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Alteração  2 

Ingeborg Gräßle 

em nome da Comissão do Controlo Orçamental 

 

Relatório A8-0188/2016 

Ingeborg Gräßle 

Secretariado do Comité de Fiscalização do OLAF 

COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD) 

Projeto de resolução legislativa 

N.º 1-A (novo) 

 

Projeto de resolução legislativa Alteração 

 1-A. Regista a declaração da Comissão 

anexa à presente resolução; 

Or. en 

A título informativo, a declaração tem a seguinte redação: 

«DECLARAÇÃO DA COMISSÃO 

A Comissão está totalmente empenhada no funcionamento independente do secretariado do 

Comité de Fiscalização do OLAF. O principal objetivo da alteração proposta ao Regulamento 

(UE, Euratom) n.º 883/2013 relativo ao OLAF é reforçar as garantias de independência do 

secretariado. A aplicação do regulamento alterado será orientada por este objetivo. 

Tal como confirmado pela Vice-Presidente Kristalina Georgieva ao Presidente do Comité de 

Fiscalização, por carta de 20 de maio de 2016, a Comissão pretende associar o secretariado do 

Comité ao PMO a partir da data de aplicação do regulamento alterado. Esta associação será de 

natureza meramente administrativa, a fim de facilitar determinados aspetos organizativos e 

orçamentais. Não afetará o funcionamento independente do secretariado. 

Tal como mencionado na referida carta, o vínculo administrativo do secretariado ao PMO não 

terá qualquer repercussão nem no pessoal nem nos recursos orçamentais atuais. O chefe do 

secretariado será responsável pela gestão e avaliação do seu pessoal. A avaliação efetuada 

pelo chefe do secretariado deverá basear-se num relatório do Comité de Fiscalização. 

A Comissão, após consulta do Comité de Fiscalização, ponderará a elaboração de regras 

internas adequadas em matéria de mobilidade, estabelecendo limites para a duração dos 

destacamentos no secretariado, mas assegurando uma continuidade, a fim de reforçar a sua 

independência e evitar riscos de conflitos de interesses e casos de «portas giratórias» com o 

OLAF. 

A alteração do regulamento não afeta o acesso do Comité de Fiscalização às informações 

contidas, nomeadamente, nos sistemas informáticos, nas bases de dados e nos documentos do 
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OLAF. 

Os gabinetes do pessoal do secretariado do Comité de Fiscalização permanecerão no edifício 

que o OLAF ocupa atualmente, protegendo a independência do Comité de Fiscalização e do 

OLAF e, simultaneamente, assegurando a facilidade dos contactos.» 

Justificação 

Esta declaração deve ser mencionada na resolução legislativa. 

 

 


