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B8-0540/2015

Resolutie van het Europees Parlement over het jaarverslag 2014 van het Comité van 
toezicht van het OLAF
(2015/2699(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de 
Raad van 11 september 2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van 
het Europees Parlement en de Raad en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de 
Raad1,

– gezien zijn besluit van 29 april 2015 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering 
van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling 
III — Commissie en uitvoerende agentschappen2,

– gezien zijn besluit van 3 april 2014 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering 
van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, afdeling 
III — Commissie en uitvoerende agentschappen3,

– gezien het jaarlijks activiteitenverslag 2014 van het Comité van toezicht van OLAF 
(hierna "het Comité" genoemd),

– gezien het verslag nr. 1/2014 van het Comité, getiteld "Safeguarding OLAF’s 
investigative independence" (Waarborging van de onafhankelijkheid van OLAF op 
onderzoeksgebied),

– gezien het verslag nr. 2/2014 van het Comité, getiteld "Implementation by OLAF of the 
Supervisory Committee’s recommendations" (Uitvoering door OLAF van de 
aanbevelingen van het Comité van toezicht),

– gezien het advies nr. 1/2014 van het Comité, getiteld "OLAF Investigation Policy 
Priorities" (De prioriteiten van het onderzoeksbeleid van OLAF),

– gezien het advies nr. 2/2014 van het Comité, getiteld "Case selection in OLAF" 
(Selectie van dossiers door OLAF),

– gezien het verslag nr. 3/2014 van het Comité, getiteld "Opening of cases in OLAF in 
2012" (Opening van onderzoeken door OLAF in 2012),

– gezien advies nr. 4/2014 van het Comité, getiteld "Control of the duration of 
investigations conducted by the European Anti-fraud Office" (Controle van de duur van 
door het Europees Bureau voor fraudebestrijding verrichte onderzoeken),

1 PB L 248 van 18.8.2013, blz. 1.
2 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0118.
3 Aangenomen teksten, P7_TA (2014)0287.
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– gezien advies nr. 5/2014 van het Comité, getiteld "OLAF external reporting on the 
duration of investigations" (Externe verslaggeving van OLAF over de duur van 
onderzoeken),

– gezien het antwoord van OLAF op verslag nr. 3/2014 van het Comité,

– gezien het antwoord van OLAF op advies nr. 4/2014 van het Comité,

– gezien het antwoord van OLAF op advies nr. 5/2014 van het Comité,

– gezien de nota van het Comité over de analyse van het Comité van toezicht van de 
ontwerp-IPP's (prioriteiten van het onderzoeksbeleid) van OLAF voor 2015,

– gezien de werkafspraken tussen het Comité en OLAF,

– gezien de vragen aan de Commissie over het jaarverslag 2014 van het Comité van 
toezicht van OLAF (O-000060/2015 – B8-0553/2015, O-000061/2015 – B8-0554/2015 
en O-000066/2015 – B8-0555/2015),

– gezien artikel 128, lid 5, en artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat OLAF niet uitgenodigd was voor de bijeenkomst van 4 mei 2015 
waarop het Comité van toezicht van OLAF zijn jaarlijks activiteitenverslag 2014 aan de 
Commissie begrotingscontrole van het Parlement voorgesteld heeft;

B. overwegende dat de antwoorden van OLAF op de adviezen en de andere documenten in 
het activiteitenverslag 2014 van het Comité geen deel uitmaakten van de officiële 
documentatie voor de agenda van de Commissie begrotingscontrole; 

C. overwegende dat het Comité tijdens de eerste helft van zijn mandaat 50 aanbevelingen 
aan OLAF heeft gedaan, waarvan het Comité van oordeel is dat slechts 8 geheel zijn 
uitgevoerd, 6 gedeeltelijk zijn uitgevoerd, 1 nog hangende is en 20 niet zijn uitgevoerd, 
en overwegende dat in 15 gevallen het Comité niet in staat was om de uitvoering te 
controleren als gevolg van een gebrek aan informatie;

D. overwegende dat het Comité tot taak heeft toezicht uit te oefenen op OLAF's 
onafhankelijkheid, zijn onderzoeksfunctie, de toepassing van de procedurele garanties 
en de duur van de door OLAF gehouden onderzoeken;

E. overwegende dat OLAF een aantal keren voorgesteld heeft de werkafspraken opnieuw 
tegen het licht te houden, teneinde tot bevredigende praktische afspraken tussen de 
beide organen te komen;

F. overwegende dat het Comité er meerdere keren bij de EU-instellingen op aangedrongen 
heeft zijn recht op volledige toegang tot de onderzoeksdossiers van OLAF te versterken;

G. overwegende dat het Comité in zijn advies nr. 5/2014, getiteld "OLAF external 
reporting on the duration of investigations" (Externe verslaggeving van OLAF over de 
duur van onderzoeken), geconcludeerd heeft dat de verbetering in de resultaten van de 
OLAF-onderzoeken toe te schrijven was aan de invoering van nieuwe 
berekeningsmethoden;
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1. betreurt het ten zeerste dat OLAF niet officieel uitgenodigd was voor de presentatie van 
het activiteitenverslag 2014 van het Comité aan de Commissie begrotingscontrole van 
het Parlement;

2. onderstreept het belang van een publieke confrontatie tussen OLAF en het Comité over 
de antwoorden van OLAF op de adviezen en de andere documenten in het 
activiteitenverslag 2014 van het Comité;

3. betreurt dat het niet mogelijk was een bijeenkomst van de Commissie 
begrotingscontrole met zowel OLAF, als het Comité te organiseren vóór de indiening 
van een vraag met verzoek om mondelinge beantwoording bij de Commissie over het 
activiteitenverslag 2014 van het Comité;

4. neemt nota van de kritiek van OLAF dat, wat de meeste van de acties betreft waarvan 
het Comité aangeeft dat de staat van de uitvoering ervan niet geverifieerd kon worden, 
het Comité niet eens geprobeerd heeft bij OLAF navraag te doen naar de staat van de 
uitvoering voordat het activiteitenverslag gepubliceerd werd; betreurt dat het Comité in 
veel gevallen aanbevelingen heeft gedaan met betrekking tot specifieke onderzoeken uit 
het verleden of aanbevelingen doet voor acties in het verleden die door OLAF niet met 
terugwerkende kracht kunnen worden geïmplementeerd;

5. verzoekt de Commissie met klem de onderhandelingen tussen OLAF en het Comité te 
faciliteren, teneinde de werkafspraken te wijzigen, ter verduidelijking van de rol en het 
mandaat van het Comité; 

6. onderstreept dat onderzoeken die langer dan 12 maanden duren als "hangende 
onderzoeken" aangemerkt worden en dat daarop strenge vertrouwelijkheids- en 
gegevensbeschermingsregels van toepassing zijn; herinnert eraan dat OLAF het Comité 
met het oog op het vertrouwelijke karakter van de onderzoeken en het in acht nemen 
van gegevensbeschermingsbeginselen niet automatisch informatie kan doen toekomen 
waarin niet uitdrukkelijk in de verordening is voorzien; is er verheugd over dat OLAF 
en het Comité tot afspraken willen komen gericht op het verbeteren van de informatie 
die OLAF aan het Comité kan doen toekomen over onderzoeken die langer dan 12 
maanden duren;

7. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


