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RÖVID INDOKOLÁS

Az Unió pénzügyi érdekei védelmének megerősítésére irányuló erőfeszítései kapcsán a 
Bizottság 2018 májusában javaslatot tett az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által 
végzett vizsgálatokról szóló 883/2013/EU, Euratom rendelet módosítására. Ez a javaslat az 
Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről 
szóló irányelv 2017. júliusi elfogadását, valamint az Európai Ügyészség létrehozására 
vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről szóló rendelet 2017 októberében történő 
elfogadását követi.

A módosított rendeletnek 2020 végén kell hatályba lépnie, mielőtt az Európai Ügyészség 
megkezdi működését.

A javaslat átfogó célkitűzése az Unió pénzügyi védelmére szolgáló mechanizmusok 
kiigazítása és megerősítése.  Ezt elsősorban az Európai Ügyészséggel való hatékony 
együttműködés alapjainak megteremtésével kell elérni, amelynek a szoros együttműködés, az 
információcsere, a kiegészítő jelleg és az átfedések elkerülésének elvein kell alapulnia. Míg 
az Európai Ügyészség bűnügyi nyomozásokat és büntetőeljárásokat folytat majd, az OLAF 
továbbra is kizárólag az EU pénzügyi érdekeit érintő igazgatási vizsgálatokat fog folytatni, 
kiegészítve az Európai Ügyészség munkáját és közelítve egy közös cél felé.

Az előadó úgy véli, hogy rendkívül fontos annak biztosítása, hogy az Európai Ügyészség és 
az OLAF közötti jövőbeni kapcsolat ne vezessen hosszadalmas hatásköri vitákhoz. E célból 
mind az Európai Ügyészségnek, mind az OLAF-nak alkalmaznia kell az ügyviteli rendszereik 
„találat/nincs találat” funkcióit, ami lehetővé teszi a folyamatban lévő ügyekre vonatkozó 
releváns információk azonnali ellenőrzését. Mivel az Európai Ügyészség ügyviteli rendszere 
magas szintű biztonságot követel meg, a Hivatalnak tájékoztatnia kell az Európai Ügyészség 
által kijelölt személyt, akinek egyeztetnie kell az Európai Ügyészség ügyvezetésével arról, 
hogy az Európai Ügyészség folytat-e vizsgálatot ugyanazon tényekkel kapcsolatban.

A jelentés azt is megállapítja, hogy a Hivatalnak haladéktalanul értesítenie kell az Európai 
Ügyészséget minden olyan büntetendő cselekményről, amellyel kapcsolatban az Európai 
Ügyészség gyakorolhatja hatáskörét. Az értesítést jelentés követheti, amennyiben az Európai 
Ügyészség ezt kéri, és az Európai Ügyészséggel szoros együttműködésben készítendő el. Ez 
lehetővé teszi az Európai Ügyészség gyors fellépését, és biztosítja, hogy a bűnügyi 
nyomozásokat az Európai Ügyészségre alkalmazandó eljárási biztosítékokkal teljes 
összhangban folytassák le.

A Hivatal főigazgatójának kezdeményezésére indított vagy folytatódó kiegészítő vizsgálatok 
esetében a jelentés megállapítja, hogy a Hivatal számára csak az Európai Ügyészség 
beleegyezésével lehet engedélyezni az ilyen vizsgálatokat. Amennyiben az Európai 
Ügyészség kifogást emel e vizsgálatok megindítása ellen, a Hivatalnak tartózkodnia kell a 
vizsgálatok elvégzésétől.

Végezetül az előadó úgy véli, hogy az intézményeknek, szerveknek, hivataloknak és 
ügynökségeknek közvetlenül az Európai Ügyészséghez kell fordulniuk annak érdekében, 
hogy az Európai Ügyészségről szóló rendelet 24. cikkének (1) bekezdésével összhangban 
elvégezze a számukra bejelentett, büntetőjogi jellegre vonatkozó állítások értékelését.
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MÓDOSÍTÁS:

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

 

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 883/2013/EU, Euratom európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
alkalmazásának értékeléséről szóló 
bizottsági közlemény szerint nem teljesen 
egyértelmű, hogy a 883/2013/EU rendelet 
milyen mértékben teszi alkalmazhatóvá a 
nemzeti jogot. A vonatkozó rendelkezések 
eltérő értelmezései és a nemzeti 
jogszabályok közötti eltérések 
következtében az OLAF nem tudja 
egységesen gyakorolni hatásköreit a 
tagállamokban, ami bizonyos esetekben 
korlátozza az OLAF-ot abban, hogy a 
vizsgálatait sikeresen folytathassa le, és 
végső soron abban, hogy hozzájáruljon a 
Szerződésben foglalt, az egész Unió 
pénzügyi érdekeinek hatékony védelmére 
irányuló célkitűzéshez.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Közös célkitűzésük, nevezetesen az 
uniós költségvetés integritásának 
megőrzése érdekében, a Hivatalnak és az 
Európai Ügyészségnek szoros kapcsolatot 
kell kialakítania és fenntartania a lojális 
együttműködés alapján, melynek célja a 
megbízatásuk egymást kiegészítő 
jellegének biztosítása, továbbá az 

