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RÉASÚNÚ GEARR

Tar éis bhunú Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (OIPE), is gá Rialachán Uimh. 
883/2013 atá ann cheana, lena rialaítear faoi láthair na himscrúduithe arna ndéanamh ag an 
Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF), a athbhreithniú chun an comhoibriú idir an dá 
institiúid a oiriúnú, chun feabhas a chur ar éifeachtacht fheidhm imscrúdaitheach OLAF, chun 
na forálacha a leagtar síos i Rialachán Uimh. 883/2013 a shoiléiriú agus a shimpliú.

OIPE agus OLAF araon, cuirtear de shainordú orthu leasanna airgeadais an Aontais a 
chosaint, laistigh de na réimsí freagrachta atá acu faoi seach.

An túisce a bheidh Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh ag feidhmiú, beidh sé de 
chumhacht aici imscrúduithe coiriúla a dhéanamh agus coireanna a dhéanann difear do 
bhuiséad an Aontais a ionchúiseamh os comhair cúirteanna náisiúnta. Déanann OLAF 
imscrúdú ar neamhrialtachtaí riaracháin agus ar iompraíocht choiriúil. Bíodh sin mar atá, tá 
díle lena cumhachtaí riaracháin i gcomórtas le himscrúduithe coiriúla. Dá bhrí sin, foráiltear 
sa togra go n-oibreoidh an dá chomhlacht a dhlúithe is féidir le chéile, as a dtiocfaidh 
tuilleadh ionchuisimh, ciontuithe agus leibhéal níos airde aisghabhála.

Chun go bhféadfaí aistriú réidh a dhéanamh chuig an gcreat nua, ba cheart go dtiocfadh 
Rialachán leasaithe 883/2013 i bhfeidhm sula dtiocfaidh OIPE chun bheith oibríochtúil, rud a 
bhfuiltear ag súil leis i ndeireadh 2020.

Tacaíonn an Rapóirtéir leis an iarracht ón gCoimisiún foráil a dhéanamh, go ceann scaithimh, 
do líon teoranta athruithe, agus dóibh sin amháin, arb athruithe iad atá bunriachtanach de réir 
an Doiciméid Inmheánaigh Oibre anailísigh a ghabhann leis an togra ón gCoimisiún, atá 
bunaithe ar an tuarascáil mheastóireachta, ar staidéir sheachtracha agus ar an toradh ar an 
gcomhairliúchán leis na geallsealbhóirí. Dá bhrí sin, tacaíonn sé leis an togra ón gCoimisiún 
chun díriú ar thrí réimse: an caidreamh idir OIPE agus OLAF, feabhas a chur ar a éifeachtaí 
agus atá imscrúduithe OLAF agus soiléirithe agus simplithe.

I. An caidreamh idir OIPE agus OLAF

Leis an togra, tugtar isteach na forálacha bunriachtanacha seo a leanas chun an caidreamh idir 
OLAF agus OIPE a rialú:

 An oibleagáid atá ar OLAF tuairisciú, gan moill mhíchuí, do OIPE aon iompar ar ina 
leith a fhéadfaidh OIPE a hinniúlacht a fheidhmiú; beidh an fhaisnéis a sholáthrófar do 
OIPE cuí-réasúnaithe go leordhóthanach agus cuimseofar inti an fhaisnéis riachtanach;

 dúbláil imscrúduithe a sheachaint: Ní sheolfaidh OLAF imscrúdú neamhriachtanach 
comhuaineach ar fhíricí atá mar a chéile leis na fíricí atá faoi imscrúdú ag OIPE;

 na rialacha nós imeachta sonracha is infheidhme maidir le hiarrataí ó OIPE chuig 
OLAF tacú le hobair OIPE nó í a chomhlánú.

