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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Įsteigus Europos prokuratūrą, šiuo metu galiojantis Reglamentas Nr. 883/2013, 
reglamentuojantis Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) vykdomus tyrimus, turi 
būti peržiūrėtas siekiant suderinti abiejų institucijų bendradarbiavimą, kad būtų padidintas 
OLAF tyrimo funkcijos veiksmingumas, siekiant paaiškinti ir supaprastinti Reglamento 
Nr. 883/2013 nuostatas.

Ir Europos prokuratūrai, ir OLAF, laikantis jų atitinkamos kompetencijos, suteikiami 
įgaliojimai saugoti Sąjungos finansinius interesus.

Europos prokuratūra, pradėjusi veikti, turės įgaliojimus vykdyti baudžiamąjį tyrimą ir vykdyti 
baudžiamąjį persekiojimą nacionaliniuose teismuose dėl Sąjungos biudžetui kenkiančių 
nusikaltimų. OLAF tiria administracinius pažeidimus ir nusikalstamą elgesį. Tačiau jos 
administraciniai įgaliojimai yra riboti, palyginti su nusikaltimų tyrimais. Todėl pasiūlyme 
numatoma, kad abi institucijos bendradarbiauja kuo glaudžiau, siekdamos užtikrinti, kad būtų 
daugiau baudžiamojo persekiojimo atvejų ir apkaltinamųjų nuosprendžių ir susigrąžinama 
daugiau lėšų.

Siekiant užtikrinti sklandų perėjimą prie naujos sistemos, iš dalies pakeistas Reglamentas 
883/2013 turėtų įsigalioti iki Europos prokuratūros veikimo pradžios, kuri numatyta 2020 m. 
pabaigoje.

Pranešėjas pritaria Komisijos pastangoms šiuo metu numatyti tik nedidelį skaičių pakeitimų, 
kurie, remiantis prie Komisijos pasiūlymo pridedamu analitiniu tarnybų darbiniu dokumentu, 
grindžiamu vertinimo ataskaita, išorės tyrimais ir konsultacijų su suinteresuotosiomis šalimis 
rezultatais, yra labai svarbūs. Todėl jis pritaria Komisijos pasiūlymui daugiausia dėmesio 
skirti trims sritims: Europos prokuratūros ir OLAF santykiams, OLAF tyrimų veiksmingumo 
didinimui ir paaiškinimams bei supaprastinimams.

I. Europos prokuratūros ir OLAF santykiai

Pasiūlyme nustatomos šios būtinos OLAF ir Europos prokuratūros santykių reguliavimo 
nuostatos:

 OLAF pareiga nedelsiant pranešti Europos prokuratūrai apie visus veiksmus, kurių 
atžvilgiu ši galėtų naudotis savo kompetencija; Europos prokuratūrai teikiama 
informacija turi būti pakankamai pagrįsta ir turėti reikiamus elementus;

 tyrimai nedubliuojami: OLAF nepradeda jokio lygiagretaus tyrimo dėl tų pačių faktų, 
dėl kurių tyrimą vykdo Europos prokuratūra;

 OLAF adresuojamiems Europos prokuratūros prašymams teikti pagalbą Europos 
prokuratūros veiklai ar ją papildyti taikomos konkrečios procesinės taisyklės.

II. OLAF tyrimų veiksmingumo didinimas

Siekiant įgyvendinti Teismo sprendimą T-48/16, Sigma Orionis SA prieš Europos Komisiją, 
svarbu paaiškinti, kad OLAF atlieka patikrinimus vietoje ir patikrinimus pagal Reglamentą 
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Nr. 883/2013 ir Reglamentą Nr. 2185/1996, išskyrus atvejus, kai ekonominės veiklos 
vykdytojas tam prieštarauja (3 straipsnis). Kai dalykas reglamentuojamas reglamentais 
Nr. 883/2013 ir Nr. 2185/1996, Sąjungos teisė yra viršesnė už nacionalinę teisę. Teismas 
toliau nurodė, kad ekonominės veiklos vykdytojo prieštaravimas nereiškia, kad egzistuoja 
„teisė pareikšti prieštaravimą“, tačiau paprasčiausiai lemia tai, kad patikrinimas gali būti 
atliktas padedant nacionalinėms valdžios institucijoms vadovaujantis nacionaline teise. 
Kalbant apie procesines garantijas, OLAF turi laikytis Sąjungos teisėje, ypač Pagrindinių 
teisių chartijoje, nustatytų pagrindinių teisių. 

Pranešėjas teigiamai vertina pasiūlytus pakeitimus dėl banko sąskaitos informacijos, kurie 
atitinka 5-ąją kovos su pinigų plovimu direktyvą (7 straipsnio 3 dalis), dėl keitimosi PVM 
informacija remiantis Reglamentu Nr. 904/2010 (12 straipsnio 4 dalis), dėl OLAF surinktų 
įrodymų priimtinumo principo taikymo (11 straipsnio 2 dalis), dėl kovos su sukčiavimu 
koordinavimo tarnybos valstybėse narėse vaidmens (12a straipsnis) ir dėl nuostatos, kuria 
tiksliai apibrėžiama koordinavimo veikla, kurią gali vykdyti OLAF (12b straipsnis).

Pranešėjas siūlo pakeitimus, kuriais siekiama toliau didinti skaidrumą ir veiksmingumą. 
Pranešėjas taip pat siūlo nuorodą į informatorių apsaugą vykdant OLAF tyrimus.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą atsižvelgti į šiuos 
pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) priėmusi Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą (ES) 2017/13713 ir 
Tarybos reglamentą (ES) 2017/19394, 
Sąjunga gerokai sustiprino savo galimybes 
baudžiamosios teisės priemonėmis 
apsaugoti Sąjungos finansinius interesus. 
Europos prokuratūra turės įgaliojimus 
dalyvaujančiose valstybėse narėse atlikti 
nusikalstamų veikų tyrimus ir pareikšti 
kaltinimus, susijusius su Sąjungos 
biudžetui kenkiančiomis nusikalstamomis 
veikomis, kaip apibrėžta Direktyvoje (ES) 
2017/1371;

(1) priėmusi Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą (ES) 2017/13713 ir 
Tarybos reglamentą (ES) 2017/19394, 
Sąjunga gerokai sustiprino suderintos 
teisinės sistemos nuostatas dėl savo 
galimybių baudžiamosios teisės 
priemonėmis apsaugoti Sąjungos 
finansinius interesus.  Europos prokuratūra 
yra svarbus Komisijos prioritetas 
baudžiamosios justicijos ir kovos su 
sukčiavimu politikos srityse, kuriose ji turi 
įgaliojimus dalyvaujančiose valstybėse 
narėse atlikti nusikalstamų veikų tyrimus ir 
pareikšti kaltinimus, susijusius su Sąjungos 
biudžetui kenkiančiomis nusikalstamomis 
veikomis, kaip apibrėžta Direktyvoje (ES) 
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2017/1371;

_________________ _________________
3 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl 
kovos su Sąjungos finansiniams interesams 
kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios 
teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, 
p. 29).

3 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl 
kovos su Sąjungos finansiniams interesams 
kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios 
teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, 
p. 29).

4 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas 
(ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas 
tvirtesnis bendradarbiavimas Europos 
prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 
2017 10 31, p. 1).

4 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas 
(ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas 
tvirtesnis bendradarbiavimas Europos 
prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 
2017 10 31, p. 1).