(4) Közös célkitűzésük, nevezetesen az 
uniós költségvetés integritásának 
megőrzése érdekében, a Hivatalnak és az 
Európai Ügyészségnek szoros kapcsolatot 
kell kialakítania és fenntartania a lojális 
együttműködés alapján, melynek célja a 
megbízatásuk egymást kiegészítő 
jellegének biztosítása, továbbá az 
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intézkedéseik koordinálása, elsősorban az 
Európai Ügyészség létrehozására 
vonatkozó megerősített együttműködés 
hatóköre tekintetében. E kapcsolat végső 
soron hozzájárul annak biztosításához, 
hogy az összes eszköz felhasználásra 
kerüljön az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelmére és elkerüljék az erőfeszítések 
közötti szükségtelen átfedéseket.

intézkedéseik koordinálása, elsősorban az 
Európai Ügyészség létrehozására 
vonatkozó megerősített együttműködés 
hatóköre tekintetében. E kapcsolat végső 
soron hozzájárul annak biztosításához, 
hogy az összes eszköz felhasználásra 
kerüljön az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelmére és elkerüljék az erőfeszítések 
közötti szükségtelen átfedéseket. A jó 
együttműködés előmozdítása érdekében 
kívánatos, hogy az Európai Ügyészség és 
a Hivatal rendszeresen összeüljön, 
különösen annak érdekében, hogy 
megvitassák a folyamatban lévő 
vizsgálatokat, valamint azonosítsák a 
tendenciákat és a különböző ügyek közötti 
lehetséges kapcsolatokat.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az Európai Ügyészség létrehozását 
követően nem változik az OLAF általános 
megbízatása, ám működését több 
tekintetben is ki kell igazítani az Európai 
Ügyészség létrejötte miatt. Továbbra is az 
OLAF hatáskörébe tartozik majd, hogy 
bírósági, fegyelmi, pénzügyi vagy 
adminisztratív eljárások indítására 
vonatkozó ajánlások kibocsátása céljából 
igazgatási vizsgálatokat folytasson a 
csalárd és nem csalárd szabálytalanságok 
gyanúja ügyében más uniós 
intézményeken, szerveken és hivatalokon 
belül, valamint a tagállamokban.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás



AD\1173523HU.docx 7/35 PE629.629v02-00

HU

(5) Az (EU) 2017/1939 rendelet előírja, 
hogy a Hivatal, valamint az Unió összes 
intézménye, szerve, hivatala és 
ügynöksége, továbbá az illetékes nemzeti 
hatóságok indokolatlan késedelem nélkül 
jelentést tesznek az Európai Ügyészségnek 
minden olyan büntetendő cselekményről, 
amellyel kapcsolatban az Európai 
Ügyészség gyakorolhatná hatáskörét. 
Mivel a Hivatal megbízatása a csalásra, 
korrupcióra és az Unió pénzügyi érdekeit 
sértő bármely más jogellenes 
tevékenységre irányuló igazgatási 
vizsgálatok elvégzésére terjed ki, ideális 
helyzetben van és megfelelő eszközökkel 
rendelkezik ahhoz, hogy az Európai 
Ügyészség partnere és kiemelt 
információforrása legyen.

(5) Az (EU) 2017/1939 rendelet előírja, 
hogy a Hivatal, valamint az Unió összes 
intézménye, szerve, hivatala és 
ügynöksége, továbbá az illetékes nemzeti 
hatóságok indokolatlan késedelem nélkül 
jelentést tesznek az Európai Ügyészségnek 
minden olyan büntetendő cselekményről, 
amellyel kapcsolatban az Európai 
Ügyészség gyakorolhatná hatáskörét. 
Mivel a Hivatal megbízatása a csalásra, 
korrupcióra és az Unió pénzügyi érdekeit 
sértő bármely más jogellenes 
tevékenységre irányuló igazgatási 
vizsgálatok elvégzésére terjed ki, ideális 
helyzetben van és megfelelő eszközökkel 
rendelkezik ahhoz, hogy az Európai 
Ügyészség partnere és kiemelt 
információforrása legyen. Ez különösen 
abban az esetben fordul elő, ha a 
vizsgálatok olyan tagállamokat is 
érintenek, amelyek részt vesznek az 
Európai Ügyészség létrehozására irányuló 
megerősített együttműködésben, és olyan 
tagállamokat is, amelyek nem vesznek 
részt ezen együttműködésben.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Európai Ügyészség hatáskörébe 
tartozó lehetséges büntetendő 
cselekményre utaló tényállási elemek a 
gyakorlatban szerepelhetnek a Hivatalhoz 
beérkezett eredeti állításokban, illetve 
megállapítást nyerhetnek a Hivatal által 
igazgatási szabálytalanság gyanúja alapján 
indított igazgatási vizsgálat során is. A 
Hivatalnak annak érdekében, hogy eleget 
tegyen az Európai Ügynökség felé fennálló 
jelentéstételi kötelezettségének, adott 
esettől függően jelentenie kell a büntetendő 
cselekményt bármelyik szakaszban a 
vizsgálat előtt vagy a vizsgálat lefolytatása 