II. Éifeachtacht fheidhm imscrúdaitheach OLAF a fheabhsú
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Chun rialú Cúirte T-48/16, Sigma Orionis SA v an Coimisiún Eorpach a chur chun feidhme, 
tá sé tábhachtach a shoiléiriú go ndéanfaidh OLAF seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair 
bunaithe ar Rialachán Uimh. 883/2013 agus ar Rialachán Uimh. 2185/1996, mura rud é go 
gcuirfidh an t-oibreoir eacnamaíoch ina aghaidh (Airteagal 3). Tá forlámhas ag dlí an Aontais 
ar an dlí náisiúnta i gcás ina bhfuil ábhar a rialú le Rialachán Uimh. 883/2013 nó le Rialachán 
Uimh. 2185/1996. Dúirt an Chúirt lena chois sin nach ionann cur i gcoinne ón oibreoir 
eacnamaíoch agus “ceart chun cur i gcoinne” a bheith ann, ach go mb’fhéidir go mbeadh 
d’iarmhairt leis go ndéanfaí an tseiceáil a fhorchur le cúnamh ó údaráis náisiúnta, ar bhonn an 
dlí náisiúnta. Maidir le ráthaíochtaí nós imeachta, ní mór do OLAF urraim a thabhairt do 
chearta bunúsacha amhail mar a leagtar síos i ndlí an Aontais, eadhon an Chairt um Chearta 
Bunúsacha. 

Is díol sásaimh don Rapóirtéir iad na leasuithe atá beartaithe maidir le faisnéis cuntas bainc, 
atá ina léiriú ar an gCúigiú Treoir maidir le Frithsciúradh Airgid (Airteagal 7(3)), ar mhalartú 
faisnéise CBL ar bhonn Rialachán Uimh. 904/2010 (Airteagal. 12(5)), ar phrionsabal maidir 
le hinghlacthacht fianaise arna mbailiú a bheith á thabhairt isteach ag OLAF (Airteagl 
11(2)), le ról na seirbhíse comhordúcháin frith-chalaoise sna Ballstáit (Airteagal 12a) agus 
ar an bhforáil lena sonraítear na gníomhaíochtaí comhordúcháin is féidir le OLAF a 
dhéanamh (Airteagl 12b).

Molann an Rapóirtéir leasuithe, a bhfuil sé mar aidhm leo breis feabhais a chur ar an 
trédhearcacht agus ar an éifeachtúlacht. Ina theannta sin, molann an Rapóirtéir tagairt a bheith 
ann don chosaint do sceithrí i gcomhthéacs imscrúduithe OLAF.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla ar an gCoiste um Rialú Buiséadach, mar an coiste atá 
freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Ag féachaint dá gcuspóir 
comhchoiteann sláine bhuiséad an Aontais 
a chaomhnú, ba cheart don Oifig agus do 
OIPE dlúthchaidreamh a bhunú agus a 
choimeád bunaithe ar chomhar dílis agus é 
mar aidhm leis comhlántacht a gcuid 
sainordaithe faoi seach agus comhordú a 
mbeart a áirithiú, go háirithe maidir le raon 
feidhme an chomhair fheabhsaithe le 
haghaidh OIPE a bhunú. I ndeireadh na 
dála, ba cheart an caidreamh cuidiú a 
thabhairt lena áirithiú go n-úsáidfear gach 
acmhainn chun leasanna airgeadais an 

(4) I bhfianaise a gcuspóra 
comhchoitinn sláine bhuiséad an Aontais a 
chaomhnú, ba cheart don Oifig agus do 
OIPE dlúthchaidreamh a bhunú agus a 
choimeád bunaithe ar chomhar dílis agus 
éifeachtúilagus é mar aidhm leis 
comhlántacht a gcuid sainordaithe faoi 
seach agus comhordú a mbeart a áirithiú, 
go háirithe maidir le raon feidhme an 
chomhair fheabhsaithe le haghaidh OIPE a 
bhunú. I ndeireadh na dála, ba cheart go 
rannchuideodh an caidreamh cuidiú lena 
áirithiú go n-úsáidfear gach acmhainn chun 



PA\1168468GA.docx 5/13 PE630.425v01-00

GA

Aontais Eorpaigh a chosaint agus dúbláil 
neamhriachtanach iarrachtaí a sheachaint.

leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh a 
chosaint agus dúbláil neamhriachtanach 
iarrachtaí a sheachaint.

