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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας ενόψει 
της έκδοσης απόφασης του Συμβουλίου για ένα δίκτυο σημείων επαφής κατά της 
διαφθοράς
(11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας 
(11231/2007),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 34, παράγραφος 2, σημείο γ) της Συνθήκης ΕΕ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 39, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο 
κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0240/2007),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 93 και 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0000/2007),

1. εγκρίνει την πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας όπως 
τροποποιήθηκε·

2. καλεί το Συμβούλιο να τροποποιήσει αναλόγως το κείμενο·

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
της Γερμανίας·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή καθώς και στην κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας.

Κείμενο που προτείνει η Ομοσπονδιακή 
Δημοκρατία της Γερμανίας

Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Άρθρο 1
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Προκειμένου να βελτιωθεί η συνεργασία 
μεταξύ των αρχών και Υπηρεσιών 
πρόληψης και καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην Ευρώπη, δημιουργείται 
δίκτυο σημείων επαφής των κρατών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής 
αποκαλούμενο «δίκτυο»). Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, η Ευρωπόλ και η Eurojust είναι 
πλήρως συνδεδεμένες με τις 
δραστηριότητες του δικτύου.

Προκειμένου να βελτιωθεί η συνεργασία 
μεταξύ των αρχών και Υπηρεσιών 
πρόληψης και καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην Ευρώπη, δημιουργείται 
δίκτυο σημείων επαφής των κρατών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής 
αποκαλούμενο «δίκτυο»). Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, η OLAF, η Ευρωπόλ και η
Eurojust είναι πλήρως συνδεδεμένες με τις
δραστηριότητες του δικτύου.

Αιτιολόγηση

Ένας από τους βασικούς σκοπούς της OLAF είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς σε βάρος του 
κοινοτικού προϋπολογισμού. Για τον λόγο αυτό, η OLAF πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα του δικτύου αυτού.

Τροπολογία 2
Άρθρο 2

Το δίκτυο αποτελείται από αρχές και 
Υπηρεσίες των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες είναι 
επιφορτισμένες με την πρόληψη ή την 
καταπολέμηση της διαφθοράς. Τα μέλη 
διορίζονται από τα κράτη μέλη. Κάθε 
κράτος μέλος ορίζει τουλάχιστον έναν 
οργανισμό, αλλά όχι περισσότερους από 
τρεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διορίζει 
τους αντιπροσώπους της. Η Ευρωπόλ και η
Eurojust δύνανται να συμμετέχουν, στα 
πλαίσια των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων 
τους, στις δραστηριότητες του Δικτύου.

Το δίκτυο αποτελείται από αρχές και 
Υπηρεσίες των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες είναι 
επιφορτισμένες με την πρόληψη ή την 
καταπολέμηση της διαφθοράς. Τα μέλη 
διορίζονται από τα κράτη μέλη. Κάθε 
κράτος μέλος ορίζει τουλάχιστον έναν 
οργανισμό, αλλά όχι περισσότερους από 
τρεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διορίζει 
τους αντιπροσώπους της. Η Ευρωπόλ και η
Eurojust συμμετέχουν, στα πλαίσια των 
αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους, στις 
δραστηριότητες του Δικτύου.

Αιτιολόγηση

Ένας από τους βασικούς σκοπούς της OLAF είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς σε βάρος του 
κοινοτικού προϋπολογισμού. Για τον λόγο αυτό, η OLAF πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα του δικτύου αυτού. Για να δημιουργηθεί ένα καλά θεμελιωμένη δίκτυο είναι απαραίτητη 
η εμπειρογνωμοσύνη και η τεχνογνωσία της Europol και της Eurojust. Κατά συνέπεια, οι δύο 
αυτοί οργανισμοί πρέπει επίσης να αποτελέσουν αναπόσπαστο τμήμα του δικτύου αυτού και 
αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον ο εισηγητής ζητεί να χρησιμοποιηθεί η διατύπωση 
«συμμετέχουν» αντί της διατύπωσης «μπορούν να συμμετάσχουν».
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Τροπολογία 3
Άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφιο 1 α (νέο)

(1a) παρέχει στην Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  σε ετήσια βάση 
έκθεση σχετικά με τα ευρήματά του, με 
βάση το Άρθρο (3)(1)(1), 
συμπεριλαμβανομένων και 
συγκεκριμένων προτάσεων σχετικά με 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
διαφθοράς·

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι δεν υφίσταται μηχανισμός αναθεώρησης της εν λόγω προτάσεως, ευκταίο είναι 
το δίκτυο να υποβάλλει τουλάχιστον έκθεση των δραστηριοτήτων του και συγκεκριμένες 
προτάσεις σχετικά με την πρόληψη της διαφθοράς.

Τροπολογία 4
Άρθρο 3, παράγραφος 2

2. Τα μέλη του δικτύου συναντώνται, προς 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους, τόσο 
συχνά όσο είναι απαραίτητο, τουλάχιστον 
όμως μία φορά ετησίως.

