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Legenda simbolurilor utilizate 

 * Procedura de consultare  

 *** Procedura de aprobare 

 ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură) 

 ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură) 

 ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură) 

 

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.) 

 

 

 

 

 

Amendamente la un proiect de act 

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane 
 

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 

stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 

coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 

din dreapta. 

 

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 

fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 

amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 

proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 

actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.  

 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat 

 

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 

text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 

semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 

eliminarea sau tăierea textului înlocuit.  

Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 

tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final 
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la propunerea Comisiei de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) 

nr. 883/2013 în ceea ce privește secretariatul Comitetului de supraveghere a Oficiului 

European de Luptă Antifraudă (OLAF) 

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

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2016)0113), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 325 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 

Comisie (C8-0109/2016), 

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere avizul Curții de Conturi din 5 aprilie 20161,  

– având în vedere articolul 59 și articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul său de 

procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0188/2016), 

1. adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice 

propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

                                                 
1  JO C 150, 1.3.2016, p. 1. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Cadru general 

Obiectivul acestei propuneri este de a consolida independența secretariatului Comitetului de 

supraveghere a OLAF, prevăzând o funcționare mai eficientă a Comitetului de supraveghere. 

În trecut, Parlamentul European a solicitat în mai multe rânduri Comisiei să ia măsuri pentru a 

consolida funcționarea independentă a secretariatului Comitetului de supraveghere a OLAF, 

de exemplu în raportul privind procedura de descărcare de gestiune pentru anul 20131 sau în 

rezoluția sa privind Raportul anual pe 2014 al Comitetului de supraveghere a OLAF2. 

Această chestiune a fost abordată, de asemenea, în cadrul schimbului de opinii dintre 

Consiliu, Parlament și Comisie, instituit prin articolul 16 din Regulamentul OLAF. În cadrul 

schimbului de opinii, care a avut loc la 28 septembrie 2015, reprezentanții Parlamentului 

European au subliniat din nou necesitatea consolidării funcționării independente a 

secretariatului Comitetului de supraveghere. 

În rapoartele sale anuale de activitate pentru 2013 și 2014, Comitetul de supraveghere a 

subliniat importanța de a funcționa în mod independent și eficace, fapt care necesită un 

secretariat independent, care să dispună de personalul adecvat. Acesta a subliniat că 

exercitarea, de către directorul general al OLAF, a funcției de autoritate împuternicită să facă 

numiri, inclusiv să ia decizii privind promovările și transferurile, ar putea duce la conflicte de 

interese. Comitetul de supraveghere a solicitat, prin urmare, ca bugetul său și al secretariatului 

să fie indicat într-o linie bugetară separată din bugetul OLAF. 

 

Obiectivul propunerii 

Prezenta propunere, depusă în temeiul articolului 325 din tratat, urmărește eliminarea unei 

lacune punctuale din regulamentul OLAF și are, prin urmare, un domeniu de aplicare limitat. 

În temeiul noii propuneri de regulament, secretariatul Comitetului de supraveghere va fi 

asigurat de către Comisie, și nu de către OLAF [articolul 15 alineatul (8)]. 

Creditele bugetare pentru secretariatul Comitetului de supraveghere vor fi transferate de la 

linia bugetară a OLAF către Comisie, iar schema de personal a oficiului se anexează la 

schema de personal a Comisiei (articolul 18). Propunerea de modificare nu va avea, prin 

urmare, nicio consecință de natură financiară asupra bugetului european.  

În fine, propunerea modifică formularea de la articolul 10 alineatele (4) și (5), astfel încât 

atribuțiile responsabilului cu protecția datelor (DPO) din cadrul OLAF să continue să includă 

activitățile de prelucrare a datelor de către secretariat. De asemenea, pentru personalul 

secretariatului să vor aplica în continuare aceleași reguli de confidențialitate ca și în trecut. 

                                                 
1  Decizia Parlamentului European din 29 aprilie 2015 privind descărcarea de gestiune pentru execuția 

bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, Secțiunea III – Comisia și 

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

//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0118+0+DOC+XML+V0//RO.  
2  Rezoluția din 10 iunie 2015 referitoare la Raportul anual pe 2014 al Comitetului de supraveghere a 

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

0226+0+DOC+XML+V0//RO.  

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