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Europos kovos su sukčiavimu 
tarnyba (toliau – Tarnyba) atlieka 
administracinių pažeidimų ir nusikalstamo 
elgesio administracinius tyrimus. Baigusi 
tyrimus, ji gali nacionalinėms baudžiamojo 
persekiojimo institucijoms teikti teismines 
rekomendacijas, kuriomis siekiama 
sudaryti sąlygas pareikšti kaltinimus ir 
vykdyti baudžiamąjį persekiojimą 
valstybėse narėse. Ateityje valstybėse 
narėse, dalyvaujančiose Europos 
prokuratūros veikloje, Tarnyba apie 
įtariamas nusikalstamas veikas praneš 
Europos prokuratūrai ir bendradarbiaus su 
ja atliekant tyrimus;

(2) siekdama apsaugoti Sąjungos 
finansinius interesus Europos kovos su 
sukčiavimu tarnyba (toliau – Tarnyba) 
atlieka administracinių pažeidimų ir 
nusikalstamo elgesio administracinius 
tyrimus. Baigusi tyrimus, ji gali 
nacionalinėms baudžiamojo persekiojimo 
institucijoms teikti teismines 
rekomendacijas, kuriomis siekiama 
sudaryti sąlygas pareikšti kaltinimus ir 
vykdyti baudžiamąjį persekiojimą 
valstybėse narėse. Ateityje valstybėse 
narėse, dalyvaujančiose Europos 
prokuratūros veikloje, Tarnyba apie 
įtariamas nusikalstamas veikas praneš 
Europos prokuratūrai ir bendradarbiaus su 
ja atliekant tyrimus, pavyzdžiui, siūlydama 
techninę ir logistinę pagalbą;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) todėl, priėmus Reglamentą (ES) 
2017/1939, Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES, Euratomas) 
Nr. 883/20135 turėtų būti iš dalies 
pakeistas. siekiant per abiejų įstaigų 
sąveiką užtikrinti Sąjungos finansinių 
interesų aukščiausio lygio apsaugą, 
Reglamento (ES) 2017/1939 nuostatos, 
kuriomis reglamentuojami Europos 
prokuratūros ir Tarnybos santykiai, turėtų 
atsispindėti Reglamente (ES, Euratomas) 
Nr. 883/2013 ir turėtų būti jame 
įtvirtintomis nuostatomis;

(3) todėl, priėmus Reglamentą (ES) 
2017/1939, Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES, Euratomas) 
Nr. 883/20135 turėtų būti iš dalies 
pakeistas ir atitinkamai pritaikytas. 
Siekiant per abiejų įstaigų sąveiką 
užtikrinti Sąjungos finansinių interesų 
aukščiausio lygio apsaugą, t. y. įgyvendinti 
glaudaus bendradarbiavimo, informacijos 
mainų, papildomumo ir dubliavimosi 
vengimo principus, Reglamento (ES) 
2017/1939 nuostatos, kuriomis 
reglamentuojami Europos prokuratūros ir 
Tarnybos santykiai, turėtų atsispindėti 
Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 
ir turėtų būti papildytos jame įtvirtintomis 
nuostatomis;

_________________ _________________
5 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 
Tarybos reglamentas (Euratomas) 
Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

5 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 
Tarybos reglamentas (Euratomas) 
Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) siekdamos bendro tikslo išsaugoti 
Sąjungos biudžeto patikimumą, Tarnyba ir 
Europos prokuratūra turėtų užmegzti ir 
palaikyti lojaliu bendradarbiavimu 
grindžiamus glaudžius santykius, kuriais 
siekiama užtikrinti jų atitinkamų įgaliojimų 
tarpusavio papildomumą ir veiksmų 
koordinavimą, ypač tvirtesnio 
bendradarbiavimo kuriant Europos 
prokuratūrą mastą. Galiausiai šie santykiai 

(4) siekdamos bendro tikslo išsaugoti 
Sąjungos biudžeto patikimumą, Tarnyba ir 
Europos prokuratūra turėtų užmegzti ir 
palaikyti lojaliu ir veiksmingu 
bendradarbiavimu grindžiamus glaudžius 
santykius, kuriais siekiama užtikrinti jų 
atitinkamų įgaliojimų tarpusavio 
papildomumą ir veiksmų koordinavimą, 
ypač tvirtesnio bendradarbiavimo kuriant 
Europos prokuratūrą mastą. Galiausiai šie 
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turėtų padėti užtikrinti, kad Sąjungos 
finansiniai interesai būtų saugomi visomis 
priemonėmis ir būtų vengiama be reikalo 
dubliuoti pastangas;

santykiai turėtų padėti užtikrinti, kad 
Sąjungos finansiniai interesai būtų saugomi 
ir užtikrinami visomis priemonėmis ir būtų 
vengiama be reikalo dubliuoti pastangas ir 
kad būtų visiškai paisoma procesinių 
garantijų ir atitinkamų ekonominės 
veiklos vykdytojų teisių. Siekiant skatinti 
gerą bendradarbiavimą, Europos 
prokuratūra ir Tarnyba turėtų reguliariai 
keistis informacija, kad nustatytų 
tendencijas ir galimus įvairių bylų ryšius, 
atsižvelgiant į skirtingas jų kompetencijas. 
Dėl skirtingų įgaliojimų (Europos 
prokuratūra vykdo nusikalstamų veikų 
tyrimus, o OLAF – administracinius 
tyrimus) jų veiklos koordinavimas tam 
tikrais atvejais gali būti nereikalingas;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Reglamentu (ES) 2017/1939 
Tarnyba ir visos Sąjungos institucijos, 
įstaigos, organai ir agentūros ir 
kompetentingos nacionalinės valdžios 
institucijos įpareigojami nedelsiant pranešti 
Europos prokuratūrai apie visus veiksmus, 
kurių atžvilgiu ji galėtų naudotis savo 
kompetencija. Kadangi Tarnyba turi 
įgaliojimus atlikti sukčiavimo, korupcijos 
ir bet kurios kitos Sąjungos finansiniams 
interesams kenkiančios neteisėtos veiklos 
administracinius tyrimus, ji turi idealias 
sąlygas ir priemones veikti kaip Europos 
prokuratūros natūrali partnerė ir 
privilegijuotas informacijos šaltinis;

(5) Reglamentu (ES) 2017/1939 
Tarnyba ir visos Sąjungos institucijos, 
įstaigos, organai ir agentūros ir 
kompetentingos nacionalinės valdžios 
institucijos įpareigojami nedelsiant pranešti 
Europos prokuratūrai apie visus įtariamus 
nusikalstamus veiksmus, kurių atžvilgiu ji 
galėtų naudotis savo kompetencija. 
Kadangi Tarnyba turi įgaliojimus atlikti 
sukčiavimo, korupcijos ir bet kurios kitos 
Sąjungos finansiniams interesams 
kenkiančios neteisėtos veiklos 
administracinius tyrimus, ji turi idealias 
sąlygas ir priemones veikti kaip Europos 
prokuratūros natūrali partnerė ir 
privilegijuotas informacijos šaltinis;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) elementai, rodantys, kad galimo 
nusikalstamo elgesio tyrimas priklauso 
Europos prokuratūros kompetencijai, 
praktiškai gali būti nurodyti Tarnybos 
gautame pranešime, kuriame išdėstyti 
pradiniai įtarimai, arba gali paaiškėti tik 
atliekant administracinį tyrimą, kurį 
Tarnyba pradeda įtardama administracinį 
pažeidimą. Todėl, siekdama įvykdyti savo 
pareigą pranešti apie atitinkamus atvejus 
Europos prokuratūrai, Tarnyba prireikus 
apie nusikalstamą elgesį turėtų pranešti bet 
kuriuo etapu prieš tyrimą arba jo metu;

(6) elementai, rodantys, kad galimo 
nusikalstamo elgesio tyrimas priklauso 
Europos prokuratūros kompetencijai, 
praktiškai gali būti nurodyti Tarnybos 
gautame pranešime, kuriame išdėstyti 
pradiniai įtarimai, arba gali paaiškėti tik 
atliekant administracinį tyrimą, kurį 
Tarnyba pradeda įtardama administracinį 
pažeidimą. Todėl, siekdama įvykdyti savo 
pareigą pranešti apie atitinkamus atvejus 
Europos prokuratūrai, Tarnyba prireikus 
apie nusikalstamą elgesį turėtų nedelsdama 
pranešti bet kuriuo etapu prieš tyrimą arba 
jo metu;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Reglamente (ES) 2017/1939 
nurodyti būtinieji elementai, kurie 
paprastai turėtų būti pranešime. Siekiant 
nustatyti šiuos elementus ir surinkti 
reikiamą informaciją, Tarnybai gali tekti 
atlikti pirminį įtarimų vertinimą. Tarnyba 
turėtų šį vertinimą atlikti skubiai, 
taikydama priemones, kuriomis 
nepakenkiama ateityje galimam 
nusikalstamos veikos tyrimui. Jeigu, 
baigusi vertinimą, Tarnyba pradeda įtarti 
savo kompetencijai priklausančią 
nusikalstamą veiką, ji apie tai praneša 
Europos prokuratūrai;

(7) Reglamente (ES) 2017/1939 
nurodyti būtinieji elementai, kurie 
paprastai turėtų būti pranešime. Siekiant 
nustatyti šiuos elementus ir surinkti 
reikiamą informaciją, Tarnybai gali tekti 
atlikti pirminį įtarimų vertinimą. Tarnyba 
turėtų šį vertinimą atlikti skubiai, 
nepagrįstai nedelsdama, taikydama 
priemones, kuriomis nepakenkiama ateityje 
galimam nusikalstamos veikos tyrimui. 
Jeigu, baigusi vertinimą, Tarnyba pradeda 
įtarti savo kompetencijai priklausančią 
nusikalstamą veiką, ji apie tai nepagrįstai 
nedelsdama praneša Europos prokuratūrai;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) visi Europos prokuratūros ir 
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Tarnybos pranešimai turėtų būti 
siunčiami arba komunikacija turėtų vykti 
tinkamai atsižvelgiant į svarbiausius 
Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktus 
ir konfidencialumo standartus;
(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui.)