Or. en

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4a) Is den riachtanas é an comhar idir 
OIPE, an Oifig agus na Ballstáit 
rannpháirteacha. Ós rud é gur den 
fhíorthábhacht é an malartú faisnéise 
eatarthu, is den riachtanas é go mbíonn 
an comhar sin rialta agus go n-
urramaíonn sé a n-inniúlachtaí faoi 
seach.

Or. en

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) I gcomhréir le Rialachán (AE) 
2017/1939, níor cheart don Oifig, i 
bprionsabal, imscrúdú riaracháin a 
sheoladh i gcomhthráth le himscrúdú arna 
dhéanamh ag OIPE ar na fíricí céanna. 
Mar sin féin, i gcásanna áirithe, 
d'fhéadfadh sé a bheith riachtanach chun 
leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh a 
chosaint go ndéanfadh an Oifig imscrúdú 
riaracháin comhlántach sula gcuirfí 
deireadh le himeachtaí coiriúla arna 
dtionscnamh ag OIPE d’fhonn a fháil 
amach an bhfuil bearta réamhchúraim 
riachtanach, nó ar cheart beart airgeadais, 

(9) I gcomhréir le Rialachán (AE) 
2017/1939, níor cheart don Oifig, i 
bprionsabal, imscrúdú riaracháin a 
sheoladh i gcomhthráth le himscrúdú arna 
dhéanamh ag OIPE ar na fíricí céanna, 
seachas, 
i gcásanna áirithe, ina bhféadfaidh sé, chun 
leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh a 
chosaint, a bheith de cheangal ar an Oifig 
imscrúdú riaracháin comhlántach sula 
gcuirfí deireadh le himeachtaí coiriúla arna 
dtionscnamh ag OIPE chun a fháil amach 
an bhfuil bearta réamhchúraim riachtanach, 
nó ar cheart beart airgeadais, araíonachta 
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araíonachta nó riaracháin a ghlacadh. 
D'fhéadfadh sé gurbh iomchuí na 
himscrúduithe comhlántacha a dhéanamh, 
inter alia, nuair is gá sin chun méideanna 
atá iníoctha le buiséad an Aontas a 
aisghabháil faoi réir rialacha sonracha lena 
mbaineann teorainn ama, nuair a bheidh na 
méideanna i mbaol thar a bheith mór, nó 
nuair a bheidh sé riachtanach tuilleadh 
caiteachais i gcásanna riosca a sheachaint 
trí bhearta riaracháin.

nó riaracháin a ghlacadh. D'fhéadfadh sé 
gurbh iomchuí na himscrúduithe 
comhlántacha a dhéanamh, inter alia, nuair 
is gá sin chun méideanna atá iníoctha le 
buiséad an Aontas a aisghabháil faoi réir 
rialacha sonracha lena mbaineann teorainn 
ama, nuair a bheidh na méideanna i mbaol 
thar a bheith mór, nó nuair a bheidh sé 
riachtanach tuilleadh caiteachais i gcásanna 
riosca a sheachaint trí bhearta riaracháin.

Or. en

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) Forálann Rialachán (AE) 
2017/1939 go bhféadfadh OIPE 
imscrúduithe comhlántacha den chineál sin 
a iarraidh ar an Oifig. I gcásanna nach n-
iarrfaidh OIPE é, ba cheart imscrúdú 
comhlántach a bheith indéanta ar 
thionscnamh na hOifige, faoi 
choinníollacha áirithe. Go háirithe, ba 
cheart an deis a bheith ag OIPE agóid a 
dhéanamh maidir le seoladh imscrúdaithe 
nó leanúint ar aghaidh le himscrúdú a 
dhéanfadh an Oifig, nó maidir le 
feidhmíocht beart sonrach imscrúdaithe a 
dhéanfadh sí. Ba cheart cúiseanna na 
hagóide sin a bheith bunaithe ar an ngá 
éifeachtacht imscrúdú IOPE a chosaint 
agus iad comhréireach leis an aidhm sin. 
Ba cheart don Oifig staonadh ó bheart a 
fheidhmiú a bhfuil agóid déanta ag OIPE 
ina leith. Mura ndéanfaidh OIPE agóid, ba 
cheart imscrúdú na hOifige a dhéanamh i 
ndlúthchomhairle le OIPE.

