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Καταπολέμηση της απάτης και προστασία των
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο του ελέγχου του προϋπολογισμού οργανώνεται
με γνώμονα δύο αρχές: αφενός, τον δημοσιονομικό έλεγχο και, αφετέρου, την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και την καταπολέμηση της απάτης.

Νομική βάση

— Άρθρα 287 και 325 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)·

— Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες
που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, τίτλος IX κεφάλαια 1 και 2
και τίτλος X·

— Διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε
δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, μέρος ΙΙΙ·

— Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τίτλος II, κεφάλαιο 6, άρθρα 92α, 93 και
94· τίτλος V, κεφάλαιο 1, άρθρο 121, κεφάλαιο 2, άρθρο 125, κεφάλαιο 4, άρθρο 132·
παράρτημα IV·

— Άρθρο 83, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

— EPPO: άρθρο 86 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη
συγκρότηση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Στόχοι

Η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί θεμελιώδες
στοιχείο του πολιτικού προγράμματος της Ένωσης για την εμπέδωση και την αύξηση της
εμπιστοσύνης των πολιτών και για τη διασφάλιση της ενδεδειγμένης χρήσης των χρημάτων
τους. Το ζητούμενο είναι επίσης να παρακολουθείται και να ελέγχεται η δραστηριότητα της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και να υποστηριχθεί η δράση
της για την καταπολέμηση των απατών και των παρατυπιών που πλήττουν την εκτέλεση του
προϋπολογισμού της Ένωσης.

Υπομνήσεις

Τον Δεκέμβριο του 1995, το Κοινοβούλιο άσκησε για πρώτη φορά το δικαίωμα που
του παρέχει η Συνθήκη για συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής και εκπόνησε έκθεση
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σχετικά με εικαζόμενα κρούσματα απάτης και κακοδιοίκησης στο πλαίσιο του καθεστώτος
κοινοτικής διαμετακόμισης. Οι συστάσεις που διατύπωσε η εξεταστική επιτροπή έλαβαν ευρεία
υποστήριξη.
Τα τελευταία έτη πολλαπλασιάστηκαν τα νομοθετικά κείμενα και οι συστάσεις σχετικά με
την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Μέσω των κειμένων αυτών
επιδιώκεται κυρίως να βελτιωθεί η διακυβέρνηση της OLAF, να ενισχυθούν οι διαδικαστικές
εγγυήσεις στο πλαίσιο των ερευνών με μια κλιμακωτή προσέγγιση που θα συνοδεύει
τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, να μεταρρυθμιστεί η Eurojust[1], να υπάρξει
αποτελεσματικότερη προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, αλλά επίσης και
να εξασφαλιστεί η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε
επίπεδο ποινικής νομοθεσίας και διοικητικών ερευνών, μέσω μιας ολοκληρωμένης πολιτικής
για την προστασία των χρημάτων των φορολογουμένων, καθώς και στο επίπεδο της
στρατηγικής της Επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης[2]. Επίσης, το 2012 και το 2013
δημοσιεύτηκαν άλλες τέσσερις σημαντικές ανακοινώσεις σε ό,τι αφορά ένα σχέδιο δράσης για
την ενίσχυση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής[3], την προστασία
του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το τέλος του 2012 και την εφαρμογή
καθαρών δημοσιονομικών διορθώσεων στα κράτη μέλη στους τομείς της γεωργίας και της
πολιτικής για τη συνοχή[4].
Εξάλλου, το 2013 εκδόθηκαν δύο οδηγίες, η μία σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου
προστιθεμένης αξίας, η οποία αφορά την προαιρετική και προσωρινή εφαρμογή του
μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις παραδόσεις ορισμένων αγαθών και την
παροχή ορισμένων υπηρεσιών που είναι επιδεκτικά απάτης, και η άλλη σχετικά με τον
μηχανισμό ταχείας αντίδρασης για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ[5]·
επίσης, το 2014 εγκρίθηκε ένα σχέδιο κανονισμού σχετικά με πρόγραμμα για την προώθηση
δράσεων στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(πρόγραμμα «Hercule III»)[6]. Ας αναφερθεί ακόμη η πρόταση οδηγίας για την καταπολέμηση,
μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης[7],
καθώς και η έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με
τίτλο «Έκθεση της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς»[8] και, τέλος, η ανακοίνωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Απριλίου του 2016 όσον αφορά ένα σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ[9].
Α. Μέτρα καταπολέμησης της απάτης: από την OLAF
Η Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) είναι αρμόδια για τη διενέργεια διοικητικών
ερευνών ανεξάρτητα από την Επιτροπή. Στο πλαίσιο των κανονισμών σχετικά με τις έρευνες
της OLAF, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή υπέγραψαν, στις 25 Μαΐου
1999, διοργανική συμφωνία σχετικά με τις εσωτερικές έρευνες. Η συμφωνία αυτή ορίζει
ότι κάθε θεσμικό όργανο θεσπίζει κοινούς εσωτερικούς κανόνες για την εξασφάλιση της
ομαλής διεξαγωγής των ερευνών της OLAF. Μέρος των κανόνων αυτών, που έχουν πλέον
ενσωματωθεί στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, υποχρεώνει το προσωπικό να συνεργάζεται με την OLAF και προβλέπει ορισμένο
βαθμό προστασίας των υπαλλήλων που αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες

