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PR_CNS_art93am

Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere aldine cursive. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice în cauză, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la iniţiativa Republicii Federale Germania în vederea adoptării unei decizii a 
Consiliului privind o reţea de puncte de contact împotriva corupţiei
(11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere iniţiativa Republicii Federale Germania (11231/2007),

– având în vedere articolul 34 alineatul (2) litera (c), din Tratatul UE,

– având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul UE, în temeiul căruia a fost 
consultat de către Consiliu (C6-0240/2007),

– având în vedere articolele 93 şi 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne 
(A6-0000/2007),

1. aprobă iniţiativa Republicii Federale Germania astfel cum a fost modificată;

2. invită Consiliul să modifice textul în consecinţă;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenţionează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care acesta intenţionează să modifice 
în mod substanţial iniţiativa Republicii Federale Germania;

5. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite poziţia Parlamentului Consiliului şi 
Comisiei precum şi guvernului Republicii Federale Germania.

Text propus de Republica Fedrală 
Germania

Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Articolul 1

În vederea îmbunătă�irii cooperării dintre 
autorită�i �i agen�ii pentru a preveni �i 
combate corup�ia în Europa, se 
înfiin�ează o re�ea de puncte de contact a 
statelor membre din Uniunea Europeană 
(denumită în continuare „re�eaua”). 

În vederea îmbunătă�irii cooperării dintre 
autorită�i �i agen�ii pentru a preveni �i 
combate corup�ia în Europa, se 
înfiin�ează o re�ea de puncte de contact a 
statelor membre din Uniunea Europeană 
(denumită în continuare „re�eaua”). 
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Comisia Europeană, Europol �i Eurojust 
sunt asociate cu drepturi depline la 
activită�ile acestei re�ele.

Comisia Europeană, OLAF, Europol �i 
Eurojust sunt asociate cu drepturi depline 
la activită�ile acestei re�ele.

Justificare

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.

Amendamentul 2
Articolul 2

Re�eaua constă din autorită�ile �i 
agen�iile statelor membre ale Uniunii 
Europene însărcinate cu prevenirea sau 
combaterea corup�iei. Membrii re�elei 
sunt desemna�i de către statele membre. 
Fiecare stat membru desemnează cel pu�in 
o organiza�ie, dar nu mai mult de trei. 
Comisia Europeană î�i desemnează 
reprezentan�ii. În limita competen�elor 
care le revin, Europol �i Eurojust pot
participa la activită�ile re�elei.

Re�eaua constă din autorită�ile �i 
agen�iile statelor membre ale Uniunii 
Europene însărcinate cu prevenirea sau 
combaterea corup�iei. Membrii re�elei 
sunt desemna�i de către statele membre. 
Fiecare stat membru desemnează cel pu�in 
o organiza�ie, dar nu mai mult de trei. 
Comisia Europeană î�i desemnează 
reprezentan�ii. În limita competen�elor 
care le revin, Europol �i Eurojust 
participă la activită�ile re�elei.

Justificare

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.

Amendamentul 3
Articolul 3 alineatul (1) punctul 1a (nou)

În baza articolului 3 alineatul 1 punctul 
1, înaintează Comisiei şi Parlamentului 
European un raport cu rezultatele sale, 
inclusiv cu propunerile concrete privind 
prevenirea şi combaterea corupţiei; 

Justificare

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 
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prevention of corruption.

Amendamentul 4
Articolul 3 alineatul (2)

(2) Pentru ducerea la îndeplinire a acestor 
atribu�ii, membrii re�elei se întâlnesc de 
câte ori este necesar, dar cel pu�in o dată 
pe an.

(2) Pentru ducerea la îndeplinire a acestor 
atribuţii, membrii reţelei se întâlnesc cel 
puţin o dată pe an.

Justificare

This wording is superfluous.

Amendamentul 5
Articolul 5 alineatul (1)

(1) Re�eaua se organizează pe sine, în 
baza colaborării informale existente între 
membrii EPAC.

(1) Reţeaua se organizează singură sub 
conducerea preşedinţiei Consiliului de la 
acea dată şi în baza colaborării informale 
existente între membrii EPAC.

Justificare

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.

Amendamentul 6
Articolul 5 alineatul (2)

(2) Statele membre �i Comisia Europeană 
suportă toate cheltuielile membrilor sau ai 
reprezentan�ilor desemna�i de către 
acestea. Acelea�i norme se aplică 
Europolului �i Eurojustului.

(2) Comisia va suporta toate cheltuielile 
membrilor săi sau cele ale reprezentanţilor 
desemnaţi de către aceasta, precum şi 
toate cheltuielile membrilor sau ale 
reprezentanţilor desemnaţi de către 
acestea.  Acelea�i norme se aplică 
Europolului �i Eurojustului.

Justificare

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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EXPUNERE DE MOTIVE

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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