(6) Az Európai Ügyészség hatáskörébe 
tartozó lehetséges büntetendő 
cselekményre utaló tényállási elemek a 
gyakorlatban szerepelhetnek a Hivatalhoz 
beérkezett eredeti állításokban, illetve 
megállapítást nyerhetnek a Hivatal által 
igazgatási szabálytalanság gyanúja alapján 
indított igazgatási vizsgálat során is. A 
Hivatalnak annak érdekében, hogy eleget 
tegyen az Európai Ügynökség felé fennálló 
jelentéstételi kötelezettségének, adott 
esettől függően azonnal jelentenie kell 
bármely büntetendő cselekményt. Ezt az 
értesítést egy jelentésnek kell követnie, 
amelyet indokolatlan késedelem nélkül 
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során. meg kell küldeni. Az értesítést és a 
jelentést a Hivatal a vizsgálata előtt vagy 
annak során, bármelyik szakaszban 
megküldheti. A Hivatalhoz érkező 
információt minden esetben a lehető 
leghamarabb jelenteni kell az Európai 
Ügyészségnek.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az (EU) 2017/1939 rendelet 
meghatározza azokat az elemeket, 
amelyeket, szabály szerint, a jelentéseknek 
legalább tartalmazniuk kell. Lehetséges, 
hogy a Hivatalnak ezen elemek azonosítása 
céljából előzetesen értékelnie kell az 
állításokat és ehhez össze kell gyűjtenie a 
szükséges információt. A Hivatal ezt az 
értékelést haladéktalanul és olyan 
eszközökkel végzi el, amelyek nem 
veszélyeztetik a jövőbeni lehetséges 
bűnügyi nyomozást. A Hivatal, miután 
elvégezte az értékelést, jelenti az Európai 
Ügyészségnek a hatáskörébe tartozó 
bűncselekmény gyanúját.

(7) Az (EU) 2017/1939 rendelet 
meghatározza azokat az elemeket, 
amelyeket, szabály szerint, a jelentéseknek 
legalább tartalmazniuk kell bármely 
büntetőjogi eset jelentésének 
hatékonyabbá tétele érdekében. A fenti 
elemek mellett a Hivatalnak minden 
rendelkezésére álló releváns információt 
továbbítania kell az Európai Ügyészség 
számára. Lehetséges, hogy a Hivatalnak 
ezen elemek azonosítása céljából 
előzetesen értékelnie kell az állításokat és 
ehhez össze kell gyűjtenie a szükséges 
információt. A Hivatal ezt az értékelést a 
lehető legrövidebb időn belül és olyan 
eszközökkel végzi el, amelyek nem 
veszélyeztetik a jövőbeni lehetséges 
bűnügyi nyomozást. A Hivatal, miután 
elvégezte az értékelést, azonnal jelenti az 
Európai Ügyészségnek a hatáskörébe 
tartozó bűncselekmény gyanúját.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Tekintettel a Hivatal tapasztalatára, 
lehetővé kell tenni az Unió intézményei, 
szervei, hivatalai és ügynökségei számára a 

(8) Tekintettel a Hivatal tapasztalatára, 
lehetővé kell tenni az Unió intézményei, 
szervei, hivatalai és ügynökségei számára a 
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Hivatal igénybevételét a hozzájuk 
beérkezett állítások előzetes értékelésének 
elvégzéséhez.

Hivatal igénybevételét a hozzájuk 
beérkezett állítások előzetes értékelésének 
elvégzéséhez, amennyiben nekik 
maguknak nem áll módjukban elvégezni 
ezen értékelést. Ez nem késleltetheti az 
Európai Ügyészségnek kellő időben 
történő bejelentést.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az (EU) 2017/1939 rendeletnek 
megfelelően a Hivatal alapvetően nem 
indíthat párhuzamosan folyó igazgatási 
vizsgálatot olyan ügyben, amelyben az 
Európai Ügyészség nyomozást folytat. 
Azonban bizonyos esetekben az Unió 
pénzügyi érdekeinek védelme szükségessé 
teheti, hogy a Hivatal kiegészítő igazgatási 
vizsgálatot folytasson le az Európai 
Ügyészség által indított büntetőeljárás 
lezárása előtt annak megállapítása céljából, 
hogy szükség van-e óvintézkedésekre, 
vagy kell-e hozni pénzügyi, fegyelmi vagy 
igazgatási intézkedéseket. Az ilyen 
kiegészítő vizsgálatok megfelelőek 
lehetnek többek között az olyan esetekben, 
amikor elévülési szabályok alá tartozó, az 
Unió költségvetését megillető összegek 
behajtásáról van szó, amikor kiemelkedően 
magasak az érintett összegek, vagy amikor 
kockázatos helyzetekben további források 
elvesztését kell elkerülni igazgatási 
intézkedésekkel.