Pagrindimas

Dėl Tarnybos ir Europos prokuratūros tiriamų bylų pobūdžio būtina laikytis aukščiausių 
duomenų apsaugos ir konfidencialumo standartų.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) atsižvelgdamos į Tarnybos 
ekspertines žinias, Sąjungos institucijos, 
įstaigos, organai ir agentūros turėtų turėti 
galimybę pasirinkti, ar naudotis Tarnybos 
paslaugomis tokiam pirminiam įtarimų, 
apie kuriuos jiems buvo pranešta, 
vertinimui atlikti;

(8) siekdamos užtikrinti veiksmingą 
bendradarbiavimą ir atsižvelgdamos į 
Tarnybos ekspertines žinias, patirtį, 
įgaliojimus ir galias, Sąjungos institucijos, 
įstaigos, organai ir agentūros turėtų turėti 
galimybę pasirinkti, ar naudotis Tarnybos 
paslaugomis tokiam pirminiam įtarimų, 
apie kuriuos jiems buvo pranešta, 
vertinimui atlikti;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) laikydamasi Reglamento (ES) 
2017/1939, Tarnyba iš esmės neturėtų 
pradėti tų pačių Europos prokuratūros jau 
tiriamų faktų lygiagretaus administracinio 
tyrimo. Tačiau tam tikrais atvejais, 
siekiant užtikrinti Sąjungos finansinių 
interesų apsaugą, kol nebaigtas Europos 
prokuratūros pradėtas baudžiamasis 
procesas, Tarnybai gali tekti atlikti 
papildomą administracinį tyrimą, siekiant 

(9) laikydamasi Reglamento (ES) 
2017/1939, Tarnyba neturėtų pradėti tų 
pačių Europos prokuratūros jau tiriamų 
faktų lygiagretaus administracinio tyrimo, 
išskyrus tam tikrus atvejus, kai siekiant 
užtikrinti Sąjungos finansinių interesų 
apsaugą, kol nebaigtas Europos 
prokuratūros pradėtas baudžiamasis 
procesas, Tarnybai gali tekti atlikti 
papildomą administracinį tyrimą, siekiant 
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įsitikinti, ar reikia taikyti atsargumo 
priemones arba imtis finansinių, 
drausminių ar administracinių priemonių. 
Šie papildomi tyrimai gali būti tinkami, 
inter alia, kai reikia susigrąžinti lėšas į 
Sąjungos biudžetą ir taikomos tam tikros 
senaties terminų taisyklės, o sumos, kurias 
rizikuojama prarasti, yra labai didelės, arba 
rizikingais atvejais administracinėmis 
priemonėmis reikia išvengti tolesnių 
išlaidų;

įsitikinti, ar reikia taikyti atsargumo 
priemones arba imtis finansinių, 
drausminių ar administracinių priemonių. 
Šie papildomi tyrimai gali būti tinkami, 
inter alia, kai reikia susigrąžinti lėšas į 
Sąjungos biudžetą ir taikomos tam tikros 
senaties terminų taisyklės, o sumos, kurias 
rizikuojama prarasti, yra labai didelės, arba 
rizikingais atvejais administracinėmis 
priemonėmis reikia išvengti tolesnių 
išlaidų;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Reglamente (ES) 2017/1939 
nustatyta, kad Europos prokuratūra gali 
prašyti Tarnybos atlikti tokius papildomus 
tyrimus. Tais atvejais, kai Europos 
prokuratūra atlikti tokių tyrimų neprašo, 
tam tikromis sąlygomis papildomą tyrimą 
turėtų būti įmanoma atlikti Tarnybos 
iniciatyva. Visų pirma Europos 
prokuratūrai turėtų būti suteikta galimybė 
pareikšti prieštaravimą dėl Tarnybos 
tyrimo pradėjimo arba tolesnio jo 
vykdymo, arba tam tikrų šio tyrimo 
veiksmų atlikimo. Šio prieštaravimo 
priežastys turėtų būti grindžiamos 
poreikiu užtikrinti Europos prokuratūros 
tyrimo veiksmingumo apsaugą ir jos 
turėtų būti proporcingos šiam tikslui. 
Tarnyba turėtų neatlikti jokio veiksmo, dėl 
kurio Europos prokuratūra pareiškė 
prieštaravimą. Jeigu Europos prokuratūra 
neprieštarauja, Tarnyba savo tyrimą turėtų 
atlikti aktyviai konsultuodamasi su 
Europos prokuratūra;

(10) Reglamente (ES) 2017/1939 
nustatyta, kad Europos prokuratūra gali 
prašyti Tarnybos atlikti tokius papildomus 
tyrimus. Tais atvejais, kai Europos 
prokuratūra atlikti tokių tyrimų neprašo, 
tam tikromis sąlygomis papildomą tyrimą 
turėtų būti įmanoma atlikti Tarnybos 
iniciatyva. Visų pirma Europos 
prokuratūrai turėtų būti suteikta galimybė 
pareikšti prieštaravimą dėl Tarnybos 
tyrimo pradėjimo arba tolesnio jo 
vykdymo, arba tam tikrų šio tyrimo 
veiksmų atlikimo, jei tai kenktų pačios 
Europos prokuratūros atliekamo tyrimo 
veiksmingumui. Toks prieštaravimas 
visada turėtų būti tinkamai pagrįstas ir 
proporcingas. Tuo atveju Tarnyba turėtų 
neatlikti jokio veiksmo, dėl kurio Europos 
prokuratūra pareiškė prieštaravimą. Jeigu 
Europos prokuratūra neprieštarauja, 
Tarnyba savo tyrimą turėtų atlikti aktyviai 
konsultuodamasi su Europos prokuratūra;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Tarnyba turėtų aktyviai padėti 
Europos prokuratūrai atlikti tyrimus. Šiuo 
klausimu Europos prokuratūra gali prašyti 
Tarnybos padėti jai atlikti nusikalstamų 
veikų tyrimus arba juos papildyti vykdant 
šiuo reglamentu suteiktus įgaliojimus. Šiais 
atvejais minėtus veiksmus Tarnyba turėtų 
atlikti laikydamasi savo įgaliojimų ir šiame 
reglamente numatytos sistemos;

(11) Tarnyba turėtų aktyviai ir 
efektyviai padėti Europos prokuratūrai 
atlikti tyrimus, pavyzdžiui, teikdama 
tinkamą techninę ir logistinę pagalbą. 
Šiuo klausimu Europos prokuratūra gali 
prašyti Tarnybos padėti jai atlikti 
nusikalstamų veikų tyrimus arba juos 
papildyti vykdant šiuo reglamentu jai 
suteiktus įgaliojimus ir galias. Šiais 
atvejais minėtus veiksmus Tarnyba turėtų 
atlikti laikydamasi savo įgaliojimų ir šiame 
reglamente numatytos sistemos;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) veiksmingam Tarnybos ir Europos 
prokuratūros veiksmų koordinavimui 
užtikrinti jos turėtų nuolat keistis 
informacija. Siekiant užtikrinti tinkamą 
atitinkamų veiksmų koordinavimą ir 
išvengti veiksmų dubliavimo, itin aktualu, 
kad informacija būtų keičiamasi, kol 
Tarnyba ir Europos prokuratūra dar 
nepradėjo tyrimų. Tarnyba ir Europos 
prokuratūra savo darbo tvarkos 
susitarimuose turėtų tiksliai nurodyti šio 
keitimosi informacija būdus ir sąlygas;

