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Projecto de relatório (PE394.208v01-00)
Hubert Pirker
Iniciativa da República Federal da Alemanha tendo em vista a aprovação de uma Decisão do 
Conselho relativa à criação de uma rede de pontos de contacto anti-corrupção

Proposta de decisão (11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS))

Texto do Conselho Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Hubert Pirker

Alteração 7
Artigo 1

A fim de melhorar a cooperação entre 
autoridades e serviços na prevenção e 
combate à corrupção na Europa, é criada 
uma rede de pontos de contacto dos 
Estados-Membros da União Europeia 
("rede"). A Comissão Europeia, a Europol e 
a Eurojust serão plenamente associadas às 
actividades da rede.

A fim de melhorar a cooperação entre 
autoridades e serviços na prevenção e 
combate à corrupção na Europa, é criada 
uma rede de pontos de contacto dos 
Estados-Membros da União Europeia 
("rede"). A Comissão (OLAF), a Europol e a 
Eurojust serão plenamente associadas às 
actividades da rede.

Or. en

Justificação

Um dos principais objectivos do OLAF consiste em lutar contra a corrupção no âmbito do 
orçamento comunitário, pelo que o OLAF deve fazer parte integrante desta rede. 
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Alteração apresentada por Hubert Pirker

Alteração 8
Artigo 2

A rede é composta pelas autoridades e 
serviços dos Estados-Membros da União 
Europeia encarregados da prevenção e do 
combate à corrupção. Os membros serão 
designados pelos Estados-Membros. Cada 
Estado-Membro designa pelo menos um e 
no máximo três organismos. A Comissão 
Europeia designa os seus representantes. A
Europol e a Eurojust podem participar nas 
actividades da rede, no âmbito das 
respectivas competências.

A rede é composta pelas autoridades e 
serviços dos Estados-Membros da União 
Europeia encarregados da prevenção e do 
combate à corrupção. Os membros serão 
designados pelos Estados-Membros. Cada 
Estado-Membro designa pelo menos um e 
no máximo três organismos. A Comissão 
(OLAF) designa os seus representantes. O 
OLAF, a Europol e a Eurojust participam 
nas actividades da rede, no âmbito das 
respectivas competências.

Or. en

Justificação

Um dos principais objectivos do OLAF consiste em lutar contra a corrupção no âmbito do 
orçamento comunitário, pelo que o OLAF deve fazer parte integrante desta rede. A fim de 
criar uma rede sólida, a experiência e o saber-fazer da Europol e da Eurojust são 
indispensáveis. Por conseguinte, estes dois organismos devem também fazer parte integrante 
da rede, motivo pelo qual o relator solicita que a sua participação seja obrigatória. 

Alteração apresentada por Iliana Malinova Iotova

Alteração 9
Artigo 5, n.º 1-A (novo)

1-A. A fim de alcançar uma maior 
coerência, a Comissão adoptará, de 
preferência antes da entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa, medidas com vista à 
elaboração de disposições viáveis para a 
criação de um secretariado permanente da 
rede, integrado nas estruturas do OLAF ou 
da Direcção-Geral da Justiça, Liberdade e 
Segurança (JLS). 

Or. en
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Justificação

A organização da rede só pode ser reforçada mediante a criação de um secretariado 
permanente que garanta a continuidade do seu funcionamento. Tendo em conta que a ideia 
geral do relator consiste em cobrar à Comissão os custos do funcionamento da rede, parece 
razoável confiar a esta mesma instituição as funções de secretariado, quer por razões de 
responsabilidade, quer no interesse de uma gestão sã, nomeadamente do ponto de vista 
financeiro.

Alteração apresentada por Iliana Malinova Iotova

Alteração 10
Artigo 5, n.º 2-A (novo)

2-A. Para efeitos de elaboração de 
propostas legislativas concretas com uma 
dimensão europeia, a rede é elegível para 
financiamentos complementares 
provenientes das dotações orçamentais da 
UE afectadas ao desenvolvimento do 
espaço de liberdade, justiça e segurança. 

Or. en

Justificação

A insuficiência da proposta inicial do Conselho fica a dever-se à ausência de garantias 
organizacionais e financeiras suficientes que permitam à rede desenvolver as capacidades 
necessárias susceptíveis de atribuir um "valor acrescentado" às iniciativas já existentes neste 
domínio. A alteração destina-se a fornecer uma base explícita para a utilização dos recursos 
financeiros à disposição da Comunidade Europeia no domínio da liberdade, da justiça e da 
segurança. 
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