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10.4.2019 A8-0179/141

Alteração 141
Ingeborg Gräßle
em nome do Grupo PPE

Relatório A8-0179/2019
Ingeborg Gräßle
Inquéritos do OLAF e cooperação com a Procuradoria Europeia
(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) O Parlamento Europeu e o 
trabalho político dos seus membros são 
protegidos pelos Tratados, nomeadamente 
pelo Protocolo relativo aos Privilégios e 
Imunidades da União Europeia, tal como 
referido no artigo 1.º, n.º 3, do presente 
regulamento. Portanto, é adequado 
clarificar que os gabinetes dos deputados 
ao Parlamento Europeu, incluindo os dos 
seus assistentes parlamentares 
acreditados, só devem ser objeto de 
investigações penais realizadas pelas 
autoridades competentes em 
conformidade com as regras aplicáveis em 
matéria de imunidade. Esta disposição 
não prejudica a competência do 
Organismo para realizar inquéritos 
administrativos sobre questões lesivas dos 
interesses financeiros da União com base 
em documentos oficiais da instituição, 
como os relacionados com as despesas de 
viagem, que foram apresentados por um 
deputado ao Parlamento Europeu em 
conformidade com as regras aplicáveis e 
que estão na posse do secretariado do 
Parlamento Europeu.
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10.4.2019 A8-0179/142

Alteração 142
Ingeborg Gräßle
em nome do Grupo PPE

Relatório A8-0179/2019
Ingeborg Gräßle
Inquéritos do OLAF e cooperação com a Procuradoria Europeia
(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (UE) n.º 883/2013
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

a-A) No artigo 9.º, é aditado o seguinte 
n.º 2-A:
«2-A. Os gabinetes dos deputados ao 
Parlamento Europeu, incluindo os dos 
seus assistentes parlamentares 
acreditados e os seus arquivos, só poderão 
ser objeto de investigações penais 
realizadas pelas autoridades competentes, 
no devido respeito das regras em matéria 
de imunidade. Nos termos do artigo 4.º do 
Estatuto dos Deputados, os documentos e 
os registos eletrónicos na posse de um 
deputado não devem ser considerados 
documentos da instituição, salvo se 
tiverem sido apresentados em 
conformidade com o Regimento.»

Or. en