(12) veiksmingam Tarnybos ir Europos 
prokuratūros veiksmų koordinavimui, 
bendradarbiavimui ir skaidrumui 
užtikrinti jos turėtų nuolat keistis 
informacija. Siekiant užtikrinti tinkamą 
atitinkamų veiksmų koordinavimą 
papildomumui užtikrinti ir išvengti 
veiksmų dubliavimo, itin aktualu, kad 
informacija būtų keičiamasi, kol Tarnyba ir 
Europos prokuratūra dar nepradėjo tyrimų. 
Tarnyba ir Europos prokuratūra savo darbo 
tvarkos susitarimuose turėtų tiksliai 
nurodyti šio keitimosi informacija būdus ir 
sąlygas, įskaitant galimybę keistis 
išsamiomis procedūrų bylomis;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) 2017 m. spalio 2 d. priimtoje (13) 2017 m. spalio 2 d. priimtoje 
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Komisijos ataskaitoje dėl Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 883/20136 taikymo 
vertinimo daroma išvada, kad 2013 m. 
teisinės sistemos pakeitimais buvo aiškiai 
pagerinta padėtis, susijusi su tyrimų 
vykdymu, bendradarbiavimu su partneriais 
ir atitinkamų asmenų teisėmis. Kartu 
vertinimas atskleidė trūkumų, darančių 
poveikį tyrimų veiksmingumui ir 
efektyvumui;

Komisijos ataskaitoje dėl Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 883/20136 taikymo 
vertinimo daroma išvada, kad 2013 m. 
teisinės sistemos pakeitimais buvo aiškiai 
pagerinta padėtis, susijusi su tyrimų 
vykdymu, bendradarbiavimu su partneriais 
ir atitinkamų asmenų teisėmis. Kartu 
vertinimas atskleidė trūkumų, darančių 
poveikį tyrimų veiksmingumui ir 
efektyvumui, pavyzdžiui, vykdant 
įgaliojimus ir naudojantis OLAF 
tiriamaisiais ištekliais, arba susijusių su 
vienodomis vidaus tyrimų vykdymo 
sąlygomis, bendradarbiavimu, viena 
vertus, tarp valstybių narių ir jų 
institucijų ir, kita vertus, ES organų, 
agentūrų, įstaigų ir institucijų, taip pat su 
Sąjungos teisinės sistemos nuostatų 
taikymo skirtumais;

_________________ _________________
6 COM(2017) 589. Prie ataskaitos buvo 
pridėtas vertinimas – Tarnybų darbinis 
dokumentas SWD(2017) 332 – ir Tarnybos 
Priežiūros komiteto nuomonė Nr. 2/2017.

6 COM(2017) 589. Prie ataskaitos buvo 
pridėtas vertinimas – Tarnybų darbinis 
dokumentas SWD(2017) 332 – ir Tarnybos 
Priežiūros komiteto nuomonė Nr. 2/2017.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) šiais pakeitimais nedaroma 
poveikio tyrimams taikytinoms 
procesinėms garantijoms. Tarnyba privalo 
taikyti procesines garantijas, nurodytas 
Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 883/2013, 
Tarybos reglamente (Euratomas, EB) 
Nr. 2185/967 ir Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje. Šia sistema reikalaujama, kad 
Tarnyba savo tyrimus atliktų objektyviai, 
nešališkai ir konfidencialiai, ieškotų 
susijusio asmens kaltės ir nekaltumo 
įrodymų, o tyrimo veiksmus atliktų gavusi 
raštišką įgaliojimą ir atlikusi teisėtumo 
patikrinimą. Tarnyba turi užtikrinti, kad 
būtų paisoma asmenų, kuriems jos tyrimai 

(15) šiais pakeitimais nedaroma 
poveikio tyrimams taikytinoms 
procesinėms garantijoms. Tarnyba privalo 
taikyti procesines garantijas, nurodytas 
Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 883/2013, 
Tarybos reglamente (Euratomas, EB) 
Nr. 2185/967 ir Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje. Šia sistema reikalaujama, kad 
Tarnyba savo tyrimus atliktų objektyviai, 
nešališkai ir konfidencialiai, ieškotų 
susijusio asmens kaltės ir nekaltumo 
įrodymų, o tyrimo veiksmus atliktų gavusi 
raštišką įgaliojimą ir atlikusi teisėtumo 
patikrinimą. Ir Tarnyba, ir Europos 
prokuratūra turi užtikrinti, kad būtų 
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daro poveikį, teisių, įskaitant nekaltumo 
prezumpciją ir teisę neduoti parodymų 
prieš save. Apklausiamo susijusio asmens 
teisės apima, inter alia, teisę, kad jam 
padėtų jo pasirinktas asmuo, teisę 
patvirtinti pokalbio protokolą ir teisę 
vartoti bet kurią iš oficialių Sąjungos 
kalbų. Susiję asmenys taip pat turi teisę iki 
parengiant išvadas pateikti pastabų dėl 
bylos faktų;

paisoma asmenų, kuriems jų tyrimai daro 
poveikį, teisių, įskaitant nekaltumo 
prezumpciją ir teisę neduoti parodymų 
prieš save. Apklausiamo susijusio asmens 
teisės apima, inter alia, teisę, kad jam 
padėtų jo pasirinktas asmuo, teisę 
patvirtinti pokalbio protokolą ir teisę 
vartoti bet kurią iš oficialių Sąjungos 
kalbų. Susiję asmenys taip pat turi teisę iki 
parengiant išvadas pateikti pastabų dėl 
bylos faktų;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) dalyvaujančios valstybės narės 
turėtų susitarti bendradarbiauti su 
Europos prokuratūra ir Tarnyba, kad 
būtų lengviau veiksmingai atlikti tyrimus;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) tais atvejais, kai Tarnybai tenka 
remtis kompetentingų nacionalinių 
valdžios institucijų pagalba, ypač tais 
atvejais, kai ekonominės veiklos 
vykdytojas neleidžia atlikti patikrinimo ir 
inspektavimo vietoje, valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad Tarnybos veiksmai 
duotų rezultatų, ir turėtų suteikti reikiamą 
pagalbą pagal atitinkamas nacionalinės 
proceso teisės taisykles; 

(19) tais atvejais, kai Tarnybai tenka 
remtis kompetentingų nacionalinių 
valdžios institucijų pagalba, ypač tais 
atvejais, kai ekonominės veiklos 
vykdytojas neleidžia atlikti patikrinimo ir 
inspektavimo vietoje, valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad Tarnybos veiksmai 
duotų rezultatų, ir turėtų užtikrinti 
reikiamą pagalbą pagal atitinkamas 
nacionalinės proceso teisės taisykles; 

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) įgyvendinant šią bendradarbiavimo 
pareigą, Tarnybai turėtų būti suteikta 
galimybė reikalauti, kad ekonominės 
veiklos vykdytojai, susiję su tiriama byla 
arba galintys turėti susijusios informacijos, 
pateiktų šią susijusią informaciją. 
Vykdydami tokius prašymus, ekonominės 
veiklos vykdytojai neprivalo pripažinti, kad 
atliko neteisėtus veiksmus, tačiau privalo 
atsakyti į faktinius klausimus ir pateikti 
dokumentus, net jeigu šią informaciją 
galima panaudoti jų ar kito veiklos 
vykdytojo neteisėtų veiksmų buvimui 
nustatyti; 

