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Az Európai Parlament állásfoglalása az OLAF Felügyelő Bizottság 2014. évi éves 
jelentéséről
(2015/2699(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, 
valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 
1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. 
szeptember 11-i 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre1,

– tekintettel az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének 
végrehajtására (III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek) vonatkozó 
mentesítésről szóló 2015. április 29-i határozatára2,

– tekintettel az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének 
végrehajtására (III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek) vonatkozó 
mentesítésről szóló 2014. április 3-i határozatára3,

– tekintettel az OLAF Felügyelő Bizottság (a továbbiakban „FB”) 2014. évi éves 
tevékenységi jelentésére,

– tekintettel az OLAF-nak az FB 2014. évi jelentésére adott válaszára, azaz az OLAF-nak 
az FB 2014. évi tevékenységi jelentésében foglalt véleményeire adott válaszok és egyéb 
dokumentumok gyűjteményére,

– tekintettel a Bizottsághoz intézett, az OLAF Felügyelő Bizottság 2014. évi éves 
jelentésére vonatkozó kérdésekre (O-000060/2015 – B8-0553/2015, O-000061/2015 – 
B8-0554/2015 and O-000066/2015 – B8-0555/2015),

– tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) 
bekezdésére,

A. mivel az OLAF meghatalmazása az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSZ) 325. cikkén alapszik, és mivel az OLAF a csalás elleni vizsgálatokra 
vonatkozó egyedi független jogállással bíró hivatalként a Bizottság részét képezi;

B. mivel az FB feladata, hogy a 883/2013/EU, Euratom rendeletben foglaltak szerint 
biztosítsa és megerősítse az OLAF függetlenségét a ráruházott hatáskörök megfelelő 
gyakorlása terén;

C. mivel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság ezúttal nem hívta meg az OLAF főigazgatóját 
a 2015. május 4-i ülésre, amelyen az FB ismertette a 2014. évi éves tevékenységi 
jelentését;

1 HL L 248., 2013.9.18., 1. o.
2 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0118.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0287.
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D. mivel az OLAF-nak az FB 2014. évi tevékenységi jelentésében szereplő véleményekre 
adott válaszait és egyéb dokumentumait nem foglalták bele a Költségvetési Ellenőrző 
Bizottság napirendjének hivatalos dokumentációjába; 

1. határozottan elítéli azt, hogy – az FB 2014. évi éves tevékenységi jelentésének 
jelentősége és a két szervezet között folyó heves vita ellenére – a Költségvetési 
Ellenőrző Bizottság első alkalommal nem küldött hivatalos meghívót az OLAF 
főigazgatójának;

2. sajnálattal állapítja meg, hogy a Költségvetési Ellenőrző Bizottság nem tulajdonít 
ugyanekkora jelentőséget és nem szentel kellő figyelmet az OLAF 2014. évi éves 
jelentésének, amelyet néhány héttel az FB éves jelentése után, 2015. június 2-án tettek 
közzé;

3. hangsúlyozza mindkét 2014. évi éves tevékenységi jelentés pártatlan megvitatásának 
fontosságát annak biztosítása érdekében, hogy a Parlament minden rendelkezésre álló 
releváns információt figyelembe vehessen egy ilyen jelentős európai uniós szakpolitikát 
illetően;

4. sajnálattal állapítja meg, hogy ismét egy befejezetlen vitát halasztanak a plenáris ülésre, 
amint az a dohánymegállapodások esetében is történt a 2015. május 18−21. közötti 
ülésen, amely során értékes erőforrásokat használtak fel anélkül, hogy az ülésnek 
lehetősége lett volna alapos és teljes körűen tájékozott véleményt alkotnia;

5. hatékonyabb vitákra szólít fel az átláthatóság és a Parlament, illetve az uniós polgárok 
hozzáférhetőségének tiszteletben tartása mellett;

6. sürgeti a Bizottságot az OLAF és az FB közötti tárgyalások előmozdítására a 
munkafeltételek módosítása céljából annak érdekében, hogy tisztázzák az FB szerepét 
és tevékenységi körét; 

7. üdvözli, hogy az OLAF és az FB megállapodásra kíván jutni az OLAF által az FB 
rendelkezésére bocsátott tájékoztatás javítása érdekében;

8. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.


