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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hubert Pirker

Predlog spremembe 7
Člen 1

Da bi izboljšali sodelovanje med organi in 
agencijami za preprečevanje in zatiranje 
korupcije v Evropi, se vzpostavi mreža 
kontaktnih točk držav članic Evropske unije 
(v nadaljnjem besedilu "mreža"). Evropska 
komisija, Europol in Eurojust so v celoti 
vključeni v dejavnosti mreže.

Da bi izboljšali sodelovanje med organi in 
agencijami za preprečevanje in zatiranje 
korupcije v Evropi, se vzpostavi mreža 
kontaktnih točk držav članic Evropske unije 
(v nadaljnjem besedilu "mreža"). Komisija 
(OLAF), Europol in Eurojust so v celoti 
vključeni v dejavnosti mreže.

Or. en

Obrazložitev

Eden od glavnih ciljev Urada za boj proti goljufijam (OLAF) je boj proti korupciji v zvezi s 
proračunom Skupnosti. Zato je treba OLAF vključiti v  mrežo. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Hubert Pirker

Predlog spremembe 8
Člen 2

Mreža je sestavljena iz organov in agencij 
držav članic Evropske unije, ki so zadolžene 
za preprečevanje in zatiranje korupcije. 
Člane mreže imenujejo države članice. 
Vsaka država članica imenuje najmanj eno, a 
ne več kot tri organizacije. Evropska
komisija imenuje svoje predstavnike. 
Europol in Eurojust lahko v okviru svojih 
pristojnosti sodelujeta v dejavnostih mreže.

Mreža je sestavljena iz organov in agencij 
držav članic Evropske unije, ki so zadolžene 
za preprečevanje in zatiranje korupcije. 
Člane mreže imenujejo države članice. 
Vsaka država članica imenuje najmanj eno, a 
ne več kot tri organizacije. Komisija 
(OLAF) imenuje svoje predstavnike. OLAF,
Europol in Eurojust v okviru svojih 
pristojnosti sodelujejo v dejavnostih mreže.

Or. en

Obrazložitev

Eden od glavnih ciljev urada OLAF je boj proti korupciji v zvezi s proračunom Skupnosti. 
Zato je treba OLAF vključiti v  mrežo.  Strokovno znanje in izkušnje Europola in Eurojusta so 
nujno potrebni za vzpostavitev dobro organizirane mreže, zato bi morali biti tudi ti dve 
organizaciji sestavni del mreže. Poročevalec torej predlaga, da je njuno sodelovanje obvezno.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Iliana Malinova Iotova

Predlog spremembe 9
Člen 5, odstavek 1 a (novo)

1a. Da se doseže večja skladnost Komisija 
po možnosti preden Lizbonska pogodba 
prične veljati, sprejme ukrepe, ki bodo 
zagotavljali ureditev, v skladu s katero bo 
možno ustanoviti stalni sekretariat za 
mrežo, ki bo vključen bodisi v strukturo 
urada OLAF ali v generalni direktorat za 
svobodo, pravico in varnost.

Or. en

Obrazložitev

Mreže ni mogoče organizacijsko okrepiti, če se ne predvidi stalnega sekretariata, ki bo 
zagotavljal stalnosti njenega delovanja. Ob upoštevanju splošne zamisli poročevalca, ki je, da 
se operativne stroške mreže naloži Komisiji, je razumno isti instituciji poveriti naloge 
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sekretariata, tako zaradi odgovornosti kot tudi v interesu dobrega upravljanja, vključno s 
finančnim upravljanjem.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Iliana Malinova Iotova

Predlog spremembe 10
Člen 5, odstavek 2 a (novo)

2a. Za izdelavo konkretnih zakonodajnih 
predlogov z evropsko razsežnostjo lahko 
mreža zaprosi za dodatna sredstva iz 
proračunskih postavk EU, ki so namenjene 
razvoju območja svobode, pravice in 
varnosti.

Or. en

Obrazložitev

Slabost prvotnega predloga Sveta je v pomanjkanju zadostnih organizacijskih in finančnih 
jamstev, da bo mreža sposobna doprinesti "dodano vrednost" pobudam, ki so na tem področju 
že sprožene. Namen tega predloga spremembe je priskrbeti izrecno podlago za uporabo 
finančnih sredstev, ki so na voljo Evropski skupnosti na področju svobode, pravice in 
varnosti, za ta namen.
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