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Ändringsförslag 141
Ingeborg Gräßle
för PPE-gruppen

Betänkande A8-0179/2019
Ingeborg Gräßle
Utredningar utförda av Olaf och samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten
(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Europaparlamentet och dess 
ledamöters politiska arbete skyddas av 
fördragen, särskilt protokollet om 
Europeiska unionens immunitet och 
privilegier, i enlighet med artikel 1.3 i 
denna förordning. Det är därför lämpligt 
att klargöra att de kontor som tillhör 
ledamöterna av Europaparlamentet, även 
de kontor som tillhör deras ackrediterade 
assistenter, endast bör vara föremål för 
brottsutredningar under ledning av de 
behöriga myndigheterna i enlighet med de 
tillämpliga bestämmelserna om 
immunitet. Detta ska inte påverka Olafs 
befogenhet att genomföra administrativa 
utredningar i frågor som rör unionens 
ekonomiska intressen på grundval av 
officiella handlingar som innehas av 
institutionen, till exempel sådana som 
avser resekostnader, som lagts fram av en 
ledamot av Europaparlamentet i enlighet 
med tillämpliga bestämmelser och som 
innehas av Europaparlamentets 
sekretariat.
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Ändringsförslag 142
Ingeborg Gräßle
för PPE-gruppen

Betänkande A8-0179/2019
Ingeborg Gräßle
Utredningar utförda av Olaf och samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten
(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led aa (nytt)
Förordning (EU) nr 883/2013
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) I artikel 4 ska följande punkt 2a 
införas:
”2a. De kontor som tillhör ledamöterna av 
Europaparlamentet, även de kontor som 
tillhör deras ackrediterade assistenter och 
där deras arkiv finns, ska endast vara 
föremål för brottsutredningar under 
ledning av de behöriga myndigheterna 
med vederbörlig respekt för 
bestämmelserna om immunitet. Enligt 
artikel 4 i ledamotsstadgan ska dokument 
och elektroniska filer som innehas av en 
ledamot inte betraktas som institutionens 
handlingar, förutom i de fall då de har 
ingivits i enlighet med arbetsordningen.”
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