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Nacrt zakonodavne rezolucije Izmjena 

 1.a prima na znanje izjavu Komisije 

priloženu ovoj Rezoluciji; 

Or. en 

Ta izjava glasi kako slijedi: 

Komisija u potpunosti podupire neovisno djelovanje tajništva nadzornog odbora OLAF-a. 

Glavni je cilj predložene izmjene Uredbe o OLAF-u (EU, Euratom) br. 883/2013 dodatno 

zajamčiti neovisnost tajništva, što će biti i nit vodilja pri provedbi te izmijenjene Uredbe. 

U pismu od 20. svibnja 2016. potpredsjednica Georgieva potvrdila je predsjedniku nadzornog 

odbora da Komisija namjerava tajništvo tog odbora spojiti s Uredom za upravljanje 

individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu (PMO) od dana primjene izmijenjene 

Uredbe. To će spajanje biti isključivo administrativne naravi radi pojednostavljenja određenih 

organizacijskih i proračunskih aspekata. Njime se neće utjecati na neovisno funkcioniranje 

tajništva. 

U pismo se također navodi da administrativno pridruživanje tajništva PMO-u neće utjecati na 

broj zaposlenika i razinu proračunskih sredstava tajništva. Voditelj tajništva bit će zadužen za 

upravljanje osobljem i njegovo ocjenjivanje. Ocjena o radu voditelja tajništva donijet će se na 

temelju izvješća nadzornog odbora. 

Komisija će nakon savjetovanja s nadzornim odborom razmotriti mogućnost donošenja 

unutarnjih pravila o mobilnosti kojima bi se, kako bi tajništvo ostalo stvarno neovisno te se 

izbjegli sukobi interesa ili praksa rotirajućih vrata unutar OLAF-a, ograničilo trajanje 

upućivanja u tajništvo, ali na način da se ipak zajamči kontinuitet rada. 

Izmjena Uredbe ne utječe na pristup nadzornog odbora informacijama kao što su one sadržane 

u informatičkim sustavima, bazama podataka i dokumentima OLAF-a. 

Uredi osoblja tajništva nadzornog odbora ostat će u zgradi u kojoj je trenutačno smješten 

OLAF, čime se štiti neovisnost nadzornog odbora i OLAF-a i zadržava jednostavna 
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komunikacija među osobljem.” 

Obrazloženje 

Na ovu izjavu treba uputiti u zakonodavnoj rezoluciji. 

 

 