(10) Le Rialachán (AE) 2017/1939, 
déantar foráil go bhféadfaidh OIPE 
imscrúduithe comhlántacha den chineál sin 
a iarraidh ar an Oifig. I gcásanna nach n-
iarrfaidh OIPE é, ba cheart imscrúdú 
comhlántach a bheith indéanta ar 
thionscnamh na hOifige, faoi 
choinníollacha áirithe. Go háirithe, ba 
cheart go mbeadh OIPE in ann agóid a 
dhéanamh i gcoinne seoladh imscrúdaithe 
nó leanúint ar aghaidh le himscrúdú a 
dhéanfadh an Oifig, nó maidir le 
feidhmíocht beart sonrach imscrúdaithe a 
dhéanfadh sí, dá mbainfeadh sé an bonn ó 
éifeachtacht imscrúdú OIPE féin. Ba 
cheart go mbeadh údar cuí i dtólamh le 
hagóid den sórt sin agus go mbeadh sé 
comhréireach. Sa chás sin, ba cheart don 
Oifig staonadh ó bheart a fheidhmiú a 
bhfuil agóid déanta ag OIPE ina leith. 
Mura ndéanfaidh OIPE agóid, ba cheart 
imscrúdú na hOifige a dhéanamh i 
ndlúthchomhairle le OIPE.

Or. en
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Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12a) Ba cheart go ndéanfaí foráil leis 
an malartú faisnéise sin don 
fhéidearthacht comhaid iomlána an nós 
imeachta a mhalartú chun a áirithiú go 
mbíonn an comhar idir OIPE agus an 
Oifig éifeachtúil.

Or. en

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Ní imríonn na hathruithe sin 
tionchar ar na ráthaíochtaí nós imeachta is 
infheidhme i gcreat imscrúduithe. Tá 
ceangal ar an Oifig ráthaíochtaí nós 
imeachta Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 883/2013, Rialachán (Euratom, CE) 
Uimh. 2185/967 ón gComhairle mar aon 
leis na ráthaíochtaí atá sa Chairt um 
Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh a 
fheidhmiú. Ceanglaíonn an creat ar an 
Oifig a himscrúdú a dhéanamh go 
hoibiachtúil, go neamhchlaonta agus faoi 
rún, fianaise ar son agus in aghaidh an 
duine lena mbaineann a lorg, agus bearta 
imscrúdaitheacha a dhéanamh ar bhonn 
údarú i scríbhinn tar éis seiceáil um 
dhlíthiúlacht. Ní mór don Oifig a áirithiú 
go dtabharfar urraim do chearta daoine atá 
bainteach lena cuid imscrúduithe, lena n-
áirítear toimhde na neamhchiontachta agus 
an ceart féin-ionchoiriú a sheachaint. Nuair 
a chuirfear agallamh orthu, tá na cearta, 

(15) Ní dhéanann na hathruithe sin 
difear do ráthaíochtaí nós imeachta is 
infheidhme i gcreat imscrúduithe. Tá 
ceangal ar an Oifig ráthaíochtaí nós 
imeachta Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 883/2013, Rialachán (Euratom, CE) 
Uimh. 2185/967 ón gComhairle mar aon 
leis na ráthaíochtaí atá sa Chairt um 
Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh a 
chur i bhfeidhm. Ceanglaítear leis an gcreat 
sin go ndéanfadh an Oifig a himscrúduithe 
go hoibiachtúil, go neamhchlaonta agus 
faoi rún, go lorgódh sí fianaise ar son agus 
in aghaidh an duine lena mbaineann, agus 
go ndéanfadh sí ghníomhartha 
imscrúdaithe ar bhonn údarú i scríbhinn 
agus tar éis seiceáil um dhlíthiúlacht. Ní 
mór do OIPE agus don Oifig araon a 
áirithiú go dtabharfar urraim do chearta 
daoine atá bainteach lena gcuid 
imscrúduithe, lena n-áirítear toimhde na 
neamhchiontachta agus an ceart féin-
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inter alia, ag na daoine lena mbaineann 
cúnamh a fháil ó dhuine a roghnaigh siad 
féin, chun taifeadadh an agallaimh a 
fhormheas, agus chun aon cheann de 
theangacha oifigiúla an Aontais a úsáid. Tá 
an ceart ag daoine lena mbaineann barúil a 
thabhairt maidir le fíricí an cháis sula 
ndéanfar cinntí.

