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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
Отбелязването в курсив е предназначено за съответните специализирани 
отдели и се отнася до частите от законодателния текст, за които е 
предложено изменение с цел изготвяне на окончателния текст 
(например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно инициативата на Федерална република Германия с оглед приемането на 
Решение на Съвета относно мрежа от звена за контакт срещу корупцията
(11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид инициативата на Федерална република Германия (11231/2007),

– като взе предвид член 34, параграф 2, буква в) от Договора за ЕС,

– като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за ЕС, съгласно който Съветът се 
е консултирал с него (C6-0240/2007),

– като взе предвид членове 93 и 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A6-0000/2007),

1. одобрява инициативата на Федерална република Германия във вида, в който е 
изменена;

2. приканва Съвета да промени съответно текста;

3. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 
Парламента, да информира последния за това;

4. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в инициативата на Федерална република Германия;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителството на Федерална република 
Германия.

Текст, предложен от Федерална 
република Германия

Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Член 1

С цел подобряване на сътрудничеството 
между органите и учрежденията за 

С цел подобряване на сътрудничеството 
между органите и учрежденията за 



PE394.208v01-00 6/9 PR\686656BG.doc

BG

превенция и борба с корупцията в 
Европа се изгражда мрежа от звена за 
контакт в държавите-членки на 
Европейския съюз (наричана по-нататък 
„мрежата“). Европейската комисия, 
Европол, и Евроюст напълно се 
присъединяват към дейността на 
мрежата.

превенция и борба с корупцията в 
Европа се изгражда мрежа от звена за 
контакт в държавите-членки на 
Европейския съюз (наричана по-нататък 
„мрежата“). Европейската комисия, 
Европол, OLAF и Евроюст напълно се 
присъединяват към дейността на 
мрежата.

Обосновка

One of the main objectives of OLAF is to fight against corruption in view of the Community 
budget. For this reason OLAF should be an integral part of this network.

Изменение 2
Член 2

Мрежата се състои от органи и 
учреждения от държавите-членки на 
Европейския съюз, които са натоварени 
с превенция и борба с корупцията. 
Членовете се определят от държавите-
членки. Държавите-членки посочват 
най-малко една, но не повече от три 
организации. Европейската комисия 
посочва своите представители. В 
рамките на съответните им правомощия 
Европол и Евроюст могат да участват в 
дейностите на мрежата.

Мрежата се състои от органи и 
учреждения от държавите-членки на
Европейския съюз, които са натоварени 
с превенция и борба с корупцията. 
Членовете се определят от държавите-
членки. Държавите-членки посочват 
най-малко една, но не повече от три 
организации. Европейската комисия 
посочва своите представители. В 
рамките на съответните им правомощия, 
OLAF, Европол и Евроюст участват в 
дейностите на мрежата.

Обосновка

One of the main objectives of OLAF is to fight against corruption in view of 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 a "shall" provision instead of a "may" provision.

Изменение 3
Член 3, параграф 1, точка 1 а (нова)

1а) тя представя всяка година на 
Комисията и на Европейския 
парламент отчет относно своите 
заключения съгласно член 3, параграф 
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1, точка 1, включително конкретни 
предложения в областта на 
превенцията и борбата с корупцията; 

Обосновка

Given that there is an absence of any review mechanism in this proposal it is desirable that 
the network would at least report on its activities and come up with concrete proposals on the 
prevention of corruption.

Изменение 4
Член 3, параграф 2

2. За изпълнение на задачите си 
членовете на мрежата се срещат, 
толкова често, колкото е необходимо, 
но не по-рядко от веднъж годишно.

2. За изпълнение на задачите си 
членовете на мрежата се срещат не по-
рядко от веднъж годишно.

Обосновка

This wording is superfluous.

Изменение 5
Член 5, параграф 1

1. Мрежата организира сама дейността 
си, използвайки съществуващото 
неформално сътрудничество между 
EPAC.

1. Мрежата организира сама дейността 
си, като се председателства от 
съответното Председателство на 
Съвета и използва съществуващото 
неформално сътрудничество между 
EPAC.

Обосновка

In the absence of the secretariat of its own, a contact point within the Council is desirable for 
effective functioning of this network as well as its coordination.

Изменение 6
Член 5, параграф 2

2. Държавите-членки и Европейската 
комисия поемат всички разходи на 
членовете или на представителите 
посочени от тях. Същото правило се 

2. Комисията поема всички разходи на 
своите членове или на 
представителите, посочени от нея, 
както и разходите на членовете или 
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прилага и за Европол и Евроюст. на представителите, посочени от 
държавите-членки. Същото правило се 
прилага и за OLAF, Европол и Евроюст.

Обосновка

In order to ensure a European spirit and independence of the network and  that the 
representatives of each Member State have the opportunity to participate in the activities of 
the network the costs of all of its members should be borne from the Community budget, for 
example through the HERCULE II programme.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

The rapporteur is of the opinion that the idea to set up a contact-point network against 
corruption is good in principle. This would fit with the general objective to develop a 
freedom, security and justice area as stated in the 2005 Hague programme.
It is welcomed that this initiative to set up such a network counts with the already existing 
agencies and bodies in the Member Sates.

The current proposal from the Council can however only be considered a minimum model for 
cooperation. Indeed, if it is just an organisational question such issues could be dealt with by a 
working group in the Council or the Commission as it is the case with many other working 
groups having comparable objectives and structures. It its current shape it does not merit its 
approval.

In order to strengthen this idea of closer cooperation in anti-corruption there are a number of 
amendments to the Council text.

Given that the nature of the national structures of the anti-corruption agencies and bodies vary 
as well as its independence from their respective governmental structures the rapporteur is of 
the opinion that the participation of the representatives of those agencies should be borne by 
the Community budget. He is also of a strong opinion that the full participation of OLAF in 
the network is crucial.

Annual reporting to the Commission and the European Parliament is essential in order to get a 
feed back of its activities and suggestions of how to improve the prevention and combating of 
corruption. This should be organised by the Presidency of the Council.

Should these amendments not be included in the report, the rapporteur does not see the point 
of giving his approval to this proposal as presented by the Council.
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