetowych UE przeznaczone na 
rozwijanie obszaru wolności, 
sprawiedliwości i bezpieczeństwa. 

Or. en

Uzasadnienie

Słabość początkowej propozycji Rady polega na braku odpowiednich gwarancji 
organizacyjnych i finansowych, zapewniających, że sieć mogłaby rozwijać konieczny 
potencjał wzbogacania o „wartość dodaną” inicjatyw, które już zostały podjęte w tym 
obszarze. Poprawka ta ma na celu stworzenie wyraźnej podstawy do wykorzystywania 
środków finansowych do dyspozycji Wspólnoty Europejskiej w obszarze wolności, 
sprawiedliwości i bezpieczeństwa właśnie w tym celu. 
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