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Predlog spremembe 141
Ingeborg Gräßle
v imenu skupine PPE

Poročilo A8-0179/2019
Ingeborg Gräßle
Preiskave urada OLAF in sodelovanje z Evropskim javnim tožilstvom
(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Evropski parlament in politično 
delo njegovih poslancev sta zaščitena s 
Pogodbama, zlasti s Protokolom o 
privilegijih in imunitetah Evropske unije, 
kot je navedeno v členu 1(3) te uredbe. 
Zato je treba pojasniti, da so pisarne 
poslancev Evropskega parlamenta, 
vključno s pisarnami njihovih 
akreditiranih parlamentarnih 
pomočnikov, lahko predmet kazenskih 
preiskav, ki jih vodijo pristojni organi v 
skladu z veljavnimi pravili o imunitetah. 
To ne posega v pristojnost urada glede 
izvajanja upravnih preiskav v zvezi z 
zadevami, ki vplivajo na finančne interese 
Unije, na podlagi uradnih dokumentov, ki 
jih hrani institucija, kot so na primer 
dokumenti, povezani s potnimi stroški, ki 
jih je vložil poslanec Evropskega 
parlamenta v skladu z veljavnimi pravili 
in ki jih poseduje sekretariat Evropskega 
parlamenta.
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a a (novo)
Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) v členu 4 se vstavi naslednji 
odstavek 2a:
„2a. Pisarne poslancev Evropskega 
parlamenta, vključno s pisarnami 
njihovih akreditiranih parlamentarnih 
pomočnikov in arhivi, so lahko predmet 
kazenskih preiskav, ki jih vodijo pristojni 
organi ob upoštevanju pravil o 
imunitetah. V skladu s členom 4 statuta 
poslancev se dokumenti in elektronski 
zapisi poslanca ne obravnavajo kot 
dokumenti institucije, razen če so bili 
vloženi v skladu s Poslovnikom.“
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