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Ingeborg Gräßle
Vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a spolupráce s Úřadem 
evropského veřejného žalobce
(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Evropský parlament a politická 
práce jeho poslanců jsou chráněny 
Smlouvami, zejména Protokolem o 
výsadách a imunitách Evropské unie, jak 
je uvedeno v čl. 1 odst. 3 tohoto nařízení. 
Je proto vhodné objasnit, že trestní 
vyšetřování kanceláří poslanců 
Evropského parlamentu, včetně kanceláří 
jejich akreditovaných parlamentních 
asistentů, mohou příslušné orgány vést 
pouze při řádném dodržení pravidel 
týkajících se imunity. Tímto není dotčena 
pravomoc úřadu provádět správní 
vyšetřování záležitostí týkajících se 
finančních zájmů Unie na základě 
úředních dokumentů, které má orgán k 
dispozici, například těch, které se týkají 
cestovních výdajů, jenž předložil poslanec 
Evropského parlamentu v souladu s 
platnými pravidly a které má k dispozici 
sekretariát Evropského parlamentu. 
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a a (nové)
Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) v článku 4 se vkládá nový odstavec 
2a, který zní:
„2a. Trestní vyšetřování kanceláří 
poslanců Evropského parlamentu, včetně 
kanceláří jejich akreditovaných 
parlamentních asistentů a archivů, 
mohou příslušné orgány vést pouze při 
řádném dodržení pravidel týkajících se 
imunity.  V souladu s článkem 4 statutu 
poslanců se dokumenty a elektronické 
záznamy, kterými poslanec disponuje, 
nepovažují za dokumenty orgánu, kromě 
případů, kdy jsou předloženy na základě 
jednacího řádu.“
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