(9) Az (EU) 2017/1939 rendeletnek 
megfelelően a Hivatal alapvetően nem 
indíthat párhuzamosan folyó igazgatási 
vizsgálatot olyan ügyben, amelyben az 
Európai Ügyészség nyomozást folytat. 
Azonban bizonyos esetekben az Unió 
pénzügyi érdekeinek védelme szükségessé 
teheti, hogy a Hivatal kiegészítő igazgatási 
vizsgálatot folytasson le az Európai 
Ügyészség által indított büntetőeljárás 
lezárása előtt annak megállapítása céljából, 
hogy szükség van-e óvintézkedésekre, 
vagy kell-e hozni pénzügyi, fegyelmi vagy 
igazgatási intézkedéseket. Az ilyen 
kiegészítő vizsgálatok megfelelőek 
lehetnek többek között az olyan esetekben, 
amikor elévülési szabályok alá tartozó, az 
Unió költségvetését megillető összegek 
behajtásáról van szó, amikor kiemelkedően 
magasak az érintett összegek, vagy amikor 
kockázatos helyzetekben további források 
elvesztését kell elkerülni igazgatási 
intézkedésekkel. Tekintettel kiegészítő 
jellegükre, az ilyen vizsgálatokat csak az 
Európai Ügyészség beleegyezésével lehet 
elvégezni.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az (EU) 2017/1939 rendelet szerint 
az Európai Ügyészség kérheti a Hivataltól 
ilyen kiegészítő vizsgálatok lefolytatását. 
Azokban az esetekben, amikor az Európai 
Ügyészség nem kér kiegészítő vizsgálatot, 
lehetővé kell tenni, hogy a kiegészítő 
vizsgálatot a Hivatal kezdeményezésére is 
le lehessen folytatni bizonyos feltételek 
mellett. Az Európai Ügyészség számára 
különösen biztosítani kell, hogy kifogást 
emelhessen az ellen, hogy a Hivatal 
vizsgálatot indítson vagy folytassa a 
vizsgálatot, illetve a Hivatal vizsgálatának 
bizonyos tevékenységeinek elvégzése 
ellen. A kifogásnak az Európai Ügyészség 
általi nyomozás hatékonyságának 
védelmén kell alapulnia és e céllal 
arányosnak kell lennie. A Hivatal 
tartózkodik az olyan intézkedéstől, 
amellyel szemben az Európai Ügynökség 
kifogást emelt. Amennyiben az Európai 
Ügyészség nem emel kifogást, a Hivatal a 
vizsgálatát az Európai Ügyészséggel 
szorosan egyeztetve folytatja le.

(10) Az (EU) 2017/1939 rendelet szerint 
az Európai Ügyészség kérheti a Hivataltól 
ilyen kiegészítő vizsgálatok lefolytatását. 
Azokban az esetekben, amikor az Európai 
Ügyészség nem kér kiegészítő vizsgálatot, 
lehetővé kell tenni, hogy a kiegészítő 
vizsgálatot bizonyos feltételek mellett a 
Hivatal kezdeményezésére is le lehessen 
folytatni, kizárólag az Európai 
Ügyészséggel folytatott konzultációt 
követően. Az Európai Ügyészség számára 
különösen biztosítani kell, hogy kifogást 
emelhessen az ellen, hogy a Hivatal 
vizsgálatot indítson vagy folytassa a 
vizsgálatot, illetve a Hivatal vizsgálatának 
bizonyos tevékenységeinek elvégzése 
ellen. A kifogásnak az Európai Ügyészség 
általi nyomozás hatékonyságának 
védelmén kell alapulnia és e céllal 
arányosnak kell lennie. A Hivatal 
tartózkodik az olyan intézkedéstől, 
amellyel szemben az Európai Ügynökség 
kifogást emelt. Amennyiben az Európai 
Ügyészség egyetért a kérelemmel,  a 
Hivatal az Európai Ügyészséggel szorosan 
egyeztetve lép fel az ügyben.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Hivatal és az Európai Ügyészség 
közötti hatékony koordináció biztosítása 
érdekében folyamatos információcserére 
van szükség a két intézmény között. A két 
intézmény intézkedései közötti megfelelő 
koordináció biztosítása és az átfedések 
elkerülése érdekében különösen fontos az 
információcsere a Hivatal vizsgálatainak és 
az Európai Ügyészség nyomozásainak 
elindítását megelőző szakaszokban. A 
Hivatal és az Európai Ügyészség az 

(12) A Hivatal és az Európai Ügyészség 
közötti hatékony koordináció biztosítása 
érdekében folyamatos információcserére 
van szükség a két intézmény között. A két 
intézmény intézkedései közötti megfelelő 
koordináció biztosítása és az átfedések 
elkerülése érdekében különösen fontos az 
információcsere a Hivatal vizsgálatainak és 
az Európai Ügyészség nyomozásainak 
elindítását megelőző szakaszokban. Ennek 
érdekében a Hivatal és az Európai 
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információcserére vonatkozó részletes 
szabályokat és feltételeket a 
munkamegállapodásaikban határozzák 
meg.