(21) įgyvendinant šią bendradarbiavimo 
pareigą, Tarnybai turėtų būti suteikta 
galimybė reikalauti, kad ekonominės 
veiklos vykdytojai, susiję su tiriama byla 
arba galintys turėti susijusios informacijos, 
pateiktų tokią informaciją. Asmenų, 
pranešančių apie Sąjungos teisės 
pažeidimus, visų pirma nusikaltimus ir 
pažeidimus, susijusius su ES finansiniais 
interesais, apsaugos srityje taikoma 
Direktyva (ES) 2018/... [nuoroda į 
Direktyvą dėl asmenų, pranešančių apie 
Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos]. 
Vykdydami tokius prašymus, ekonominės 
veiklos vykdytojai neprivalo pripažinti, kad 
atliko neteisėtus veiksmus, tačiau privalo 
atsakyti į faktinius klausimus; 

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) per patikrinimus ir inspektavimus 
vietoje ekonominės veiklos vykdytojai 
turėtų turėti galimybę vartoti bet kurią iš 
valstybės narės, kurioje vykdomas 
patikrinimas, oficialių kalbų ir turėtų turėti 
teisę, kad jiems padėtų jų pasirinktas 
asmuo, be kita ko, ir nepriklausomas 
teisininkas. Tačiau teisininko dalyvavimas 
neturėtų būti patikrinimų ir inspektavimų 
vietoje teisėtumo teisinė sąlyga. Siekiant 
užtikrinti patikrinimų ir inspektavimų 
vietoje veiksmingumą, ypač susijusį su 
įrodymų dingimo rizika, Tarnybai turėtų 
būti suteikta galimybė patekti į patalpas, 
žemę, transporto priemones ar kitas verslo 
tikslais naudojamas vietas nelaukiant, kol 
veiklos vykdytojas pasikonsultuos su 
teisininku. Tarnyba, prieš pradėdama 
patikrinimą, turėtų sutikti atidėti veiksmus 
tik trumpam pagrįstam laikui, kol bus 

(22) per patikrinimus ir inspektavimus 
vietoje ekonominės veiklos vykdytojai 
turėtų turėti galimybę vartoti bet kurią iš 
valstybės narės, kurioje vykdomas 
patikrinimas, oficialių kalbų ir turėtų turėti 
teisę, kad jiems padėtų jų pasirinktas 
asmuo, be kita ko, ir nepriklausomas 
teisininkas. Tačiau teisininko dalyvavimas 
neturėtų būti patikrinimų ir inspektavimų 
vietoje teisėtumo teisinė sąlyga. Siekiant 
užtikrinti patikrinimų ir inspektavimų 
vietoje veiksmingumą, ypač susijusį su 
įrodymų dingimo rizika, Tarnybai turėtų 
būti suteikta galimybė patekti į patalpas, 
žemę, transporto priemones ar kitas verslo 
tikslais naudojamas vietas nelaukiant, kol 
veiklos vykdytojas pasikonsultuos su 
teisininku, bet neužkertant kelio tokioms 
konsultacijoms. Tarnyba, prieš pradėdama 
patikrinimą, turėtų sutikti atidėti veiksmus 
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pasikonsultuota su teisininku. Bet koks 
veiksmų atidėjimas turi būti ne ilgesnis, 
negu absoliučiai būtina;

tik trumpam pagrįstam laikui, kol bus 
pasikonsultuota su teisininku. Bet koks 
veiksmų atidėjimas turi būti ne ilgesnis, 
negu absoliučiai būtina, su sąlyga, kad 
būtų tinkamai paisoma procesinių 
garantijų ir atitinkamo ekonominės 
veiklos vykdytojo teisių;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Tarnybai turėtų būti suteiktos 
reikiamos priemonės pinigų srautams sekti, 
kad būtų nustatytas daugelio rūšių 
sukčiavimui būdingas modus operandi. 
Šiuo metu, bendradarbiaujant su 
nacionalinėmis valdžios institucijomis ir 
joms padedant, Tarnyba gali gauti savo 
tyrimų veiklai aktualią bankų informaciją, 
kurią turi tam tikrų valstybių narių kredito 
įstaigos. Siekiant užtikrinti veiksmingą 
metodą visoje Sąjungoje, reglamente turėtų 
būti nustatyta kompetentingų nacionalinių 
valdžios institucijų pareiga Tarnybai 
suteikti informaciją apie bankų ir 
mokėjimų sąskaitas, vykdant savo bendrą 
pareigą jai padėti. Šis bendradarbiavimas 
paprastai turėtų vykti per valstybių narių 
finansinės žvalgybos padalinius. 
Teikdamos Tarnybai šią pagalbą, 
nacionalinės valdžios institucijos turėtų 
laikytis atitinkamų proceso teisės nuostatų, 
numatytų atitinkamos valstybės narės 
nacionalinės teisės aktuose; 

(26) Tarnybai turėtų būti suteiktos 
reikiamos priemonės pinigų srautams sekti, 
kad būtų nustatytas daugelio rūšių 
sukčiavimui būdingas modus operandi. 
Šiuo metu, bendradarbiaujant su 
nacionalinėmis valdžios institucijomis ir 
joms padedant, Tarnyba gali gauti savo 
tyrimų veiklai aktualią bankų informaciją, 
kurią turi tam tikrų valstybių narių kredito 
įstaigos. Siekiant užtikrinti veiksmingą 
metodą visoje Sąjungoje, reglamente turėtų 
būti nustatyta kompetentingų nacionalinių 
valdžios institucijų pareiga Tarnybai 
suteikti informaciją apie bankų ir 
mokėjimų sąskaitas, vykdant savo bendrą 
pareigą jai padėti. Šis bendradarbiavimas 
paprastai turėtų vykti per valstybių narių 
finansinės žvalgybos padalinius. 
Teikdamos Tarnybai šią pagalbą, 
nacionalinės valdžios institucijos turėtų 
laikytis atitinkamų proceso teisės nuostatų, 
numatytų atitinkamos valstybės narės 
nacionalinės teisės aktuose, ir užtikrinti, 
kad visa su tyrimu susijusi informacija 
būtų laiku perduodama ir Europos 
prokuratūrai, ir Tarnybai;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant apsaugoti Sąjungos 
finansinius interesus, būtina, kad Tarnyba 
anksti perduotų informaciją ir atitinkamai 
būtų galima taikyti atsargumo priemones. 
Siekiant šiuo klausimu užtikrinti glaudų 
Tarnybos bendradarbiavimą su Sąjungos 
institucijomis, įstaigomis, organais ir 
agentūromis, tikslinga, kad pastarieji, 
spręsdami dėl tinkamų atsargumo 
priemonių, įskaitant priemones įrodymams 
išsaugoti, bet kuriuo metu turėtų galimybę 
pasikonsultuoti su Tarnyba;

(27) siekiant apsaugoti Sąjungos 
finansinius interesus, būtina, kad Tarnyba 
anksti ir nedelsdama perduotų informaciją 
ir atitinkamai būtų galima taikyti 
atsargumo priemones. Siekiant šiuo 
klausimu užtikrinti glaudų Tarnybos 
bendradarbiavimą su Sąjungos 
institucijomis, įstaigomis, organais ir 
agentūromis, tikslinga, kad pastarieji, 
spręsdami dėl tinkamų atsargumo 
priemonių, įskaitant priemones įrodymams 
išsaugoti, bet kuriuo metu turėtų galimybę 
pasikonsultuoti su Tarnyba;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) siekiant išvengti nepagrįsto 
delsimo, kuris galėtų turėti neigiamų 
pasekmių kitiems tyrimams, pvz., kai 
kuriais imuniteto atšaukimo atvejais, 
Europos prokuratūra ir Tarnyba savo 
tyrimus turėtų atlikti laiku;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Tarnybos įgaliojimai apima 
Sąjungos biudžeto pajamų, gaunamų iš 
PVM nuosavų išteklių, apsaugą. Šioje 
srityje Tarnyba turėtų sugebėti remti ir 
papildyti valstybių narių veiklą atlikdama 
tyrimus pagal savo įgaliojimus, 
kompleksiškai koordinuodama 
kompetentingų nacionalinių valdžios 
institucijų veiklą, nagrinėdama 
tarpvalstybinius atvejus ir teikdama paramą 

(29) Tarnybos įgaliojimai apima 
Sąjungos biudžeto pajamų, gaunamų iš 
PVM nuosavų išteklių, apsaugą. Šioje 
srityje Tarnyba turėtų sugebėti remti ir 
papildyti valstybių narių veiklą atlikdama 
tyrimus pagal savo įgaliojimus, 
kompleksiškai koordinuodama 
kompetentingų nacionalinių valdžios 
institucijų veiklą, nagrinėdama 
tarpvalstybinius atvejus ir teikdama paramą 
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ir pagalbą valstybėms narėms ir Europos 
prokuratūrai. Šiuo tikslu Tarnybai turėtų 
būti sudarytos sąlygos keistis informacija 
per Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 904/20109 sukurtą tinklą Eurofisc, kad 
ji galėtų skatinti ir palengvinti 
bendradarbiavimą kovojant su sukčiavimu 
PVM;

ir pagalbą valstybėms narėms ir Europos 
prokuratūrai. Šiuo tikslu Tarnybai turėtų 
būti sudarytos sąlygos keistis informacija 
per tinklą Eurofisc, sukurtą Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. 904/20109, 
atsižvelgiant į Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 2018/17259a 
nuostatas, kad ji galėtų skatinti ir 
palengvinti bendradarbiavimą kovojant su 
sukčiavimu PVM; 

_________________ _________________
9 2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentas 
(ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio 
bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu 
pridėtinės vertės mokesčio srityje 
(OL L 268, 2010 10 12, p. 1–18).

