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Objaśnienie używanych znaków 

 * Procedura konsultacji 

 *** Procedura zgody 

 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie) 

 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie) 

 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie) 

 

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 

projekcie aktu.) 

 

 

 

 

 

Poprawki do projektu aktu 

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn 
 

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 

kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 

w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 

kursywą w prawej kolumnie. 

 

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 

rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 

odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 

nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 

odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka. 

 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego 

 

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 

Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 

lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 

tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 

zastąpionego tekstu.  

Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 

wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu. 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 w odniesieniu do sekretariatu 

Komitetu Nadzoru Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 

(OLAF) 

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

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2016)0113), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 325 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 

Komisję (C8-0109/2016), 

 uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego z dnia 5 kwietnia 2016 r.1,  

– uwzględniając art. 59 i art. 50 ust. 1 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0188/2016), 

1. zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 

wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym 

tekstem; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym. 

                                                 
1 Dz.U. C 150 z 27.4.2016, s.1. 
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UZASADNIENIE 

 

Kontekst 

Celem tego wniosku jest zwiększenie niezależności sekretariatu Komitetu Nadzoru OLAF, a 

tym samym zapewnienie skuteczniejszego funkcjonowania Komitetu Nadzoru. Parlament 

Europejski wielokrotnie wzywał Komisję do podjęcia działań mających na celu wzmocnienie 

niezależnego funkcjonowania sekretariatu Komitetu Nadzoru OLAF, np. w sprawozdaniu w 

sprawie udzielenia absolutorium za 2013 r.1 lub w swojej rezolucji w sprawie rocznego 

sprawozdania Komitetu Nadzoru OLAF za rok 20142. 

Kwestia ta została również poruszona w ramach ustanowionej na mocy art. 16 rozporządzenia 

w sprawie OLAF-u wymiany poglądów między Radą, Parlamentem a Komisją. Podczas 

wymiany, która odbyła się w dniu 28 września 2015 r., przedstawiciele Parlamentu 

Europejskiego ponownie podkreślili potrzebę wzmocnienia niezależnego funkcjonowania 

sekretariatu Komitetu Nadzoru. 

W związku z tym w swoich rocznych sprawozdaniach z działalności za 2013 i 2014 r. 

Komitet Nadzoru podkreślał wagę niezależności i skutecznego funkcjonowania, które 

wymaga niezależnego i dysponującego odpowiednią liczbą pracowników sekretariatu. 

Podkreślono, że wykonywanie przez dyrektora generalnego OLAF-u uprawnień organu 

powołującego, w tym w zakresie decyzji dotyczących promocji i przeniesień, mogłoby 

prowadzić do konfliktu interesów. Zwrócono się zatem o to, by budżet Komitetu i jego 

sekretariatu ujmowany był w budżecie OLAF-u w oddzielnej linii budżetowej. 

 

Cel wniosku 

Na podstawie art. 325 Traktatu celem wniosku jest naprawienie konkretnej niedoskonałości 

rozporządzenia w sprawie OLAF-u; wniosek ten ma zatem ograniczony zakres. 

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, którego dotyczy wniosek, sekretariat Komitetu Nadzoru 

prowadzony będzie przez Komisję, a nie przez OLAF (art. 15 ust. 8). 

Środki budżetowe dotyczące sekretariatu Komitetu Nadzoru zostaną przesunięte z linii 

budżetowej i planu zatrudnienia dotyczących OLAF-u do linii budżetowej i planu 

zatrudnienia Komisji (art. 18). Proponowana zmiana nie wywoła zatem żadnych skutków 

finansowych dla budżetu europejskiego.  

Wniosek zmienia także brzmienie art. 10 ust. 4 i 5 tak, aby kompetencje pracującego w 

Urzędzie inspektora ochrony danych nadal obejmowały przetwarzanie danych przez 

sekretariat. Ponadto pracownicy sekretariatu będą nadal podlegać tym samym zasadom 

poufności co poprzednio. 

 

                                                 
1  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium z 

wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013, sekcja 3 – Komisja i agencje 

wykonawcze (2014/2075(DEC)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0118+0+DOC+XML+V0//PL  
2  Rezolucja z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie rocznego sprawozdania Komitetu Nadzoru OLAF za rok 

2014, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-

0226+0+DOC+XML+V0//PL  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0118+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0118+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0226+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0226+0+DOC+XML+V0//PL
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