ionchoiriú a sheachaint. Nuair a chuirfear 
agallamh orthu, tá ag na daoine lena 
mbaineann, inter alia, na cearta cúnamh a 
fháil ó dhuine a roghnaigh siad féin, 
taifeadadh an agallaimh a fhormheas, agus 
aon cheann de theangacha oifigiúla an 
Aontais a úsáid. Ina theannta sin, tá an 
ceart ag daoine lena mbaineann barúil a 
thabhairt maidir le fíricí an cháis sula 
ndéanfar cinntí.

Or. en

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16a) Ba cheart do na Ballstáit 
rannpháirteacha a chomhaontú go 
gcomhoibreoidh siad le OIPE agus leis an 
Oifig chun  
seoladh éifeachtúil na n-imscrúduithe a 
éascú.

Or. en

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19) I gcásanna inar gá don Oifig brath 
ar chúnamh ó na húdaráis inniúla náisiúnta, 
go háirithe i gcásanna ina gcuirfidh an t-
oibreoir eacnamaíoch i gcoinne seiceáil 
agus cigireacht ar an láthair, ba cheart do 
na Ballstáit a áirithiú go mbeidh bearta na 
hOifige éifeachtach, agus an cúnamh 
riachtanach a chur ar fáil i gcomhréir le 
rialacha ábhartha an dlí nós imeachta 

(19) I gcásanna inar gá don Oifig brath 
ar chúnamh ó na húdaráis inniúla náisiúnta, 
go háirithe i gcásanna ina gcuirfidh an t-
oibreoir eacnamaíoch i gcoinne seiceáil 
agus cigireacht ar an láthair, ba cheart do 
na Ballstáit a áirithiú go mbeidh bearta na 
hOifige éifeachtach, agus an cúnamh 
riachtanach a ráthú i gcomhréir le rialacha 
ábhartha an dlí nós imeachta náisiúnta. 
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náisiúnta. 

Or. en

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21) Mar chuid dá dhualgas 
comhoibrithe, ba cheart an deis a bheith ag 
an Oifig a cheangal ar oibreoirí 
eacnamaíocha ar féidir gur bhain an cás atá 
á imscrúdú leo, nó a d'fhéadfadh faisnéis 
ábhartha a bheith acu, faisnéis ábhartha a 
chur ar fáil. Nuair a atá siad ag freagairt 
d'iarrataí den chineál sin, níl an oibleagáid 
ar oibreoirí eacnamaíocha a admháil go 
bhfuil gníomhaíocht neamhdhleathacha 
déanta acu, ach tá an oibleagáid orthu 
ceisteanna fíorasacha a fhreagairt agus 
doiciméid a chur ar fáil, fiú más féidir an 
fhaisnéis sin a úsáid lena chinneadh go 
raibh siad nó oibreoir eacnamaíoch eile 
páirteach i ngníomhaíocht 
neamhdhleathach. 

