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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 7-10

Návrh správy (PE394.208v01-00)
Hubert Pirker
Podnet Spolkovej republiky Nemecko na účely prijatia rozhodnutia Rady o sieti kontaktných 
osôb na boj proti korupcii

Návrh rozhodnutia (11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS))

Text predložený Radou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hubert Pirker

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 1

S cieľom zlepšiť spoluprácu medzi orgánmi 
a agentúrami na predchádzanie korupcie a 
boj proti nej sa zriaďuje sieť kontaktných 
osôb členských štátov Európskej únie (ďalej 
len sieť). Európska komisia, Europol a 
Eurojust sa v plnom rozsahu zapájajú do 
činností siete.

S cieľom zlepšiť spoluprácu medzi orgánmi 
a agentúrami na predchádzanie korupcie a 
boj proti nej sa zriaďuje sieť kontaktných 
osôb členských štátov Európskej únie (ďalej 
len sieť). Komisia (OLAF), Europol a 
Eurojust sa v plnom rozsahu zapájajú do 
činností siete.

Or. en

Odôvodnenie

Jedným z hlavných cieľov úradu OLAF je boj proti korupcii v súvislosti s rozpočtom 
Spoločenstva. Z tohto dôvodu by mal byť OLAF integrálnou súčasťou tejto siete.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hubert Pirker

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 2

Sieť sa skladá z orgánov a agentúr členských 
štátov Európskej únie, ktorých úlohou je 
predchádzať alebo bojovať proti korupcii. 
Členské štáty určia jej členov. Každý 
členský štát určí najmenej jednu a najviac tri 
organizácie. Európska komisia určí svojich 
zástupcov. Europol a Eurojust sa v rámci 
svojich právomocí môžu zúčastňovať na 
činnostiach siete.

Sieť sa skladá z orgánov a agentúr členských 
štátov Európskej únie, ktorých úlohou je 
predchádzať alebo bojovať proti korupcii. 
Členské štáty určia jej členov. Každý 
členský štát určí najmenej jednu a najviac tri 
organizácie. Komisia (OLAF) určí svojich 
zástupcov. OLAF, Europol a Eurojust sa v 
rámci svojich právomocí zúčastňujú na 
činnostiach siete.

Or. en

Odôvodnenie

Jedným z hlavných cieľov úradu OLAF je boj proti korupcii v súvislosti s rozpočtom 
Spoločenstva. Z tohto dôvodu by mal byť OLAF integrálnou súčasťou tejto siete. Aby bola 
vytvorená sieť na pevných základoch, sú nevyhnutne potrebné skúsenosti a know-how 
Europolu a Eurojustu. Preto by mali byť obe organizácie tiež integrálnou súčasťou tejto siete, 
čo je dôvodom, aby spravodajca požadoval ich povinnú účasť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Iliana Malinova Iotova

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 5 odsek 1a (nový)

1a. Na dosiahnutie vyššej súdržnosti prijme 
Komisia opatrenia, ktoré poskytnú funkčné 
mechanizmy na zriadenie stáleho 
sekretariátu tejto siete, ktorý bude súčasťou 
štruktúr úradu OLAF alebo Generálneho 
riaditeľstva pre spravodlivosť, slobodu 
a bezpečnosť, pokiaľ možno ešte pred 
nadobudnutím platnosti Lisabonskej 
zmluvy, .

Or. en
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Odôvodnenie

Posilnenie organizačnej stránky siete sa nedá uskutočniť bez zriadenia stáleho sekretariátu, 
ktorý zabezpečí jej nepretržité fungovanie. S prihliadnutím na to, že celkovým úmyslom  
spravodajcu je preniesť platbu prevádzkových výdavkov na Komisiu, sa javí ako 
opodstatnené, aby bola tá istá inštitúcia poverená vykonávaním sekretárskych úloh, tak kvôli 
zodpovednosti, ako aj v záujme dobrého riadenia vrátane finančného.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Iliana Malinova Iotova

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 5 odsek 2a (nový)

2a. S cieľom predložiť konkrétne 
legislatívne návrhy s európskym rozmerom 
sieť má nárok požiadať o poskytnutie 
doplnkových finančných prostriedkov z 
rozpočtu EÚ vyčlenených na rozvoj oblasti 
slobody, spravodlivosti a bezpečnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Slabou stránkou pôvodného návrhu Rady je, že neposkytuje dostatok organizačných a 
finančných záruk, aby táto sieť bola schopná rozvíjať potrebné schopnosti prispievať k už 
existujúcim iniciatívam v tejto oblasti. Účelom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 
je poskytnúť jasný základ použitia finančných prostriedkov, ktoré má na tento účel k dispozícii 
Európske spoločenstvo v oblasti slobody, spravodlivosti a bezpečnosti.
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