9 2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentas 
(ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio 
bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu 
pridėtinės vertės mokesčio srityje 
(OL L 268, 2010 10 12, p. 1–18).
9a 2018 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos 
Sąjungos institucijoms, organams, 
tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens 
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo, kuriuo panaikinamas 
Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir 
Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 
2018 11 21, p. 39). 

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
1 straipsnio 4 a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Tarnyba, taikydama Tarybos 
reglamentu (ES) 2017/193913 nustatytą 
tvirtesnį bendradarbiavimą, užmezga ir 
palaiko glaudžius santykius su Europos 
prokuratūra. Šie santykiai grindžiami 
tarpusavio bendradarbiavimu ir keitimusi 
informacija. Jais visų pirma siekiama 
užtikrinti, kad Sąjungos finansiniai 
interesai būtų saugomi visomis turimomis 
priemonėmis, pasitelkiant atitinkamų 
įgaliojimų tarpusavio papildomumą ir 

4a. Tarnyba, taikydama Tarybos 
reglamentu (ES) 2017/193913 nustatytą 
tvirtesnį bendradarbiavimą, užmezga ir 
palaiko glaudžius santykius su Europos 
prokuratūra. Šie santykiai grindžiami 
tarpusavio bendradarbiavimu, 
papildomumu, dubliavimosi vengimu ir 
keitimusi informacija. Jais visų pirma 
siekiama užtikrinti, kad Sąjungos 
finansiniai interesai būtų saugomi visomis 
turimomis priemonėmis, pasitelkiant 
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Europos prokuratūrai Tarnybos teikiamą 
pagalbą.

atitinkamų įgaliojimų tarpusavio 
papildomumą ir Europos prokuratūrai 
Tarnybos teikiamą pagalbą, įskaitant 
techninę ir logistinę pagalbą.

_________________ _________________
13 2017 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo 
įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas Europos prokuratūros 
įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, 
p. 1).

13 2017 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo 
įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas Europos prokuratūros 
įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, 
p. 1).

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus viso 
teksto pakeitimus.)

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Patikrinimai ir inspektavimai 
vietoje atliekami pagal šį reglamentą, o šio 
reglamento nereglamentuojamais 
klausimais – pagal Reglamentą 
(Euratomas, EB) Nr. 2185/96.

2. Patikrinimai ir inspektavimai 
vietoje atliekami pagal šį reglamentą, o šio 
reglamento nereglamentuojamais 
klausimais – pagal Reglamentą 
(Euratomas, EB) Nr. 2185/96 ir visus 
taikytinus Sąjungos duomenų apsaugos 
teisės aktus.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ekonominės veiklos vykdytojai 
bendradarbiauja su Tarnyba jai atliekant 
tyrimus. Tarnyba gali prašyti ekonominės 
veiklos vykdytojų suteikti žodinę 
informaciją, be kita ko, surengdama 

3. Ekonominės veiklos vykdytojai 
įpareigojami bendradarbiauti su Tarnyba 
jai atliekant tyrimus. Tarnyba gali prašyti 
ekonominės veiklos vykdytojų suteikti 
žodinę informaciją, be kita ko, surengdama 
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pokalbius, ir raštišką informaciją. pokalbius, ir raštišką informaciją, tinkamai 
dokumentuotą ir sutvarkytą pagal 
konfidencialumo standartus ir duomenų 
apsaugos teisės aktus.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Dalyvaujančios valstybės narės 
užtikrina, kad jų atitinkamos nacionalinės 
institucijos užtikrintų tinkamą ir 
veiksmingą Europos prokuratūros ir 
Tarnybos tyrimų vykdymą.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Vykdydama šiuos įgaliojimus, 
Tarnyba paiso procesinių garantijų, 
numatytų šiame reglamente ir Reglamente 
(Euratomas, EB) Nr. 2185/96. Kai 
atliekamas patikrinimas ir inspektavimas 
vietoje, ekonominės veiklos vykdytojas turi 
teisę neduoti parodymų prieš save ir turi 
teisę, kad jam padėtų jo pasirinktas asmuo. 
Per patikrinimus vietoje ekonominės 
veiklos vykdytojui turi būti suteikta 
galimybė vartoti bet kurią iš valstybės 
narės, kurioje jis yra, oficialių kalbų. 
Ekonominės veiklos vykdytojo teisė, kad 
jam padėtų jo pasirinktas asmuo, neužkerta 
kelio Tarnybai patekti į ekonominės 
veiklos vykdytojo patalpas ir patikrinimas 
dėl šios teisės negali būti nepagrįstai 

5. Vykdydama šiuos įgaliojimus, 
Tarnyba paiso procesinių garantijų, 
numatytų šiame reglamente ir Reglamente 
(Euratomas, EB) Nr. 2185/96, taip pat 
Reglamente (EB) Nr. 2018/1725*. Kai 
atliekamas patikrinimas ir inspektavimas 
vietoje, ekonominės veiklos vykdytojas turi 
teisę neduoti parodymų prieš save ir turi 
teisę, kad jam padėtų jo pasirinktas asmuo. 
Per patikrinimus vietoje ekonominės 
veiklos vykdytojas gali vartoti bet kurią iš 
valstybės narės, kurioje jis yra, oficialių 
kalbų. Ekonominės veiklos vykdytojo 
teisė, kad pagrįstą ribotą laiką jam padėtų 
jo pasirinktas asmuo, neužkerta kelio 
Tarnybai patekti į ekonominės veiklos 
vykdytojo patalpas ir patikrinimas dėl šios 
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pavėlintas. teisės negali būti nepagrįstai pavėlintas.

_________________
*  2018 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos 
Sąjungos institucijoms, organams, 
tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens 
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo, kuriuo panaikinamas 
Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir 
Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 
2018 11 21, p. 39). 
(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus viso 
teksto pakeitimus.)

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
3 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarnybos prašymu atitinkamos valstybės 
narės kompetentinga valdžios institucija 
suteikia Tarnybos darbuotojams reikiamą 
pagalbą, kad pastarieji jiems pavestas 
užduotis pagal 7 straipsnio 2 dalyje minimą 
raštišką įgaliojimą atliktų veiksmingai.