Ügyészség egyaránt felhasználják saját 
ügyviteli rendszereik „van találat/nincs 
találat” funkcióit. A Hivatal és az Európai 
Ügyészség az információcserére vonatkozó 
részletes szabályokat és feltételeket a 
munkamegállapodásaikban határozzák 
meg. A Hivatal főigazgatója és az Európai 
Főügyész rendszeresen találkoznak a 
közös érdeklődésre számot tartó ügyek 
megvitatása céljából.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Azokban a helyzetekben, amikor a 
Hivatalnak a nemzeti illetékes hatóságok 
segítségére van szüksége, különösen 
azokban az esetekben, amikor a gazdasági 
szereplő ellenáll a helyszíni ellenőrzésnek 
és a szemlének, a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell a Hivatal intézkedésének 
hatékonyságát és a szükséges segítséget a 
nemzeti eljárásjog vonatkozó szabályaival 
összhangban.

(19) Azokban a helyzetekben, amikor a 
Hivatalnak a nemzeti illetékes hatóságok 
segítségére van szüksége, különösen 
azokban az esetekben, amikor a gazdasági 
szereplő ellenáll a helyszíni ellenőrzésnek 
és a szemlének, a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell a Hivatal intézkedésének 
hatékonyságát és a szükséges, indokolatlan 
késedelem nélküli segítséget a nemzeti 
eljárásjog vonatkozó szabályaival 
összhangban.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) Az EU pénzügyi érdekeit érintő 
bűncselekményeket vagy jogsértéseket a 
Hivatalnak és az Európai Ügyészségnek 
bejelentő személyeket teljes körű 
védelemben kell részesíteni, különösen a 
visszaélést bejelentő személyek védelmére 
vonatkozó uniós rendelkezések révén.

Módosítás 13
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Rendeletre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) A tagállamok illetékes hatóságai 
megadják a szükséges segítséget ahhoz, 
hogy a Hivatal hatékonyan teljesíthessék 
feladatát. Ha a Hivatal igazságügyi 
ajánlásokat tesz valamely tagállam 
nemzeti bűnüldöző hatósága számára, és 
nem történik nyomon követés, a 
tagállamnak indokolnia kell döntését a 
Hivatal előtt. A Hivatalnak évente egyszer 
jelentést kell készítenie, amelyben 
beszámol a tagállamok által nyújtott 
segítségről és az igazságügyi ajánlások 
nyomon követéséről.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
32 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32b) A Felügyelő Bizottság tagjai közül 
ki kell nevezni egy alapjogi tisztviselőt. Az 
alapjogi tisztviselőnek nyomon kell 
követnie, hogy a Hivatal tiszteletben 
tartja-e az alapvető jogokat és az eljárási 
garanciákat.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35a) A Bizottságnak 2022. december 
31-ig értékelnie kell e rendelet 
alkalmazását, és különösen a Hivatal és 
az Európai Ügyészség közötti 
együttműködés hatékonyságát.
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
883/2013/EU,Euratom rendelet
1 cikk – 3 bekezdés – d pont

Hatályos szöveg Módosítás

-1. az 1. cikk (3) bekezdésének d) 
pontja helyébe a következő szöveg lép:

d) 45/2001/EK rendelet „d) a 45/2001/EU rendeletet és az 
(EU) 2016/679 rendeletet

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
883/2013/EU,Euratom rendelet
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyszíni ellenőrzések és szemlék 
lefolytatása e rendelettel összhangban 
történik, és amennyiben az adott kérdést e 
rendelet nem szabályozza, a 
2185/96/Euratom, EK rendelettel 
összhangban.

