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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o pobudi Zvezne republike Nemčije za sprejetje sklepa Sveta o mreži kontaktnih točk za 
boj proti korupciji
(11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pobude Zvezne republike Nemčije (11231/2007),

– ob upoštevanju člena 34(2)(c) Pogodbe EU,

– ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe EU, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s 
Parlamentom (C6-0240/2007),

– ob upoštevanju členov 93 in 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A6-0000/2007),

1. odobri pobudo Zvezne republike Nemčije, kakor je bila spremenjena;

2. poziva Svet, naj ustrezno spremeni besedilo;

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament 
odobril;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
pobudo Zvezne republike Nemčije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladi 
Zvezne republike Nemčije.

Besedilo, ki ga predlaga Zvezna republika 
Nemčija

Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
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"). 

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"). 
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Evropska komisija, Europol in Eurojust so 
v celoti vključeni v dejavnosti mreže.

Evropska komisija, urad za boj proti 
goljufijam (OLAF), Europol in Eurojust so 
v celoti vključeni v dejavnosti mreže.

Obrazložitev

Eden od glavnih ciljev OLAF je boj proti korupciji in zaščita proračuna Skupnosti. Zato je 
treba OLAF vključiti v  mrežo. 

Predlog spremembe 2
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. 
Evropska komisija imenuje svoje 
predstavnike. Urad za boj proti goljufijam 
(OLAF), Europol in Eurojust (črtano) v 
okviru svojih pristojnosti sodelujeta v 
dejavnostih mreže.

Obrazložitev

Eden od glavnih ciljev OLAF je boj proti korupciji in zaščita proračuna 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 zahteva, da se iz besedila črta beseda „lahko“ pred 
„sodelujeta“. 

Predlog spremembe 3
Člen 3, odstavek 1, točka 1 a (novo)

(1a)  vsako leto pripravi poročilo za 
Komisijo in Evropski parlament o 
ugotovitvah v skladu s členom 3(1)(1), 
vključno s konkretnimi predlogi za 
preprečevanje in zatiranje korupcije;  

Obrazložitev

Ker predlog ne vsebuje revizijskega mehanizma, je zaželeno, da mreža vsaj poroča o svojih 
dejavnostih in pripravlja konkretne predloge za preprečevanje korupcije. 
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Predlog spremembe 4
Člen 3, odstavek 2

2. Člani mreže se za izpolnitev svojih 
nalog sestajajo tako pogosto, kot je to 
potrebno, vendar vsaj enkrat na leto.

2. Člani mreže se za izpolnitev svojih 
nalog sestajajo vsaj enkrat na leto.

Obrazložitev

Formulacija je odvečna.

Predlog spremembe 5
Člen 5, odstavek 1

1. Mreža se organizira sama in se pri tem 
opre na obstoječe neformalno sodelovanje 
med EPAC.

1. Mreža se organizira pod vodstvom 
ustreznega Predsedstva Sveta in se pri tem 
opre na obstoječe neformalno sodelovanje 
med EPAC. 

Obrazložitev

Ker mreža nima svojega sekretariata, je zaradi njenega učinkovitega delovanja in 
usklajevanja zaželeno, da ima kontaktno točko v Svetu.

Predlog spremembe 6
Člen 5, odstavek 2

2. Države članice in Evropska komisija 
krijejo vse stroške članov oziroma 
predstavnikov, ki so jih imenovale države 
članice in Evropska komisija. Isto pravilo 
se uporablja za Europol in Eurojust.

2. Komisija krije vse stroške poslancev 
oziroma predstavnikov, ki jih je 
imenovala, ter vse stroške poslancev 
oziroma predstavnikov, ki so jih 
imenovale države članice. Isto pravilo se 
uporablja za urad za boj proti goljufijam 
(OLAF), Europol in Eurojust.

Obrazložitev

Da bo imela mreža evropski duh in neodvisnost ter da bodo imeli možnost v njenih 
dejavnostih sodelovati  predstavniki vseh držav članic, mora stroške vseh njenih članov kriti 
proračun Skupnosti, na primer prek programa HERKUL II.
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OBRAZLOŽITEV

Poročevalec meni, da je zamisel o vzpostavitvi mreže kontaktnih točk proti korupciji 
načeloma dobra. To bi bilo v skladu s splošnim ciljem razvoja območja svobode, varnosti in 
pravice, kot ga določa haaški program iz leta 2005.
Z odobravanjem ugotavlja, da pobuda o vzpostavitvi takšne mreže upošteva že obstoječe 
agencije in organe v državah članicah. 

Sedanji predlog Sveta pa lahko predstavlja le najmanjši možen model za sodelovanje.  Če gre 
namreč le za vprašanje organizacije, se z njim lahko ukvarja ena od delovnih skupin Sveta ali 
Komisije, kot to počnejo številne druge delovne skupine s podobnim ciljem in sestavo.  V 
sedanji obliki predlog ne zasluži odobritve. 

Z namenom, da se okrepi zamisel o tesnejšem sodelovanju na področju boja proti korupciji, 
so bili predlagani številni predlogi sprememb.

Ker se narava nacionalnih struktur agencij in organov za boj proti korupciji razlikuje, prav 
tako pa stopnja njihove neodvisnosti od zadevnih vladnih struktur, poročevalec meni, da bi 
bilo treba stroške sodelovanja predstavnikov teh agencij kriti iz proračuna Komisije. Meni 
tudi, da je vključitev urada za boj proti goljufijam (OLAF) v mrežo bistvenega pomena.  

Letno poročanje Komisiji in Evropskemu parlamentu je nadvse pomembno, da se pridobi 
povratne informacije glede njunih dejavnosti in predloge, kako bolje preprečevati in zatirati 
korupcijo.  Poročanje bi moralo organizirati predsedstvo Sveta.

Če ti predlogi sprememb ne bodo vključeni v poročilo, se poročevalcu ne zdi smiselno, da bi 
podprl predlog, kot ga je predstavil Svet. 
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