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Hubert Pirker
Ett antikorruptionsnätverk med kontaktpunkter

Förslag till beslut (11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS))

Rådets förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Hubert Pirker

Ändringsförslag 7
Artikel 1

För att förbättra det samarbete som 
myndigheter och organ bedriver för att 
förhindra och bekämpa korruption i Europa 
skall ett nätverk av EU-medlemsstaternas 
kontaktpunkter (nedan kallat nätverket) 
inrättas. Europeiska kommissionen, Europol 
och Eurojust skall delta fullt ut i nätverkets 
verksamhet.

För att förbättra det samarbete som 
myndigheter och organ bedriver för att 
förhindra och bekämpa korruption i Europa 
skall ett nätverk av EU-medlemsstaternas 
kontaktpunkter (nedan kallat nätverket) 
inrättas. Kommissionen (Olaf), Europol och 
Eurojust skall delta fullt ut i nätverkets 
verksamhet.

Or. en

Motivering

Ett av Olafs huvudmål är att bekämpa korruption i samband med gemenskapens budget. 
Därför bör Olaf helt och fullt delta i detta nätverk.
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Ändringsförslag från Hubert Pirker

Ändringsförslag 8
Artikel 2

Nätverket skall bestå av myndigheter och 
organ i Europeiska unionens medlemsstater 
med uppdrag att förhindra och bekämpa 
korruption. Medlemmarna skall utses av
medlemsstaterna. Varje medlemsstat skall 
utse minst en och högst tre organisationer. 
Europeiska kommissionen skall utse sina 
egna företrädare. Europol och Eurojust kan
inom ramen för respektive behörighet 
medverka i nätverkets verksamhet.

Nätverket skall bestå av myndigheter och 
organ i Europeiska unionens medlemsstater 
med uppdrag att förhindra och bekämpa 
korruption. Medlemmarna skall utses av 
medlemsstaterna. Varje medlemsstat skall 
utse minst en och högst tre organisationer. 
Kommissionen (Olaf) skall utse sina egna 
företrädare. Olaf, Europol och Eurojust ska
inom ramen för respektive behörighet 
medverka i nätverkets verksamhet.

Or. en

Motivering

Ett av Olafs huvudmål är att bekämpa korruption i samband med gemenskapens budget. 
Därför bör Olaf helt och fullt delta i detta nätverk. För att skapa ett välgrundat nätverk är 
Europols och Eurojusts erfarenhet och praktiska kunskap ofrånkomliga. Därför bör även 
dessa båda organ helt och fullt delta i detta nätverk. Av denna anledning föreslår 
föredraganden att deras deltagande ska göras obligatoriskt.

Ändringsförslag från Iliana Malinova Iotova

Ändringsförslag 9
Artikel 5, punkt 1a (ny)

1a. För att uppnå ökad samstämdhet ska 
kommissionen vidta åtgärder, företrädesvis 
före Lissabonfördragets ikraftträdande, för 
att erbjuda funktionsdugliga arrangemang 
för att upprätta ett ständigt sekretariat för 
nätverket som integreras i den befintliga 
strukturen hos Olaf eller inom 
generaldirektoratet för rättvisa, frihet och 
säkerhet. 

Or. en
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Motivering

Att förstärka nätverkets organisation är inte möjligt utan ett ständigt sekretariat som 
garanterar kontinuitet i nätverksfunktionen. Med tanke på att föredragandens övergripande 
tankegång är att låta kommissionen stå för nätverkets driftsutgifter verkar det rimligt att ge 
samma institution i uppdrag att stå för sekretariatsfunktionen, med hänsyn till både 
ansvarsskyldigheten och sund förvaltning, däribland ekonomisk förvaltning.

Ändringsförslag från Iliana Malinova Iotova

Ändringsförslag 10
Artikel 5, punkt 2a (ny)

2a. I syfte att utveckla konkreta förslag till 
lagstiftning med gemenskapsdimension ska 
nätverket kunna komma i fråga för att söka 
extra medel från EU-budgetens anslag för 
utveckling av området med frihet, säkerhet 
och rättvisa.

Or. en

Motivering

Svagheten med rådets ursprungliga förslag är att det saknas tillräckliga 
organisationsmässiga och ekonomiska garantier för att nätverket ska kunna utveckla den 
kapacitet som behövs för att ge ett mervärde till de initiativ som redan tagits på området. 
Målet med detta ändringsförslag är att ge en uttalad grund för användning av Europeiska 
gemenskapens ekonomiska medel för området med frihet, säkerhet och rättvisa i detta syfte.
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