(2) A helyszíni ellenőrzésekre és 
szemlékre előzetes értesítés nélkül is sor 
kerülhet, lefolytatásuk e rendelettel 
összhangban történik, és amennyiben az 
adott kérdést e rendelet nem szabályozza, a 
2185/96/Euratom, EK rendelettel 
összhangban.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
883/2013/EU,Euratom rendelet
3 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hivatal kérésére az érintett tagállam 
illetékes hatósága megadja a Hivatal 
alkalmazottainak a szükséges segítséget 
ahhoz, hogy a 7. cikk (2) bekezdésében 
említett írásbeli meghatalmazásnak 

A Hivatal kérésére az érintett tagállam 
illetékes hatósága indokolatlan késedelem 
nélkül megadja a Hivatal alkalmazottainak 
a szükséges segítséget ahhoz, hogy a 7. 
cikk (2) bekezdésében említett írásbeli 
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megfelelően a feladataikat hatékonyan 
láthassák el.

meghatalmazásnak megfelelően a 
feladataikat hatékonyan láthassák el.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
883/2013/EU,Euratom rendelet
 3 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett tagállamnak a 
2185/96/Euratom, EK rendeletnek 
megfelelően gondoskodnia kell arról, hogy 
a Hivatal alkalmazottai hozzáférhessenek 
valamennyi olyan, a vizsgálat tárgyára 
vonatkozó információhoz és 
dokumentumhoz, amely szükségesnek 
bizonyul a helyszíni ellenőrzések és szemle 
hatékony és eredményes lefolytatásához, és 
arról, hogy megőrizhessék az ilyen 
dokumentumokat vagy adatokat annak 
biztosítása céljából, hogy azok ne 
tűnhessenek el.

Az érintett tagállamnak a 
2185/96/Euratom, EK rendeletnek 
megfelelően gondoskodnia kell arról, hogy 
a Hivatal alkalmazottai hozzáférhessenek 
valamennyi olyan, a vizsgálat tárgyára 
vonatkozó információhoz és 
dokumentumhoz, amely szükségesnek 
bizonyul a helyszíni ellenőrzések és szemle 
hatékony és eredményes lefolytatásához, és 
arról, hogy a szükséges ideig 
megőrizhessék az ilyen dokumentumokat 
vagy adatokat annak biztosítása céljából, 
hogy azok ne tűnhessenek el.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
883/2013/EU,Euratom rendelet
3 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Külső vizsgálat során a Hivatal a 
csalás, korrupció és az Unió pénzügyi 
érdekeit sértő bármely más jogellenes 
tevékenység fennállásának 
megállapításához szükséges mértékben 
hozzáférhet a vizsgálat tárgyát képező 
üggyel kapcsolatos bármely, az 
intézmények, szervek, hivatalok és 
ügynökségek birtokában lévő releváns 
információhoz és adathoz, függetlenül 
attól, hogy azokat milyen adathordozón 
tárolják. E célból a 4. cikk (2) és (4) 

(9) Külső vizsgálat során a Hivatal a 
csalás, korrupció és az Unió pénzügyi 
érdekeit sértő bármely más jogellenes 
tevékenység fennállásának 
megállapításához szükséges mértékben, 
indokolatlan késedelem nélkül hozzáférhet 
a vizsgálat tárgyát képező üggyel 
kapcsolatos bármely, az intézmények, 
szervek, hivatalok és ügynökségek 
birtokában lévő releváns információhoz és 
adathoz, függetlenül attól, hogy azokat 
milyen adathordozón tárolják. E célból a 4. 
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bekezdése alkalmazandó. cikk (2) és (4) bekezdése alkalmazandó.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
883/2013/EU,Euratom rendelet
3 cikk – 10 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 12c. cikk (1) bekezdésének sérelme 
nélkül, amennyiben a Hivatal még azt 
megelőzően csalásra, korrupcióra és az 
Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más 
jogellenes tevékenységre utaló információ 
birtokába jut, hogy határozatot hoztak 
volna arról, hogy indítsanak-e külső 
vizsgálatot, a Hivatal tájékoztathatja az 
érintett tagállam illetékes hatóságait, és 
szükség esetén az érintett intézményeket, 
szerveket, hivatalokat és ügynökségeket.

A 12c. cikk (1) bekezdésének sérelme 
nélkül, amennyiben a Hivatal még azt 
megelőzően csalásra, korrupcióra és az 
Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más 
jogellenes tevékenységre utaló információ 
birtokába jut, hogy határozatot hoztak 
volna arról, hogy indítsanak-e külső 
vizsgálatot, a Hivatal tájékoztathatja az 
érintett tagállam illetékes hatóságait, és 
szükség esetén az érintett intézményeket, 
szerveket, hivatalokat és ügynökségeket. 
Az érintett tagállam illetékes hatóságai 
és/vagy az érintett intézmény, szerv, 
hivatal vagy ügynökség kérésre 
tájékoztatja a Hivatalt a tájékoztatás 
alapján hozott intézkedésekről és azok 
eredményéről.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont
883/2013/EU,Euratom rendelet
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a Hivatalnak joga van ahhoz, hogy 
közvetlenül és előzetes bejelentés nélkül 
hozzáférjen az intézmények, szervek, 
hivatalok és ügynökségek birtokában levő 
minden releváns információhoz és adathoz, 
függetlenül attól, hogy azokat milyen 
adathordozón tárolják, és belépjen az 
intézmények, szervek, hivatalok és 