[1]COM(2013)0532 και COM(2013)0533 της 17ης Ιουλίου 2013.
[2]COM(2011)0293 της 26ης Μαΐου 2011 και COM(2011)0376 της 24ης Ιουνίου 2011.
[3]COM(2012)0722 της 6ης Δεκεμβρίου 2012.
[4]COM(2013)0682 της 30ής Σεπτεμβρίου 2013 και COM(2013)0934 της 13ης Δεκεμβρίου 2013.
[5]Οδηγίες 2013/43 και 2013/42 της 22ας Ιουλίου 2013 (ΕΕ L 201 της 26.7.2013, σ. 4· ΕΕ L 201 της 26.7.2013, σ. 1).
[6]ΕΕ L 84 της 20.3.2014, σ. 6.
[7]COM(2012)0363 της 11ης Ιουλίου 2012.
[8]COM(2014)0038 της 3ης Φεβρουαρίου 2014.
[9]Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή και Κοινωνική
Επιτροπή, έγγραφο COM(2016)0148 της 7ης Απριλίου 2016.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2013)0532
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2013)0533
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0293
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0376
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0722
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0363
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2014)0038
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0148
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υποθέσεις απάτης ή διαφθοράς. Η μεταρρύθμιση της OLAF προβλεπόταν ήδη από το
2003. Τελικά, έπειτα από μια δεκαετία συζητήσεων και διαπραγματεύσεων, τα μέρη που
συμμετέχουν στον τριμερή διάλογο (Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Επιτροπή) κατέληξαν σε
συμβιβασμό που αντιπροσωπεύει μια σημαντική πρόοδο και μπορεί να εξασφαλίσει την
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την υπευθυνότητα της OLAF, διασφαλίζοντας
συγχρόνως την ανεξαρτησία της στο θέμα της έρευνας.
Τον Νοέμβριο του 2008, το Κοινοβούλιο ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία την έκθεση
Grässle, που εκπονήθηκε σε συνεργασία με την ομάδα εργασίας της Επιτροπής Ελέγχου του
Προϋπολογισμού. Με την ευκαιρία αυτή, η αρχική πρόταση της Επιτροπής τροποποιήθηκε
σημαντικά και, μερικά χρόνια αργότερα, προέκυψε το σημερινό κείμενο του κανονισμού[10] το
οποίο επίσης τροποποιήθηκε τον Ιούλιο του 2016.
Το νέο κείμενο επιφέρει ουσιαστικές βελτιώσεις, ήτοι: έναν σαφέστερο ορισμό του νομικού
πλαισίου για τις έρευνες κατά της απάτης, ενώ ορισμοί των «παρατυπιών», της απάτης εις βάρος
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της έννοιας των «οικονομικών
φορέων» ενσωματώθηκαν στο κανονιστικό πλαίσιο· ο κανονισμός περιλαμβάνει επίσης σαφείς
αναφορές σε ορισμένα μέτρα έρευνας που περιέχονται σε άλλους κανονισμούς της Ένωσης
(με αποτέλεσμα τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των συναφών νομικών μέσων στον
σχετικό τομέα), καθώς και αναφορές στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων: Όσον
αφορά τα δικαιώματα της υπεράσπισης και τις διαδικαστικές εγγυήσεις, τα δικαιώματα της
υπεράσπισης των προσώπων που αποτελούν αντικείμενο έρευνας της OLAF, τα δικαιώματα
των μαρτύρων και των καταγγελλόντων, το δικαίωμα πρόσβασης στον φάκελο κ.λπ. θα είναι
πάντα κατοχυρωμένα στο πλαίσιο των ερευνών που διενεργεί η OLAF.
Παράλληλα, ορισμένα άρθρα εισάγουν ειδικές υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη, όπως λόγου
χάριν τη γνωστοποίηση στην OLAF των κατάλληλων πληροφοριών σχετικά με περιπτώσεις
απάτης εις βάρος των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τέλος, θεσπίστηκε μια νέα διοργανική διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας όλα τα θεσμικά
όργανα μπορούν να συζητούν με διαφάνεια σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές, τα
αποτελέσματα και τα εκκρεμούντα ζητήματα που βλάπτουν την αποτελεσματικότητα των
δραστηριοτήτων καταπολέμησης της απάτης. Για πρώτη φορά, αυτό θα επιτρέψει στο
Κοινοβούλιο να συζητεί με το Συμβούλιο το θέμα της καταπολέμησης της απάτης στα κράτη
μέλη.
Το Κοινοβούλιο ζητεί επίσης να βελτιωθεί η διακυβέρνηση της OLAF, με τη συνεχή
αναθεώρηση και ενίσχυση των κυριότερων διαδικασιών έρευνας.
Υπενθυμίζεται επίσης ότι το άρθρο 325 ΣΛΕΕ απαιτεί στενή και τακτική συνεργασία μεταξύ
των κρατών μελών και της Επιτροπής, ενώ επίσης ανοίγει τον δρόμο για ειδικά μέτρα
του Συμβουλίου με σκοπό την παροχή αποτελεσματικής και ισοδύναμης προστασίας των
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης στα κράτη μέλη.
Β. Ενίσχυση των μηχανισμών καταπολέμησης της απάτης
Ύστερα από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή πρόσφατα ανέλαβε
σημαντικές πρωτοβουλίες σχετικά με στρατηγικά μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης.
Εντούτοις, λόγω της έκτασης της φοροαποφυγής και της διαφθοράς στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί να προωθηθεί μια ολοκληρωμένη σύγκλιση, που
να περιλαμβάνει στρατηγικές για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς, χάρη

