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PR_COD_1app 

 

 

Kasutatud tähised 

 * nõuandemenetlus 

 *** nõusolekumenetlus 

 ***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine) 

 ***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine) 

 ***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine) 

 

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.) 

 

 

 

 

 

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud 

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud 
 

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 

Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 

on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas. 

 

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 

läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 

puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 

märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 

neljandale reale viide muudetavale sättele. 

 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekud 

 

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 

tähistatud sümboliga või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 

tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 

kriipsutatud.  

Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 

lõpliku teksti vormistamiseks. 
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 ET 

 

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 

muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 883/2013 Euroopa Pettustevastase Ameti 

(OLAF) järelevalvekomitee sekretariaadi osas 

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

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2016)0113), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 325, mille 

alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0109/2016), 

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, 

– võttes arvesse kontrollikoja 5. aprilli 2016. aasta arvamust1, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59 ja artikli 50 lõiget 1, 

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0188/2016), 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha; 

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 

seda muuta või selle muu tekstiga asendada; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 

                                                 
1  ELT C 150, 27.4.2016, lk 1. 
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SELETUSKIRI 

 

Taust 

Ettepaneku eesmärk on tugevdada OLAFi järelevalvekomitee sekretariaadi sõltumatust, 

millega tagatakse järelevalvekomitee tõhusam toimimine. Euroopa Parlament on varem 

korduvalt kutsunud komisjoni üles võtma meetmeid, et tugevdada OLAFi järelevalvekomitee 

sekretariaadi sõltumatut toimimist, näiteks oma raportis 2013. aasta eelarve täitmisele 

heakskiidu andmise menetluse kohta1 ja oma resolutsioonis OLAFi järelevalvekomitee 2014. 

aasta aruande kohta2. 

Seda küsimust on käsitletud ka OLAFi määruse artikliga 16 ette nähtud nõukogu, parlamendi 

ja komisjoni vahelise arvamuste vahetuse käigus. Arvamuste vahetuse käigus 28. septembril 

2015 rõhutasid Euroopa Parlamendi esindajad veel kord vajadust tugevdada 

järelevalvekomitee sekretariaadi sõltumatut toimimist. 

Järelevalvekomitee rõhutas oma 2013. ja 2014. aasta tegevusaruannetes seda, kui tähtis on 

komitee sõltumatu ja tõhus toimimine, mille eelduseks on sõltumatu ja piisava 

töötajaskonnaga sekretariaadi olemasolu. Komitee toonitas, et kui OLAFi peadirektor täidab 

ametisse nimetava asutuse volitusi, sealhulgas teeb otsuseid edutamise ja üleviimiste kohta, 

võib see põhjustada huvide konflikte. Ta nõudis seetõttu, et järelevalvekomitee ja selle 

sekretariaadi eelarve esitataks OLAFi eelarves eraldi eelarvereal. 

 

Ettepaneku eesmärk 

Praeguse ettepaneku eesmärk on parandada aluslepingu artikli 325 kohaselt OLAFi määruse 

punktuaalset nõrkust ning seetõttu on selle kohaldamisala piiratud. 

Kavandatava uue määruse kohaselt osutab järelevalvekomitee sekretariaaditeenust OLAFi 

asemel nüüd komisjon (artikli 15 lõige 8). 

Järelevalvekomitee sekretariaadi eelarveassigneeringud kantakse üle OLAFi eelarverealt ja 

ametikohtade loetelust komisjoni eelarvesse (artikkel 18). Kavandataval muudatusel ei ole 

seega mingit rahalist mõju Euroopa eelarvele.  

Samuti muudetakse ettepanekuga artikli 10 lõigete 4 ja 5 sõnastust selliselt, et OLAFi 

andmekaitseametniku volitused hõlmavad jätkuvalt ka sekretariaadipoolset andmetöötlust. 

Lisaks kohaldatakse sekretariaadi töötajate suhtes samu konfidentsiaalsuseeskirju kui varem. 

                                                 
1  Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta otsus Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele 

heakskiidu andmise kohta, III jagu – komisjon ja rakendusametid (2014/2075(DEC)), 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ET&reference=P8-TA-2015-0118  
2  10. juuni 2015. aasta resolutsioon OLAFi järelevalvekomitee 2014. aasta aruande kohta, 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-

0226+0+DOC+XML+V0//ET  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ET&reference=P8-TA-2015-0118
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0226+0+DOC+XML+V0//ET
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0226+0+DOC+XML+V0//ET
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VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS 

Pealkiri Määruse (EL, Euratom) nr 883/2013 muutmine Euroopa Pettustevastase 

Ameti (OLAF) järelevalvekomitee sekretariaadi osas 

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

EP-le esitamise kuupäev 4.3.2016    

Vastutav komisjon 

       istungil teada andmise kuupäev 

CONT 

10.3.2016 
   

Nõuandvad komisjonid 

       istungil teada andmise kuupäev 

JURI 

10.3.2016 
   

Arvamuse esitamisest loobumine 

       otsuse kuupäev 

JURI 

19.5.2016 
   

Raportöörid 

       nimetamise kuupäev 

Ingeborg Gräßle 

4.4.2016 
   

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev 17.3.2016 

Vastuvõtmise kuupäev 24.5.2016    

Esitamise kuupäev 27.5.2016 

 
 


