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Poprawka 141
Ingeborg Gräßle
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Sprawozdanie A8-0179/2019
Ingeborg Gräßle
Dochodzenia prowadzone przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF) w odniesieniu do współpracy z Prokuraturą Europejską i skuteczności dochodzeń 
prowadzonych przez OLAF
(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Parlament Europejski i działalność 
polityczną posłów chronią traktaty, a w 
szczególności Protokół w sprawie 
przywilejów i immunitetów Unii 
Europejskiej, o czym mowa w art. 1 ust. 3 
niniejszego rozporządzenia. Właściwe jest 
zatem doprecyzowanie, że biura posłów do 
Parlamentu Europejskiego, w tym również 
biura ich akredytowanych asystentów 
parlamentarnych, powinny być 
przedmiotem dochodzenia w sprawie 
karnej prowadzonego przez właściwe 
organy wyłącznie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
immunitetów. Nie ma to wpływu na 
uprawnienia Urzędu w zakresie 
prowadzenia postępowań 
administracyjnych w sprawach 
dotyczących interesów finansowych Unii 
na podstawie oficjalnych dokumentów 
będących w posiadaniu instytucji, takich 
jak dokumenty dotyczące wydatków na 
podróże, które to dokumenty poseł do 
Parlamentu Europejskiego złożył zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i które 
znajdują się w sekretariacie Parlamentu 
Europejskiego.
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Sprawozdanie A8-0179/2019
Ingeborg Gräßle
Dochodzenia prowadzone przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF) w odniesieniu do współpracy z Prokuraturą Europejską i skuteczności dochodzeń 
prowadzonych przez OLAF
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) w art. 4 dodaje się ust. 2a 
w brzmieniu:
„2a. Biura posłów do Parlamentu 
Europejskiego, w tym również biura ich 
akredytowanych asystentów 
parlamentarnych oraz archiwa, mogą być 
przedmiotem dochodzenia w sprawie 
karnej prowadzonego przez właściwe 
organy przy należytym poszanowaniu 
przepisów dotyczących immunitetów. 
Zgodnie z art. 4 statutu posła dokumenty i 
zapisy elektroniczne będące w posiadaniu 
posła nie są traktowane jako dokumenty 
instytucji, chyba że złożono je zgodnie z 
Regulaminem.”;
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