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ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Budgetkontrollutskottet lägger fram följande ändringsförslag för utskottet för konstitutionella 

frågor som ansvarigt utskott: 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl 11a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11a) Europeiska åklagarmyndighetens 

materiella behörighet är begränsad till 

brott som skadar unionens finansiella 

intressen i enlighet med förordningen om 

inrättade av myndigheten. Europeiska 

åklagarmyndigheten bör därför ha till 

uppgift att utreda, lagföra och väcka talan 

mot personer som begår brott som skadar 

unionens finansiella intressen i enlighet 

med Europaparlamentets och rådets 

direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 

20171a och brott som är oupplösligt 

sammankopplade med dem. 

 _________________ 

 1a Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om 

bekämpande genom straffrättsliga 

bestämmelser av bedrägeri som riktar sig 

mot unionens finansiella intressen (EUT 

L 198, 28.7.2017, s. 29). 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl 11b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11b) För att säkerställa efterlevnaden 

av de skyldigheter som fastställs i denna 

förordning beträffande finansiering och 

utgifter för europeiska politiska partier 

och europeiska politiska stiftelser och 

andra frågor, är det nödvändigt att inrätta 
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effektiva kontrollmekanismer. I detta syfte 

bör myndigheten, Europaparlamentets 

utanordnare och medlemsstaterna 

samarbeta och utbyta all nödvändig 

information. De bör också komma 

överens om de praktiska arrangemang 

som inbegriper vissa gemensamma regler 

för att skydda visselblåsare. Ömsesidigt 

samarbete mellan medlemsstaternas 

myndigheter bör också uppmuntras i syfte 

att säkerställa en effektiv och 

ändamålsenlig kontroll av de skyldigheter 

som följer av tillämplig nationell rätt. 

Medverkan av Olaf och Europeiska 

åklagarmyndigheten i informationsutbytet 

behövs när myndighetens beslut ska följas 

upp. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4a (nytt) 

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 

Artikel 25 – punkt 7a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. I artikel 25 ska följande punkt 

läggas till: 

 ”7a. Vid brott som riktar sig mot 

unionens finansiella intressen, i den 

mening som avses i Europaparlamentets 

och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 

5 juli 2017, och som begås i en eller flera 

medlemsstater som deltar i fördjupat 

samarbete om inrättande av Europeiska 

åklagarmyndigheten, ska Europeiska 

åklagarmyndigheten uppmanas att 

undersöka i enlighet med de villkor som 

fastställs i förordning (EU) nr xxx/xxxx 

[OJ, please insert the number of the 

Regulation on the EPPO].” 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 
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Artikel 1 – led 5a (nytt) 

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 

Artikel 28 – punkt 2 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 5a.  Artikel 28.2 ska ersättas med 

följande: 

2. De ska också komma överens om 

de praktiska arrangemangen för detta 

informationsutbyte, bland annat regler för 

utlämnande av konfidentiella uppgifter 

eller bevis och för samarbete mellan 

medlemsstaterna. 

2. De ska också komma överens om 

de praktiska arrangemangen för detta 

informationsutbyte, bland annat regler för 

utlämnande av konfidentiella uppgifter 

eller bevis, för skydd av visselblåsare och 

för samarbete mellan medlemsstaterna.” 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 5b (nytt) 

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 

Artikel 28 – punkt 4 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 5b.  Artikel 28.4 ska ersättas med 

följande: 

4. Myndigheten ska underrätta 

Europaparlamentets utanordnare om 

eventuella beslut som rör sanktioner som 

den fattat, i syfte att göra det möjligt för 

utanordnaren att dra nödvändiga slutsatser i 

enlighet med budgetförordningen. 

4. Myndigheten ska underrätta 

Europaparlamentets utanordnare om 

eventuella beslut som rör sanktioner som 

den fattat, i syfte att göra det möjligt för 

utanordnaren att dra nödvändiga slutsatser i 

enlighet med budgetförordningen. När så 

är lämpligt ska myndigheten även 

meddela Olaf och Europeiska 

åklagarmyndigheten, i syfte att göra det 

möjligt för dessa organ att fortsätta med 

den relevanta undersökningen i enlighet 

med detta. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 5c (nytt) 

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 

Artikel 30 – punkt 2 – stycke 2 
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 5c.  I artikel 30.2 ska andra stycket 

ersättas med följande: 

I händelse av en sådan uppsägning ska 

utbetalningar från Europaparlamentets 

utanordnare begränsas till det europeiska 

politiska partiet eller den europeiska 

politiska stiftelsens faktiska 

bidragsberättigande utgifter fram till den 

dag då beslutet om uppsägning träder i 

kraft. 

I händelse av en sådan uppsägning ska 

utbetalningar från Europaparlamentets 

utanordnare begränsas till det europeiska 

politiska partiets ersättningsgilla utgifter 

eller den europeiska politiska stiftelsens 

bidragsberättigande utgifter fram till den 

dag då beslutet om uppsägning träder i 

kraft. 

Motivering 

Hänvisningen till ersättningsgilla utgifter är det uttryck som används i artikel 204g i 

budgetförordningen och i artikel 17.4 och 17.5 i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014, och 

är ett lämpligt begrepp att använda vid återtagande. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Artikel 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 2a 

 De bestämmelser i förordning (EU, 

Euratom) nr 1141/2014 som var 

tillämpliga före ikraftträdandet av den här 

förordningen ska dock fortsätta att gälla i 

sin ursprungliga lydelse för åtgärder som 

vidtagits och åtaganden som gjorts i 

samband med finansieringen av politiska 

partier och politiska stiftelser på 

europeisk nivå för budgetåret 2018. 

Motivering 

Detta ändringsförslag syftar till att säkerställa ett tydligt rättsläge. Förfaranden som inleddes 

redan under 2017 bör omfattas av den befintliga förordningen innan den ändras. 
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