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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om initiativet från Förbundsrepubliken Tyskland inför antagandet av rådets beslut om 
ett antikorruptionsnätverk med kontaktpunkter
(11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Förbundsrepubliken Tysklands initiativ (11231/2007),

– med beaktande av artikel 34.2 c i EU-fördraget,

– med beaktande av artikel 39.1 i EU-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört 
parlamentet (C6-0240/2007),

– med beaktande av artiklarna 93 och 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor (A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner Förbundsrepubliken Tysklands initiativ såsom ändrat av 
parlamentet.

2. Rådet uppmanas att ändra texten i överensstämmelse härmed.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra Förbundsrepubliken Tysklands initiativ.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet, kommissionen och 
Förbundsrepubliken Tysklands regering parlamentets ståndpunkt.

Förbundsrepubliken Tysklands initiativ Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
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) 

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) 
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inrättas. Europeiska kommissionen, 
Europol och Eurojust skall delta fullt ut i 
nätverkets verksamhet.

inrättas. Europeiska kommissionen, Olaf, 
Europol och Eurojust skall delta fullt ut i 
nätverkets verksamhet.

Motivering

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

Ändringsförslag 2
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. 
Europeiska kommissionen skall utse sina 
egna företrädare. Olaf, Europol och 
Eurojust ska inom ramen för respektive 
behörighet medverka i nätverkets 
verksamhet.

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 formuleringen ”ska” i stället för ”kan”.

Ändringsförslag 3
Artikel 3, punkt 1, punkt 1a (ny)

1a. Att varje år lägga fram en rapport för 
kommissionen och Europaparlamentet 
om resultaten enligt artikel 3.1.1, 
tillsammans med konkreta förslag för att 
förhindra och bekämpa korruption.

Motivering

Med tanke på att varje översynsmekanism saknas i detta förslag är det önskvärt att nätverket 
åtminstone rapporterar om sin verksamhet och lägger fram konkreta förslag för att förhindra 
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korruption.

Ändringsförslag 4
Artikel 3, punkt 2

2. För att fullgöra sina uppgifter skall 
nätverkets medlemmar skall träffas så ofta 
som behövs, dock minst en gång per år.

2. För att fullgöra sina uppgifter skall 
nätverkets medlemmar träffas minst 
en gång per år.

Motivering

Dessa ord behövs inte.

Ändringsförslag 5
Artikel 5, punkt 1

1. Nätverket skall organisera sitt arbete 
med utgångspunkt i det informella 
samarbete som för närvarande sker inom 
ramen för Epac.

1. Nätverket skall organisera sitt arbete
under ledning av det aktuella 
rådsordförandeskapet och med 
utgångspunkt i det informella samarbete 
som för närvarande sker inom ramen för 
Epac.

Motivering

Eftersom ett eget sekretariat saknas är det för nätverkets effektivitet och samordning önskvärt
med en kontaktpunkt inom rådet.

Ändringsförslag 6
Artikel 5, punkt 2

2. Medlemsstaterna och Europeiska 
kommissionen skall stå för alla kostnader 
för de medlemmar eller företrädare som de
utsett. Detsamma skall gälla för Europol 
och Eurojust.

2. Europeiska kommissionen skall stå för 
alla kostnader för de medlemmar eller 
företrädare som den utsett, och även för 
kostnaderna för de medlemmar eller 
företrädare som medlemsstaterna utsett. 
Detsamma skall gälla för Olaf, Europol 
och Eurojust.

Motivering

För att garantera gemenskapsandan och nätverkets oberoende och se till att företrädare för 
varje medlemsstat har möjlighet att delta i nätverkets verksamhet bör kostnaderna för 
samtliga medlemmar betalas ur gemenskapsbudgeten, exempelvis genom programmet 
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Hercule II.



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

SV

MOTIVERING

Föredraganden anser att tanken att inrätta ett antikorruptionsnätverk med kontaktpunkter 
principiellt är bra. Detta skulle passa bra till det allmänna målet att utveckla ett område med 
frihet, säkerhet och rättvisa i enlighet med Haagprogrammet från 2005. Det är välkommet att 
man i initiativet för att inrätta ett sådant nätverk beaktar de byråer och organ som redan finns i 
medlemsstaterna.

Rådets nuvarande förslag kan emellertid bara ses som en minimimodell för samarbete. Om 
det nämligen bara rör sig om en organisatorisk fråga skulle sådana ämnen kunna behandlas i 
en arbetsgrupp vid rådet eller kommissionen, vilket är fallet med många andra arbetsgrupper 
som har jämförbara mål och strukturer. I sin nuvarande form förtjänar det inte att godkännas.

I syfte att stärka tanken om närmare samarbete mot korruption finns ett antal ändringsförslag 
till rådets text.

Med tanke på variationerna i hur de nationella strukturerna för byråer och organ för 
korruptionsbekämpning ser ut, och med beaktande av graden av oberoende från respektive 
regeringar, anser föredraganden att gemenskapsbudgeten bör stå för deltagandet för 
företrädare för dessa byråer. Han är även starkt övertygad om att det är avgörande att Olaf helt 
och fullt deltar i nätverket.

Årliga rapporter till kommissionen och Europaparlamentet är mycket viktiga för 
återkopplingen när det gäller nätverkets verksamhet och förslag till hur man kan bli bättre på 
att förhindra och bekämpa korruption. Detta bör organiseras av rådets ordförandeskap.

Skulle dessa ändringar inte komma att ingå i betänkandet ser föredraganden ingen poäng med 
att godkänna detta förslag såsom det lagts fram av rådet.
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