a) a Hivatalnak joga van ahhoz, hogy 
közvetlenül és előzetes bejelentés nélkül 
hozzáférjen az intézmények, szervek, 
hivatalok és ügynökségek birtokában levő 
minden releváns információhoz és adathoz, 
függetlenül attól, hogy azokat milyen 
adathordozón tárolják, és belépjen az 
intézmények, szervek, hivatalok és 
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ügynökségek helyiségeibe. A Hivatal 
felhatalmazást kap arra, hogy megvizsgálja 
az intézmények, szervek, hivatalok és 
ügynökségek számláit. A Hivatal az 
intézmények, szervek, hivatalok és 
ügynökségek birtokában lévő minden 
dokumentumról és minden adathordozó 
tartalmáról másolatot vagy kivonatot 
készíthet, és szükség esetén az ilyen 
dokumentumokat vagy adatokat 
megőrizheti annak biztosítása céljából, 
hogy azok ne tűnhessenek el;

ügynökségek helyiségeibe. A Hivatal 
felhatalmazást kap arra, hogy megvizsgálja 
az intézmények, szervek, hivatalok és 
ügynökségek számláit. A Hivatal az 
intézmények, szervek, hivatalok és 
ügynökségek birtokában lévő minden 
dokumentumról és minden adathordozó 
tartalmáról másolatot vagy kivonatot 
készíthet, és szükség esetén az ilyen 
dokumentumokat vagy adatokat 
megőrizheti a szükséges ideig annak 
biztosítása céljából, hogy azok ne 
tűnhessenek el;

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b pont
883/2013/EU,Euratom rendelet
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 3. cikkel összhangban a Hivatal 
helyszíni ellenőrzéseket és szemléket 
végezhet a gazdasági szereplők 
helyiségeiben, hogy hozzáférjen a belső 
vizsgálat tárgyát képező üggyel összefüggő 
lényeges információkhoz.;

(3) A 3. cikkel összhangban a Hivatal 
előzetes értesítés nélkül helyszíni 
ellenőrzéseket és szemléket végezhet a 
gazdasági szereplők helyiségeiben, hogy 
hozzáférjen a belső vizsgálat tárgyát 
képező üggyel összefüggő lényeges 
információkhoz.;

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a a pont (új)
883/2013/EU,Euratom rendelet
5 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a (2) bekezdés az első albekezdés 
után a következő albekezdéssel egészül ki:
„Az Európai Ügyészség által a Hivataltól 
kért külső vizsgálatot a 12e. cikkel 
összhangban haladéktalanul meg kell 
nyitni.”
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0883&from=HU)

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a b pont (új)
883/2013/EU,Euratom rendelet
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

ab) a (2) bekezdés második 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:

A belső vizsgálat indítására vonatkozó 
határozatot a főigazgató saját hatáskörében 
vagy egy tagállam kérelme, illetve azon 
intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség 
kérelme alapján hozza meg, amelyen belül 
a vizsgálatot le kell folytatni.

A belső vizsgálat indítására vonatkozó 
határozatot a főigazgató saját hatáskörében 
vagy egy tagállam kérelme, az Európai 
Ügyészség vagy azon intézmény, szerv, 
hivatal vagy ügynökség kérelme alapján 
hozza meg, amelyen belül a vizsgálatot le 
kell folytatni.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a a pont (új)
883/2013/EU,Euratom rendelet
7 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

aa) A (3) bekezdés második 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:

Az intézmények, szervek, hivatalok és 
ügynökségek gondoskodnak arról, hogy a 
tisztviselőik, egyéb alkalmazottaik, tagjaik, 
vezetőik vagy személyzetük tagjai 
megadják a szükséges segítséget ahhoz, 
hogy a Hivatal alkalmazottai hatékonyan 
teljesíthessék feladatukat.

Az intézmények, szervek, hivatalok és 
ügynökségek gondoskodnak arról, hogy a 
tisztviselőik, egyéb alkalmazottaik, tagjaik, 
vezetőik vagy személyzetük tagjai 
megadják a szükséges segítséget ahhoz, 
hogy a Hivatal alkalmazottai e rendelettel 
összhangban hatékonyan és indokolatlan 
késedelem nélkül  teljesíthessék 
feladatukat.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – d pont
883/2013/EU,Euratom rendelet
7 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Az első albekezdésen túlmenően az 
érintett intézmény, szerv, hivatal vagy 
ügynökség bármikor konzultálhat a 
Hivatallal abból a célból, hogy a Hivatallal 
szorosan együttműködve megfelelő 
óvintézkedések meghozataláról határozzon, 
ideértve a bizonyítékok megóvását 
szolgáló intézkedéseket is, és 
haladéktalanul értesíti a Hivatalt az ilyen 
határozatról.;

Az első albekezdésen túlmenően az érintett 
intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség 
bármikor konzultálhat a Hivatallal abból a 
célból, hogy a Hivatallal szorosan 
együttműködve megfelelő óvintézkedések 
meghozataláról határozzon, ideértve a 
bizonyítékok megóvását szolgáló 
intézkedéseket is, és haladéktalanul értesíti 
a Hivatalt az ilyen határozatról. A Hivatal 
tevékenyen és teljes összhangban 
együttműködik az érintett intézménnyel, 
szervvel vagy hivatallal;