(21) Mar chuid den dualgas 
comhoibrithe sin, ba cheart go mbeadh an 
Oifig in ann a cheangal ar oibreoirí 
eacnamaíocha ar féidir gur bhain an cás atá 
á imscrúdú leo, nó a bhfhéadfadh faisnéis 
ábhartha a bheith acu, an fhaisnéis sin a 
chur ar fáil. Treoir (AE) 2018/... [tagairt 
don Treoir maidir le cosaint do dhaoine a 
thuairiscíonn sáruithe ar dhlí an 
Aontais], tá feidhm aici maidir le cosaint 
do dhaoine a thuairiscíonn sáruithe ar 
dhlí an Aontais. Agus iad ag freagairt 
d'iarrataí den chineál sin, níl an oibleagáid 
ar oibreoirí eacnamaíocha a admháil go 
bhfuil gníomhaíocht neamhdhleathacha 
déanta acu, ach tá an oibleagáid orthu 
ceisteanna fíorasacha a fhreagairt. 

Or. en

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 26

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(26) Ba cheart don Oifig fáil réidh leis 
na hacmhainní riachtanacha chun an lorg 
airgid a leanúint d’fhonn modus operandi 
atá a úsáidtear go minic in an-chuid 
seifteanna calaoiseacha. Sa lá atá inniú 
ann, tá sí in ann faisnéis bhaincéireachta a 
fháil atá ábhartha dá gníomhaíocht 

(26) Ba cheart don Oifig fáil réidh leis 
na hacmhainní riachtanacha chun an lorg 
airgid a leanúint d’fhonn modus operandi
atá a úsáidtear go minic in an-chuid 
seifteanna calaoiseacha. Sa lá atá inniú 
ann, tá sí in ann faisnéis bhaincéireachta a 
fháil atá ábhartha dá gníomhaíocht 
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imscrúdaitheach atá i seilbh institiúidí 
creidmheasa i roinnt Ballstát, mar gheall ar 
chomhar agus cúnamh na n-údarás 
náisiúnta. Chun cur chuige éifeachtach ar 
fud an Aontais a áirithiú, ba cheart a 
shonrú sa Rialachán cén dualgas atá ar na 
húdaráis náisiúnta inniúla i leith faisnéis 
faoi chuntais bhainc agus cuntais 
íocaíochtaí a chur ar fáil don Oifig, mar 
chuid dá dhualgas ginearálta cúnamh a 
thabhairt di. Ba cheart an comhoibriú sin a 
reáchtáil, de ghnáth, trí na hAonaid um 
Fhaisnéis Airgeadais sna Ballstáit. Agus 
iad ag tabhairt an chúnaimh sin don Oifig, 
ba cheart do na húdaráis náisiúnta feidhmiú 
i gcomhréir le forálacha ábhartha an dlí nós 
imeachta dá bhforáiltear i reachtaíocht 
náisiúnta an Bhallstáit lena mbaineann. 

imscrúdaitheach atá i seilbh institiúidí 
creidmheasa i roinnt Ballstát, mar gheall ar 
chomhar agus cúnamh na n-údarás 
náisiúnta. Chun cur chuige éifeachtach ar 
fud an Aontais a áirithiú, ba cheart a 
shonrú sa Rialachán cén dualgas atá ar na 
húdaráis náisiúnta inniúla i leith faisnéis 
faoi chuntais bhainc agus cuntais 
íocaíochtaí a chur ar fáil don Oifig, mar 
chuid dá dhualgas ginearálta cúnamh a 
thabhairt di. Ba cheart an comhoibriú sin a 
reáchtáil, mar riail, trí na hAonaid um 
Fhaisnéis Airgeadais sna Ballstáit. Agus 
iad ag tabhairt an chúnaimh sin don Oifig, 
ba cheart do na húdaráis náisiúnta feidhmiú 
i gcomhréir le forálacha ábhartha an dlí nós 
imeachta dá bhforáiltear i reachtaíocht 
náisiúnta an Bhallstáit lena mbaineann, 
agus, ag an am céanna, a áirithiú go 
ndéanfar an fhaisnéis uile a bhaineann 
leis an imscrúdú a chur in iúl do OIPE 
agus don Oifig ar bhealach tráthúil.

Or. en

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 27 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(27a) Chun go seachnófaí moilleanna 
míchuí a bhféadfadh iarmhairtí 
díobhálacha a bheith acu d’imscrúduithe 
eile, amhail cásanna de tharscaoileadh 
díolúine, ba cheart do OIPE agus don 
Oifig a n-imscrúduithe a dhéanamh ar 
mhodh tráthúil.