Tarnybos prašymu atitinkamos valstybės 
narės kompetentinga valdžios institucija 
nedelsdama užtikrina Tarnybos 
darbuotojams reikiamą pagalbą, kad 
pastarieji jiems pavestas užduotis pagal 7 
straipsnio 2 dalyje minimą raštišką 
įgaliojimą atliktų veiksmingai.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
3 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkama valstybė narė pagal 
Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
užtikrina, kad Tarnybos darbuotojai turėtų 
galimybę susipažinti su visa su tiriamu 

Atitinkama valstybė narė pagal 
Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
užtikrina, kad Tarnybos darbuotojai turėtų 
galimybę susipažinti su visa su tiriamu 
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atveju susijusia informacija ir dokumentais, 
kurių prireikia tam, kad patikrinimai ir 
inspektavimai vietoje būtų atlikti 
veiksmingai ir efektyviai, ir kad jie galėtų 
tokius dokumentus ar duomenis saugoti ir 
siekdami užtikrinti, kad nekiltų pavojus, 
jog jie gali dingti.

atveju susijusia informacija ir dokumentais, 
kurių prireikia tam, kad patikrinimai ir 
inspektavimai vietoje būtų atlikti 
veiksmingai ir efektyviai bei proporcingai, 
ir kad jie galėtų tokius dokumentus ar 
duomenis saugoti ir siekdami užtikrinti, 
kad nekiltų pavojus, jog jie gali dingti. 
Būtina laikytis visų pagrindinių teisių, 
visų pirma, teisės į privatumą.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
3 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Tarnybos darbuotojai nustato, kad 
ekonominės veiklos vykdytojas nesutinka 
leisti atlikti patikrinimo ar inspektavimo 
vietoje pagal šį reglamentą, atitinkama 
valstybė narė suteikia jiems reikiamą 
teisėsaugos institucijų pagalbą, kad 
Tarnyba, nepagrįstai nedelsdama, galėtų 
veiksmingai atlikti patikrinimą ar 
inspektavimą vietoje.

Jeigu Tarnybos darbuotojai nustato, kad 
ekonominės veiklos vykdytojas nesutinka 
leisti atlikti patikrinimo ar inspektavimo 
vietoje pagal šį reglamentą, atitinkama 
valstybė narė užtikrina jiems reikiamą 
teisėsaugos institucijų pagalbą, kad 
Tarnyba, nepagrįstai nedelsdama, galėtų 
veiksmingai atlikti patikrinimą ar 
inspektavimą vietoje.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
3 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Atlikdama išorės tyrimą, Tarnyba 
gali susipažinti su visa institucijų, įstaigų, 
organų ir agentūrų turima su tiriamu atveju 
susijusia informacija ir duomenimis, 
neatsižvelgiant į tai, kokioje laikmenoje jie 
saugomi, jei to reikia Sąjungos 
finansiniams interesams kenkiančio 
sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos 
veiklos atvejams nustatyti. Tuo tikslu 

9. Atlikdama išorės tyrimą, Tarnyba 
gali susipažinti su visa institucijų, įstaigų, 
organų ir agentūrų turima su tiriamu atveju 
susijusia informacija ir duomenimis, 
neatsižvelgiant į tai, kokioje laikmenoje jie 
saugomi, jei to reikia Sąjungos 
finansiniams interesams kenkiančio 
sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos 
veiklos atvejams nustatyti, kartu 
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taikomos 4 straipsnio 2 ir 4 dalys. užtikrinant tyrimų konfidencialumą, 
teisėtas suinteresuotųjų asmenų teises ir, 
kai tinkama, laikantis teismo procesams 
taikytinų nacionalinės teisės nuostatų. 
Tuo tikslu taikomos 4 straipsnio 2 ir 4 
dalys.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
4 straipsnio 2 dalies b pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Tarnyba gali prašyti pareigūnų, kitų 
tarnautojų, institucijų ar įstaigų narių, 
organų ar agentūrų vadovų ar personalo 
narių žodinės informacijos, be kita ko, 
surengdama pokalbius, ir raštiškos 
informacijos.

b) Tarnyba gali prašyti pareigūnų, kitų 
tarnautojų, institucijų ar įstaigų narių, 
organų ar agentūrų vadovų ar personalo 
narių žodinės informacijos, be kita ko, 
surengdama pokalbius, ir raštiškos 
informacijos, kruopščiai dokumentuotos 
pagal įprastus konfidencialumo ir 
Sąjungos duomenų apsaugos standartus.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nedarant poveikio 12d straipsniui, 
generalinis direktorius gali pradėti tyrimą, 
kai yra pakankamai įtarimų, kurie, be kita 
ko, gali būti grindžiami trečiosios šalies 
pateikta informacija arba anonimine 
informacija, kad buvo įvykdytas Sąjungos 
finansiniams interesams kenkiantis 
sukčiavimas, korupcija ar kita neteisėta 
veikla.;

„Nedarant poveikio 12d straipsniui, 
generalinis direktorius gali pradėti tyrimą, 
kai yra pakankamai įtarimų arba svarbių 
požymių, kurie, be kita ko, gali būti 
grindžiami trečiosios šalies pateikta 
informacija arba anonimine informacija, 
kad buvo įvykdytas Sąjungos finansiniams 
interesams kenkiantis sukčiavimas, 
korupcija ar kita neteisėta veikla.“;

Pakeitimas 35
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto a papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
7 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių narių kompetentingos valdžios 
institucijos suteikia reikiamą pagalbą, kad 
Tarnybos darbuotojai galėtų nepagrįstai 
nedelsdami veiksmingai atlikti savo 
užduotis pagal šį reglamentą.;

„Valstybių narių kompetentingos valdžios 
institucijos užtikrina reikiamą pagalbą, kad 
Tarnybos darbuotojai galėtų nepagrįstai 
nedelsdami veiksmingai atlikti savo 
užduotis pagal šį reglamentą.“;

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto d papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
7 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, kas nustatyta pirmoje pastraipoje, 
atitinkama institucija, įstaiga, organas ar 
agentūra gali bet kuriuo metu konsultuotis 
su Tarnyba, kad, glaudžiai 
bendradarbiaujant su Tarnyba, būtų imtasi 
tinkamų atsargumo priemonių, įskaitant 
įrodymų apsaugos priemones, ir 
nedelsdama informuoja Tarnybą apie tokį 
sprendimą.;

„Be to, kas nustatyta pirmoje pastraipoje, 
atitinkama institucija, įstaiga, organas ar 
agentūra gali bet kuriuo metu konsultuotis 
su Tarnyba, kad, glaudžiai 
bendradarbiaujant su Tarnyba ir 
nedubliuojant pastangų, būtų imtasi 
tinkamų atsargumo priemonių, įskaitant 
įrodymų apsaugos priemones, ir 
nedelsdama informuoja Tarnybą apie tokį 
sprendimą. Tarnyba konstruktyviai 
bendradarbiauja viską derindama su 
atitinkama institucija, įstaiga, organu 
arba agentūra.“;

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto e papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
7 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„8. Jei tyrimas negali būti baigtas per 
12 mėnesių nuo jo pradžios, generalinis 

„8. Jei tyrimas negali būti baigtas per 
12 mėnesių nuo jo pradžios, generalinis 
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direktorius pasibaigus 12 mėnesių 
laikotarpiui ir po to kas šešis mėnesius 
Priežiūros komitetui teikia ataskaitas, 
kuriose nurodomos priežastys ir prireikus 
taisomosios priemonės, numatytos tyrimui 
paspartinti.“;

direktorius pasibaigus 12 mėnesių 
laikotarpiui ir po to kas šešis mėnesius 
Priežiūros komitetui teikia ataskaitas, 
kuriose nurodomos priežastys ir 
taisomosios priemonės, numatytos tyrimui 
paspartinti.“;

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto a papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
8 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai institucijos, įstaigos, organai ir 
agentūros pagal Reglamento (ES) 
2017/1939 24 straipsnį teikia pranešimus 
Europos prokuratūrai, jie vietoj to gali 
Tarnybai perduoti Europos prokuratūrai 
siunčiamo pranešimo kopiją.;

„Kai institucijos, įstaigos, organai ir 
agentūros pagal Reglamento (ES) 
2017/1939 24 straipsnį teikia pranešimus 
Europos prokuratūrai, jie Tarnybai 
perduoda Europos prokuratūrai siunčiamo 
pranešimo kopiją.“;

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto b papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucijos, įstaigos, organai, agentūros ir, 
jeigu pagal nacionalinę teisę 
nedraudžiama – valstybių narių 
kompetentingos valdžios institucijos 
Tarnybos prašymu arba savo iniciatyva 
Tarnybai perduoda visus turimus 
dokumentus ar informaciją, susijusią su 
Tarnybos atliekamu tyrimu.