2. Τα μέλη του δικτύου συναντώνται, προς 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους, 
τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση αυτή είναι περιττή.

Τροπολογία 5
Άρθρο 5, παράγραφος 1

1. Το δίκτυο οργανώνεται βάσει της 
υπάρχουσας άτυπης συνεργασίας μεταξύ 
των ΕΕΚΔ.

1. Το δίκτυο οργανώνεται υπό την 
προεδρία της αντίστοιχης προεδρίας του 
Συμβουλίου και στηρίζεται στην
υπάρχουσα άτυπη συνεργασία μεταξύ των 
ΕΕΚΔ.

Αιτιολόγηση

Λόγω του ότι δεν υπάρχει αυτοτελής γραμματεία, για την αποτελεσματική λειτουργία και τον 
συντονισμό του εν λόγω δικτύου, είναι ευκταίο να υπάρχει ένα σημείο επαφής στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου.
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Τροπολογία 6
Άρθρο 5, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή επιβαρύνονται με όλα τα έξοδα 
των μελών ή των αντιπροσώπων που έχουν 
διορίσει. Ο ίδιος κανόνας ισχύει για την 
Ευρωπόλ και την Eurojust.

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβαρύνεται
με όλα τα έξοδα των μελών ή των 
αντιπροσώπων που έχει διορίσει καθώς 
και με τα έξοδα των μελών ή των 
εκπροσώπων που έχουν ορίσει τα κράτη 
μέλη. Ο ίδιος κανόνας ισχύει για την
OLAF, την Ευρωπόλ και την Eurojust.

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί το ευρωπαϊκό πνεύμα και η ανεξαρτησία του δικτύου, καθώς επίσης και ότι 
οι εκπρόσωποι κάθε κράτους μέλους θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις 
δραστηριότητές του, το κόστος όλων των μελών πρέπει να αναλαμβάνεται από τον κοινοτικό 
προϋπολογισμό, επί παραδείγματι, μέσω του προγράμματος HERCULE II.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο εισηγητής πιστεύει ότι η ιδέα της δημιουργίας ενός δικτύου σημείων επαφής για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς κινείται, καταρχάς, προς την ορθή κατεύθυνση. Αυτό θα 
συμβάλει στον γενικότερο στόχο της ανάπτυξης ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης, όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα της Χάγης του 2005.
Πρέπει επίσης να χαιρετίσουμε το γεγονός ότι η πρωτοβουλία αυτή για τη δημιουργία ενός 
τέτοιου δικτύου συνδυάζεται με τους ήδη υφιστάμενους οργανισμούς και τα όργανα στα 
κράτη μέλη.

Η παρούσα πρόταση του Συμβουλίου μπορεί ωστόσο να θεωρηθεί το ελάχιστο πρότυπο 
συνεργασίας. Πράγματι, εάν πρόκειται απλώς περί ενός οργανωτικού ζητήματος, τα θέματα 
αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο ομάδας εργασίας του Συμβουλίου ή της 
Επιτροπής, όπως συμβαίνει με πολλές άλλες ομάδες εργασίας με παρεμφερείς σκοπούς και 
δομές. Υπό την παρούσα μορφή του δεν αξίζει να εγκριθεί.

Για να ενισχυθεί αυτή η ιδέα της στενότερης εργασίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς 
υπεβλήθησαν ορισμένες τροπολογίες στο κείμενο του Συμβουλίου.

Δεδομένου ότι η φύση των εθνικών διαρθρώσεων των υπηρεσιών και των οργανισμών 
καταπολέμησης της διαφθοράς ποικίλλουν, όπως ποικίλλει και η ανεξαρτησία τους από τις 
αντίστοιχες κρατικές δομές, ο εισηγητής πιστεύει ότι η συμμετοχή των αντιπροσώπων των εν 
λόγω υπηρεσιών πρέπει να αναληφθεί από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Υποστηρίζει 
επίσης ένθερμα ότι η συμμετοχή της OLAF στο δίκτυο έχει κομβική σημασία.

Η υποβολή ετήσιων εκθέσεων από την Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 
ζωτική σημασία προκειμένου να υπάρχει ανατροφοδότηση όσον αφορά τις δραστηριότητες 
καθώς και προτάσεις σχετικά με τη βελτίωση της πρόληψης και καταπολέμησης της 
διαφθοράς. Το εγχείρημα αυτό μπορεί να οργανωθεί από την Προεδρία του Συμβουλίου.

Αν δεν περιληφθούν οι τροπολογίες αυτές στην έκθεση, ο εισηγητής θεωρεί ότι δεν υπάρχει 
λόγος η πρόταση αυτή να εγκριθεί με τη μορφή υπό την οποία υποβάλλεται από το 
Συμβούλιο.
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