Or. en
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Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3
Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013
Airteagal 3 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4a. Áiritheoidh na Ballstáit 
rannpháirteacha go ráthóidh a n-údaráis 
náisiúnta go ndéanfar imscrúduithe 
OIPE agus na hOifige ar bhealach cuí 
agus éifeachtúil;

Or. en

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3
Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013
Airteagal 3 – mír 7 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcás ina bhfaighidh foireann na hOifige 
amach go bhfuil oibreoir eacnamaíoch ag 
cur in aghaidh seiceáil agus cigireacht ar an 
láthair atá údaraithe de bhun an Rialacháin 
seo, tabharfaidh an Ballstát lena 
mbaineann an cúnamh dóibh is gá ó na 
húdaráis forfheidhmithe dlí i gcomhréir leis 
an dlí náisiúnta ionas gur féidir leis an 
Oifig a seiceáil nó a cigireacht ar an láthair 
a dhéanamh go héifeachtach gan moill 
mhíchuí.

I gcás ina bhfaighidh foireann na hOifige 
amach go bhfuil oibreoir eacnamaíoch ag 
cur in aghaidh seiceáil agus cigireacht ar an 
láthair atá údaraithe de bhun an Rialacháin 
seo, ráthóidh an Ballstát lena mbaineann 
go dtabharfar dóibh an cúnamh is gá ó na 
húdaráis forfheidhmithe dlí i gcomhréir leis 
an dlí náisiúnta ionas gur féidir leis an 
Oifig a seiceáil nó a cigireacht ar an láthair 
a dhéanamh go héifeachtach gan moill 
mhíchuí.

Or. en

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6 – pointe b
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Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013
Airteagal 7 – mír 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

"8. Mura bhféadfar imscrúdú a 
fhoirceannadh faoi cheann 12 mhí tar éis a 
sheoladh, déanfaidh an tArd-Stiúrthóir, ar 
dhul in éag na tréimhse 12 mhí sin agus 
gach sé mhí tar a éis sin, tuarascáil a 
thabhairt don Choiste Maoirseachta, ina 
léireofar na cúiseanna agus, nuair is 
iomchuí, na bearta feabhais a bheidh 
beartaithe d’fhonn dlús a chur leis an 
imscrúdú.";

"8. Mura bhféadfar imscrúdú a 
fhoirceannadh faoi cheann 12 mhí tar éis a 
sheoladh, déanfaidh an tArd-Stiúrthóir, ar 
dhul in éag na tréimhse 12 mhí sin agus 
gach sé mhí dá éis sin, tuarascáil a 
thabhairt don Choiste Maoirseachta, ina 
léireofar na cúiseanna agus na bearta 
feabhais a bheidh beartaithe d’fhonn dlús a 
chur leis an imscrúdú.";

Or. en

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 11 – pointe a
Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013

Airteagal 12 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

“Is féidir léi faisnéis a tharchur freisin 
chuig an institiúid, chuig an gcomhlacht, 
chuig an oifig nó chuig an ngníomhaireacht 
lena mbaineann.”;

"Chun go seachnófaí moilleanna míchuí 
a bhféadfadh iarmhairtí díobhálacha a 
bheith acu d’imscrúduithe eile, amhail 
cásanna de tharscaoileadh díolúine, is 
féidir léi, de dhroim iarrata, faisnéis a 
tharchur freisin chuig an institiúid, chuig 
an gcomhlacht, chuig an oifig nó chuig an 
ngníomhaireacht lena mbaineann.";

Or. en

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 12
Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013
Airteagal 12 c – mír 3 – fomhír 1
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ní bheidh an Oifig faoi cheangal
líomhaintí ar léir nach bhfuil bunús 
tugtha leo a thuairisciú do OIPE.

Ní dhéanfaidh an Oifig ach líomhaintí ar 
léir go bhfuil údar leo a thuairisciú do 
OIPE.

Or. en
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