[10]Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης
Σεπτεμβρίου 2013.
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σε αποτελεσματικές νομικές δράσεις σε όλο το έδαφος της Ένωσης, ιδίως σε περίοδο
δημοσιονομικής στενότητας.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει επίσης το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την
ενίσχυση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής[11] και φοροαποφυγής, θεωρώντας ότι τόσο η
Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν να δίνουν απόλυτη προτεραιότητα στην
καταπολέμηση αυτής της διπλής μάστιγας, κάτι που απαιτεί να αναπτυχθεί μια ενισχυμένη και
πολυδιάστατη στρατηγική συνεργασίας και συντονισμού των κρατών μελών μεταξύ τους και
με την Επιτροπή. Χρειάζεται επίσης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη μηχανισμών
πρόληψης, έγκαιρου εντοπισμού και επιτήρησης στην τελωνειακή διαμετακόμιση, καθώς
πρόκειται για έναν από τους τομείς με υψηλό ποσοστό συστημικής διαφθοράς στην Ευρώπη.
Τέλος, το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι οι ευρωπαϊκοί φορείς πρέπει να διαδραματίσουν πιο ενεργό
ρόλο σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να θεσπίσουν κανόνες συνεργασίας με κύρια βάση τις
αρχές της διαφάνειας, της χρηστής διακυβέρνησης και της ανταλλαγής πληροφοριών.
Το Κοινοβούλιο εμμένει επίσης στην ανάγκη περισσότερης διαφάνειας που να επιτρέπει
αποτελεσματικό έλεγχο, καθώς αυτή είναι απαραίτητη για τον εντοπισμό των συστημάτων
απάτης· έχει ήδη ζητήσει από την Επιτροπή να ενεργήσει για να εξασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια
των δικαιούχων κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα κράτη μέλη, κάτι που θα
επιτευχθεί με δημοσιοποίηση καταλόγου όλων των δικαιούχων στον ιστότοπο της Επιτροπής.
Καλεί επίσης τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με την Επιτροπή και να της παρέχουν πλήρεις
και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους των ευρωπαϊκών κονδυλίων τα οποία
τελούν υπό τη διαχείρισή τους.
Γ. Νέο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την
καταπολέμηση της απάτης
Στο πλαίσιο της πολιτικής του για την καταπολέμηση της διαφθοράς, το Κοινοβούλιο εκτιμά
ότι, επειδή η διαφθορά έχει επίπτωση στα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, πρέπει να
θεωρείται απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 325 παράγραφος 5 ΣΛΕΕ, και να περιλαμβάνεται
στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων της Ένωσης — καταπολέμηση της απάτης.
Η πρώτη έκθεση της Επιτροπής για την πολιτική καταπολέμησης της διαφθοράς στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2014 και είχε ευνοϊκή υποδοχή
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπενθύμιζε ότι η διαφθορά πλήττει όλα τα κράτη μέλη σε
διαφορετικό βαθμό και κοστίζει περίπου 120 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στην οικονομία της
Ένωσης. Το Κοινοβούλιο υποστηρίζει επίσης όλες τις προτάσεις που κατατείνουν σε αυξημένη
ανταλλαγή των υπαρχουσών βέλτιστων πρακτικών και σε προσδιορισμό νέων ευρωπαϊκών
μέτρων στον τομέα αυτό· πράγματι, οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν δικαίωμα σε εγγυήσεις για
πλήρη ακεραιότητα και διαφάνεια στις δημόσιες δαπάνες, ιδίως μάλιστα αν ληφθούν υπόψη οι
σημερινές οικονομικές προκλήσεις.
Δ. Οδηγία για την καταπολέμηση της απάτης και την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων της Ένωσης
Η οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της
απάτης και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω
του ποινικού δικαίου (οδηγία ΠΟΣ) ορίζει τη νομική βάση για τα καθήκοντα του Ευρωπαίου
Εισαγγελέα, καθορίζοντας τις αρμοδιότητές του.

