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PR_COD_1app 

 

 

Teckenförklaring 

 * Samrådsförfarande  

 *** Godkännandeförfarande 

 ***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen) 

 ***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen) 

 ***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen) 

 

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 

förslaget till akt.) 

 

 

 

 

Ändringsförslag till ett förslag till akt 

 

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande: 
 

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 

markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 

stil i högerspalten. 

 

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 

vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 

ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 

innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 

anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 

som ändringsförslaget avser.  

 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 

gäller följande: 

 

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 

symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 

att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 

markeras med genomstrykning.  

Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 

avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 

inte. 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 

(EU, Euratom) nr 883/2013 vad gäller sekretariatet för övervakningskommittén för 

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) 

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

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2016)0113), 

– med beaktande av artiklarna 294.2 och artikel 325 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 

parlamentet (C8-0109/2016), 

 med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av yttrandet från revisionsrätten av den 5 april 20161,  

– med beaktande av artiklarna 59 och 50.1 i arbetsordningen. 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0188/2016), och av 

följande skäl: 

1. Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta 

kommissionens förslag. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet 

om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 

                                                 
1  EUT C 150, 27.4.2016, s. 1. 
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MOTIVERING 

 

Bakgrund 

Syftet med detta förslag är att stärka den oberoende ställningen för sekretariatet för Olafs 

övervakningskommitté, och på detta sätt bidra till att övervakningskommittén fungerar mer 

effektivt. Europaparlamentet har tidigare upprepade gånger uppmanat kommissionen att vidta 

åtgärder för att stärka den oberoende funktionen av sekretariatet för Olafs 

övervakningskommitté, t.ex. i rapporten om förfarandet för ansvarsfrihet för 20131 och i sin 

resolution om den årliga rapporten 2014 från Olafs övervakningskommitté2. 

Ärendet har också tagits upp under de överläggningar mellan rådet, parlamentet och 

kommissionen som inrättats genom artikel 16 i Olaf-förordningen. Under den överläggning 

som hölls den 28 september 2015 betonade företrädare för Europaparlamentet åter behovet av 

att stärka den oberoende funktionen för övervakningskommitténs sekretariat. 

I sina årliga verksamhetsrapporter för 2013 och 2014 betonade övervakningskommittén hur 

viktigt det är att den fungerar på ett oberoende och effektivt sätt, vilket kräver ett oberoende 

sekretariat med tillräcklig personal. Kommittén betonade att när Olafs generaldirektör utövar 

tillsättningsmyndighetens befogenheter, bland annat beslut om befordringar och överföringar, 

kan detta medföra intressekonflikter. Kommittén efterfrågade därför att dess budget och 

sekretariatets budget ska anges i en separat budgetpost i Olafs budget. 

 

Syftet med förslaget 

Detta förslag, som läggs fram i enlighet med artikel 325 i fördraget, syftar till att åtgärda en 

specifik svaghet i Olaf-förordningen och har därför ett begränsat tillämpningsområde. 

Enligt förslaget till ny förordning kommer övervakningskommitténs sekretariat att 

tillhandahållas av kommissionen, och inte längre av Olaf (artikel 15.8). 

Budgetanslagen för övervakningskommitténs sekretariat kommer att flyttas från Olafs 

budgetpost och tjänsteförteckning till kommissionens budgetpost och tjänsteförteckning 

(artikel 18). Den föreslagna ändringen kommer sålunda inte att få några finansiella 

konsekvenser för unionens budget.  

Slutligen ändras genom förslaget lydelsen av punkterna 4 och 5 i artikel 10 så att 

kompetensen för Olafs uppgiftsskyddsombud även fortsättningsvis omfattar sekretariatets 

behandling av uppgifter. Dessutom omfattas sekretariatets personal även fortsättningsvis av 

samma sekretessregler som tidigare. 

                                                 
1  Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska 

unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorganen 

(2014/2075 (DEC)). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SV&reference=P8-TA-2015-0118  
2  Resolution av den 10 juni 2015 om den årliga rapporten 2014 från Olafs övervakningskommitté. 

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

0226+0+DOC+XML+V0//SV  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SV&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//SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0226+0+DOC+XML+V0//SV
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ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET 
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