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Proiect de raport (PE394.208v01-00)
Hubert Pirker
referitor la iniţiativa Republicii Federale Germania în vederea adoptării unei decizii a 
Consiliului privind o reţea de puncte de contact împotriva corupţiei

Proposal for a decision (11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS))

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendament depus de Hubert Pirker

Amendamentul 7
Articolul 1

În vederea îmbunătăţirii cooperării dintre 
autorităţi şi agenţii pentru a preveni şi 
combate corupţia în Europa, se înfiinţează o 
reţea de puncte de contact a statelor membre 
din Uniunea Europeană (denumită în 
continuare „reţeaua”). Comisia Europeană, 
Europol şi Eurojust sunt asociate cu drepturi 
depline la activităţile acestei reţele.

În vederea îmbunătăţirii cooperării dintre 
autorităţi şi agenţii pentru a preveni şi 
combate corupţia în Europa, se înfiinţează o 
reţea de puncte de contact a statelor membre
din Uniunea Europeană (denumită în 
continuare „reţeaua”). Comisia (OLAF), 
Europol şi Eurojust sunt asociate cu drepturi 
depline la activităţile acestei reţele.

Or. en

Justificare

One of the main objectives of OLAF is to fight against corruption in connection with the 
Community budget. For this reason OLAF should be an integral part of this network.
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Amendament depus de Hubert Pirker

Amendamentul 8
Articolul 2

Reţeaua constă din autorităţile şi agenţiile 
statelor membre ale Uniunii Europene 
însărcinate cu prevenirea sau combaterea 
corupţiei. Membrii reţelei sunt desemnaţi de 
către statele membre. Fiecare stat membru 
desemnează cel puţin o organizaţie, dar nu 
mai mult de trei. Comisia Europeană îşi 
desemnează reprezentanţii. În cadrul 
competenţelor care le revin, Europol şi 
Eurojust pot participa la activităţile reţelei.

Reţeaua constă din autorităţile şi agenţiile 
statelor membre ale Uniunii Europene 
însărcinate cu prevenirea sau combaterea 
corupţiei. Membrii reţelei sunt desemnaţi de 
către statele membre. Fiecare stat membru 
desemnează cel puţin o organizaţie, dar nu 
mai mult de trei. Comisia (OLAF) îşi 
desemnează reprezentanţii. În limita 
competenţelor care le revin, OLAF Europol 
şi Eurojust participă la activităţile reţelei.

Or. en

Justificare

One of the main objectives of OLAF is to fight against corruption in connection with the 
Community budget. For this reason OLAF should be an integral part of this network. In order 
to create a well-founded network the experience and know-how of Europol and Eurojust are 
indispensable. Therefore, these two should be integral parts of this network as well, which is 
why the rapporteur asks for their participation to be mandatory.

Amendament depus de Iliana Malinova Iotova

Amendamentul 9
Articolul 5 alineatul (1a) (nou)

1a. În vederea unei mai mari coerenţe, 
Comisia va adopta măsuri, preferabil 
înaintea intrării în vigoare a Tratatului de 
la Lisabona, pentru a face aranjamentele 
funcţionale necesare înfiinţării unui 
secretariat permanent al reţelei, integrat în 
structurile OLAF sau în cele ale Direcţiei 
generale justiţie, liberate şi securitate 
(JLS).

Or. en
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Justificare

The organisational strengthening of the network cannot be achieved without the provision of 
a permanent secretariat ensuring continuity in its functioning. Bearing in mind that the 
overall idea of the rapporteur is to charge the operating expenditure of the network to the 
Commission, it seems reasonable to entrust the same institution with the provision of the 
secretarial functions, both for the sake of accountability and in the interests of sound, 
including financial, management.

Amendament depus de Iliana Malinova Iotova

Amendamentul 10
Articolul 5 alineatul (2a) (nou)

2a. În scopul elaborării de propuneri 
legislative concrete, care să aibă un profil 
european, reţeaua va putea solicita fonduri 
suplimentare din creditele bugetare 
destinate dezvoltării zonei de libertate, 
justiţie şi securitate.

Or. en

Justificare

The weakness of the initial proposal of the Council lies in the lack of sufficient organisational 
and financial guarantees that the network would be able to develop the necessary capabilities 
for the provision of "value added" to the initiatives already undertaken in that field. This 
amendment aims to provide an explicit basis for utilisation of the financial means at the 
disposal of the European Community in the area of freedom, justice and security for that 
purpose.
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