[11]Η φοροδιαφυγή είναι εσκεμμένη παράτυπη συμπεριφορά και σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελεί ποινικό αδίκημα·
η μη τήρηση ενός κανόνα αποτελεί παρατυπία.
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Στον ορισμό των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης περιλαμβάνονται τα αδικήματα στα
κοινά συστήματα ΦΠΑ, όταν συνδέονται με την επικράτεια δύο ή περισσότερων κρατών
μελών και αφορούν ζημία συνολικού ύψους τουλάχιστον 10 εκατομμυρίων ευρώ. Στον ορισμό
των ποινικών αδικημάτων περιλαμβάνονται η ενεργητική και η παθητική απάτη, καθώς και
η κατάχρηση κεφαλαίων. Προβλέπονται επίσης ελάχιστα πρόστιμα για τα φυσικά πρόσωπα
και καθορίζονται περίοδοι παραγραφής που επιτρέπουν στο δίκαιο το οποίο εφαρμόζεται για
επαρκές χρονικό διάστημα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα αδικήματα. Η οδηγία εισάγει
επίσης την υποχρέωση συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους
οργανισμούς και το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Ε. Συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Οι κανόνες σχετικά με τη συγκρότηση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περιέχονται στο άρθρο
86 ΣΛΕΕ, το οποίο προβλέπει ότι: «Για την καταπολέμηση των αδικημάτων που θίγουν
τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική
νομοθετική διαδικασία μέσω κανονισμών, μπορεί να συστήσει Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκ της
Eurojust».
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα είναι ένα αποκεντρωμένο σώμα δικαστικών λειτουργών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποκλειστική αρμοδιότητα την αναζήτηση, δίωξη και παραπομπή
ενώπιον της δικαιοσύνης των δραστών αδικημάτων εις βάρος του προϋπολογισμού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα διαθέτει εναρμονισμένες εξουσίες έρευνας
στο σύνολο της Ένωσης, με βάση τις εθνικές έννομες τάξεις στις οποίες θα ενσωματώνεται.
Το Κοινοβούλιο υποδέχθηκε ευνοϊκά την πρόταση κανονισμού για τη σύσταση Ευρωπαϊκής
Εισαγγελίας, επιμένοντας ταυτόχρονα στην ανάγκη να συγκροτηθεί ένα συνεκτικό και
συμπληρωματικό σύστημα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.
Επιπλέον, το Κοινοβούλιο ενθαρρύνει την Επιτροπή να προσδιορίσει σαφώς, σε ευρωπαϊκή
κλίμακα, τους ρόλους και το αντίστοιχο πεδίο δραστηριοτήτων της μελλοντικής Ευρωπαϊκής
Εισαγγελίας, της Eurojust και της OLAF.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προβαίνει σε ακρόαση των
προτεινόμενων μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και των προεπιλεγέντων υποψηφίων
για τη θέση του γενικού διευθυντή της OLAF. Οι θέσεις αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν
χωρίς να πραγματοποιηθούν οι εν λόγω ακροάσεις στο Κοινοβούλιο. Τέλος, να σημειωθεί ότι ο
γενικός διευθυντής της OLAF ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, καθώς και ότι τα μέλη της επιτροπής εποπτείας
της OLAF διορίζονται κοινή συναινέσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την
Επιτροπή.
Jean-Jacques Gay
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