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Резолюция на Европейския парламент относно годишния доклад за 2014 г. на 
Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF)
(2015/2699(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от 
Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) 
№ 1074/1999 на Съвета1,

– като взе предвид своето решение от 29 април 2015 г. относно освобождаването от 
отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за 
финансовата 2013 г., раздел III — Комисия и изпълнителни агенции2,

– като взе предвид своето решение от 3 април 2014 г. относно освобождаването от 
отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за 
финансовата 2012 г., раздел III — Комисия и изпълнителни агенции3,

– като взе предвид годишния доклад за дейността за 2014 г. на Надзорния съвет на 
OLAF (наричан по-долу „НС“),

– като взе предвид отговора на OLAF на доклада на НС за 2014 г., Сборника, 
съдържащ отговорите на OLAF на становищата, и другите документи, които са 
включени в доклада за дейността за 2014 г. на НС,

– като взе предвид въпросите към Комисията относно годишния доклад за 2014 г. 
на Надзорния съвет на OLAF (O-000060/2015 — B8- 0553/2015, O-000061/2015 — 
B8-0554/2015 и O-000066/2015 — B8-0555/2015),

– като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че мандатът на OLAF се основава на член 325 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и като има предвид, че ОЛАФ е 
част от Комисията, със специален статут на независима структура за провеждане 
на разследвания за борба с измамите;

Б. като има предвид, че ролята на НС е да гарантира и засилва независимостта на 
OLAF, както е посочено в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013, при правилното 
упражняване на компетентностите, които са дадени на OLAF;

В. като има предвид, че във връзка с това комисията по бюджетен контрол не покани 
генералния директор на OLAF да присъства заседанието на 4 май 2015 г., на което 

1 ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1.
2 Приети текстове, P8_TA(2015)0118.
3 Приети текстове, P7_TA(2014)0287.
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НС представи своя годишен отчет за дейността за 2014 г.;

Г. като има предвид, че отговорите на OLAF на становищата и другите документи, 
включени в доклада за дейността за 2014 г. на НС, не бяха включени в 
официалната документация за програмата на комисията по бюджетен контрол; 

1. изразява дълбоко съжаление относно факта, че за първи път комисията по 
бюджетен контрол не изпрати покана на генералния директор на OLAF въпреки 
значимостта на доклада за дейността за 2014 г. на НС и въпреки интензивния 
дебат между двата органа;

2. изразява съжаление относно факта, че комисията по бюджетен контрол не отдава 
същото значение или необходимото внимание на представянето на годишния 
доклад на OLAF за 2014 г., който бе публикуван няколко седмици след 
представянето на годишния доклад на НС на 2 юни 2015 г.;

3. подчертава значението на провеждането на справедлив дебат относно двата 
годишни доклада за дейността за 2014 г., за да се гарантира, че Парламентът може 
да вземе предвид цялата налична информация относно тази толкова важна 
политика на Европейския съюз;

4. изразява съжаление поради факта, че за пореден път се наблюдава изместване на 
недовършен дебат към дневния ред на пленарното заседание на ЕП, какъвто беше 
предишният случай със споразуменията за тютюна по време на месечната сесия от 
18 до 21 май 2015 г., като бяха изразходени ценни ресурси и на участниците в 
пленарните заседания не бе дадена възможността да изготвят своевременно и 
изцяло информирано становище;

5. призовава за по-ефективни дебати, при спазване на принципите на прозрачност и 
пълно оповестяване пред Парламента и пред гражданите на ЕС;

6. настоятелно призовава Комисията да улеснява преговорите между OLAF и НС с 
оглед изменение на работните договорености, така че да бъдат изяснени ролята на 
НС и обхватът на неговите действия; 

7. приветства факта, че OLAF и НС се стремят да постигнат споразумение с цел 
подобряване на информацията, която OLAF може да предоставя на НС;

8. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.