Institucijos, įstaigos, organai, agentūros ir, 
jeigu pagal nacionalinę teisę 
nedraudžiama – valstybių narių 
kompetentingos valdžios institucijos 
Tarnybos prašymu arba savo iniciatyva 
Tarnybai nedelsdamos perduoda visus 
turimus dokumentus ar informaciją, 
susijusią su Tarnybos atliekamu tyrimu.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto c papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
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8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Institucijos, įstaigos, organai, 
agentūros ir, jeigu pagal nacionalinę teisę 
nedraudžiama – valstybių narių 
kompetentingos valdžios institucijos 
Tarnybai perduoda visus kitus turimus 
reikšmingus dokumentus ar informaciją, 
susijusią su kova su Sąjungos finansiniams 
interesams kenkiančiu sukčiavimu, 
korupcija ar kita neteisėta veikla.;

3. „Institucijos, įstaigos, organai, 
agentūros ir, jeigu pagal nacionalinę teisę 
nedraudžiama – valstybių narių 
kompetentingos valdžios institucijos 
Tarnybai nedelsdamos perduoda visus 
kitus turimus reikšmingus dokumentus ar 
informaciją, susijusią su kova su Sąjungos 
finansiniams interesams kenkiančiu 
sukčiavimu, korupcija ar kita neteisėta 
veikla.“;

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 9 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
10 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa)  straipsnis papildomas šia 
5a dalimi:
„5a. Asmenys, pranešantys Tarnybai 
apie su ES finansiniais interesais 
susijusius nusikaltimus ir pažeidimus, yra 
visiškai apsaugoti, visų pirma, ES teisės 
aktais dėl asmenų, pranešančių apie 
Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos.“;

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 punkto a papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
11 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kartu su ataskaita pateikiamos generalinio 
direktoriaus rekomendacijos, kokių 
veiksmų reikėtų imtis. Tose 
rekomendacijose atitinkamais atvejais 
nurodomos institucijų, įstaigų, organų ir 

„Kartu su ataskaita pateikiamos 
dokumentuotos generalinio direktoriaus 
rekomendacijos, kokių veiksmų reikėtų 
imtis. Tose rekomendacijose atitinkamais 
atvejais nurodomos institucijų, įstaigų, 
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agentūrų ir atitinkamų valstybių narių 
kompetentingų valdžios institucijų 
drausminės, administracinės, finansinės ir 
(arba) teisminės priemonės ir visų pirma 
konkrečiai nurodomos apskaičiuotos 
susigrąžintinos sumos, taip pat nurodomas 
nustatytų aplinkybių preliminarus teisinis 
kvalifikavimas.;

organų ir agentūrų ir atitinkamų valstybių 
narių kompetentingų valdžios institucijų 
drausminės, administracinės, finansinės ir 
(arba) teisminės priemonės ir visų pirma 
konkrečiai nurodomos apskaičiuotos 
susigrąžintinos sumos, taip pat nurodomas 
nustatytų aplinkybių preliminarus teisinis 
kvalifikavimas.“;

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 punkto b papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
11 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarnyba imasi tinkamų vidaus priemonių 
siekdama užtikrinti nuolatinę galutinių 
ataskaitų ir rekomendacijų kokybę ir 
svarsto, ar reikia peržiūrėti gaires dėl 
tyrimo procedūrų siekiant pašalinti bet 
kokius galimus neatitikimus.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 punkto b papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
11 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarnybos parengtos ataskaitos laikomos 
priimtinais įrodymais Sąjungos teismuose 
ir Sąjungoje vykstančiuose 
administraciniuose procesuose.;

Tarnybos parengtos ataskaitos laikomos 
priimtinais įrodymais Sąjungos teismuose 
ir Sąjungoje vykstančiuose 
administraciniuose procesuose, jeigu jos 
parengtos teisėtai.“;

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 11 punkto a papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
12 straipsnio 1 dalies 2 sakinys
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Ji taip pat gali perduoti informaciją 
atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar 
agentūrai.“;

„Siekiant išvengti nepagrįsto delsimo, 
kuris galėtų turėti neigiamų pasekmių 
kitiems tyrimams, pvz., kai kuriais 
imuniteto atšaukimo atvejais, ji taip pat 
gali perduoti informaciją atitinkamai 
institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai.“;

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
12 c straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tarnyba nepagrįstai nedelsdama 
praneša Europos prokuratūrai apie bet kokį 
nusikalstamą elgesį, kurio atžvilgiu 
Europos prokuratūra galėtų naudotis savo 
kompetencija pagal Reglamento (ES) 
2017/1939 22 straipsnį ir 25 straipsnio 2 ir 
3 dalis. Pranešimas siunčiamas bet kuriuo 
etapu iki Tarnybos atliekamo tyrimo 
pradžios arba tyrimo metu.

1. Tarnyba tuojau pat praneša ir 
nepagrįstai nedelsdama Europos 
prokuratūrai pateikia informaciją apie bet 
kokį nusikalstamą elgesį, kurio atžvilgiu 
Europos prokuratūra galėtų naudotis savo 
kompetencija pagal Reglamento (ES) 
2017/1939 22 straipsnį ir 25 straipsnio 2 ir 
3 dalis. Pranešimas siunčiamas bet kuriuo 
etapu iki Tarnybos atliekamo tyrimo 
pradžios arba tyrimo metu.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
12 c straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pranešime pateikiamas bent 
faktinių aplinkybių aprašas, įskaitant 
žalos, kuri buvo ar gali būti padaryta, 
įvertinimą, galimas teisinis kvalifikavimas 
ir visa turima informacija apie galimus 
nukentėjusiuosius, įtariamuosius ir visus 
kitus susijusius asmenis.

2. Pranešime pateikiamos visos 
Tarnybai žinomos faktinės aplinkybės ir 
informacija, įskaitant žalos, kuri buvo ar 
gali būti padaryta, įvertinimą, galimas 
teisinis kvalifikavimas ir visa turima 
informacija apie galimus 
nukentėjusiuosius, įtariamuosius ir visus 
kitus susijusius asmenis.
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Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
 Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
 12 c straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarnyba neprivalo Europos prokuratūrai 
pranešti akivaizdžiai nepagrįstų įtarimų.

Tarnyba praneša Europos prokuratūrai tik 
pagrįstus įtarimus ir pateikia metinius 
duomenis apie tokių įtarimų skaičių ir 
dalyką.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
12 f a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12 fa straipsnis
Vienu metu vykdomi tyrimai

1. Tais atvejais, kai tyrimas 
vykdomas valstybėje narėje, kuri 
dalyvauja Europos prokuratūros veikloje, 
ir valstybėje narėje, kuri nedalyvauja 
Europos prokuratūros veikloje, Tarnyba 
ir Europos prokuratūra sudaro darbo 
susitarimą pagal Tarybos reglamento 
(ES) Nr. 2017/1939 99 straipsnio 3 dalį. Į 
tokį darbo susitarimą įtraukiamos bent 
nuostatos dėl keitimosi visa informacija, 
abipusio įrodymų ir ataskaitų 
pripažinimo, procesinių garantijų, 
lygiaverčių išvardytosioms Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 2017/1939 VI 
skyriuje, ir keitimosi asmens duomenimis.
2. Valstybės narės bendradarbiauja ir 
su Tarnyba, ir su Europos prokuratūra ir 
padeda joms vykdyti veiklą ir atitinkamus 
tyrimus.
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NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekami tyrimai, kiek 
tai susiję su bendradarbiavimu su Europos prokuratūra, ir OLAF tyrimų 
veiksmingumas

Nuorodos COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)

Atsakingas komitetas
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CONT
5.7.2018

Nuomonę pateikė
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI
5.7.2018

Nuomonės referentas (-ė)
       Paskyrimo data

Jean-Marie Cavada
9.7.2018

Svarstymas komitete 20.11.2018

Priėmimo data 23.1.2019

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

20
2
1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady 
Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, 
Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, 
Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, 
Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
pavaduojantys nariai

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angelika Niebler, Virginie 
Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 
dalis)

Lola Sánchez Caldentey



AD\1174932LT.docx 31/31 PE630.425v02-00

LT

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

20 +

ALDE Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR Sajjad Karim, Kosma Złotowski

GUE/NGL Lola Sánchez Caldentey

PPE Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis 
Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne 
Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

2 -

ENF Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

1 0

PPE József Szájer

Sutartiniai ženklai:
+ : už
- : prieš
0 : susilaikė