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a pont
883/2013/EU,Euratom rendelet
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Az Unió intézményei, szervei, hivatalai és 
ügynökségei az Európai Ügyészségnek az 
(EU) 2017/1939 rendelet 24. cikkének 
megfelelő jelentéstétel során ehelyett 
továbbíthatják a Hivatalnak az Európai 
Ügyészségnek megküldött jelentés 
másolatát.;

„Az Unió intézményei, szervei, hivatalai és 
ügynökségei az Európai Ügyészségnek az 
(EU) 2017/1939 rendelet 24. cikkének 
megfelelő jelentéstétel során ehelyett 
továbbíthatják a Hivatalnak az Európai 
Ügyészségnek megküldött jelentés 
másolatát, tájékoztatva erről a 
továbbításról az Ügyészséget;

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b pont
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883/2013/EU,Euratom rendelet
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézmények, szervek, hivatalok és 
ügynökségek, valamint – amennyiben az 
nem ellentétes a nemzeti joggal – a 
tagállamok illetékes hatóságai a Hivatal 
kérésére vagy saját kezdeményezésükre 
továbbítanak a Hivatalnak minden olyan 
birtokukban lévő dokumentumot és 
információt, amely a Hivatal által végzett, 
folyamatban lévő vizsgálatra vonatkozik.

Az intézmények, szervek, hivatalok és 
ügynökségek, valamint – amennyiben az 
nem ellentétes a nemzeti joggal – a 
tagállamok illetékes hatóságai a Hivatal 
kérésére vagy saját kezdeményezésükre 
késedelem nélkül továbbítanak a 
Hivatalnak minden olyan birtokukban lévő 
dokumentumot és információt, amely a 
Hivatal által végzett, folyamatban lévő 
vizsgálatra vonatkozik.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b pont
883/2013/EU,Euratom rendelet
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Vizsgálat indítását megelőzően a Hivatal 
kérésére benyújtják a birtokukban lévő 
minden olyan dokumentumot és 
információt, amely szükséges az állítások 
értékeléséhez vagy az 5. cikk (1) 
bekezdésében a vizsgálatok indítására 
vonatkozóan meghatározott kritériumok 
alkalmazásához.;

Vizsgálat indítását megelőzően a Hivatal 
kérésére vagy saját kezdeményezésük 
nyomán benyújtják a birtokukban lévő 
minden olyan dokumentumot és 
információt, amely szükséges az állítások 
értékeléséhez vagy az 5. cikk (1) 
bekezdésében a vizsgálatok indítására 
vonatkozóan meghatározott kritériumok 
alkalmazásához.;

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – c pont
883/2013/EU,Euratom rendelet
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az intézmények, szervek, hivatalok 
és ügynökségek, valamint – amennyiben az 
nem ellentétes a nemzeti joggal – a 

(3) Az intézmények, szervek, hivatalok 
és ügynökségek, valamint – amennyiben az 
nem ellentétes a nemzeti joggal – a 
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tagállamok illetékes hatóságai továbbítanak 
a Hivatalnak minden egyéb, csalás, 
korrupció és az Unió pénzügyi érdekeit 
sértő bármely más jogellenes tevékenység 
elleni küzdelemmel összefüggésben 
birtokukban lévő, lényegesnek ítélt 
dokumentumot vagy információt.;

tagállamok illetékes hatóságai a Hivatal 
kérésére vagy saját kezdeményezésük 
nyomán, késedelem nélkül továbbítanak a 
Hivatalnak minden egyéb, csalás, 
korrupció és az Unió pénzügyi érdekeit 
sértő bármely más jogellenes tevékenység 
elleni küzdelemmel összefüggésben 
birtokukban lévő, lényegesnek ítélt 
dokumentumot vagy információt.;

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a a pont (új)
883/2013/EU,Euratom rendelet
9 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a szöveg a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(5a) Az OLAF által végrehajtott 
vizsgálati tevékenységeket a Bíróság az 
EUMSZ 263. cikke alapján bírósági 
felülvizsgálatnak veti alá.”

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a a pont (új)
883/2013/EU,Euratom rendelet
10 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

aa) Az (5) bekezdés első albekezdése 
helyébe a következő szöveg lép:

A főigazgató gondoskodik arról, hogy a 
nyilvánosság semleges és pártatlan 
tájékoztatást kapjon, valamint arról, hogy a 
nyilvánosságra hozatal során tartsák 
tiszteletben a vizsgálatok bizalmas jellegét, 
és tartsák be az e cikkben és a 9. cikk (1) 
bekezdésében rögzített elveket.

A főigazgató gondoskodik arról, hogy a 
nyilvánosság semleges és pártatlan 
tájékoztatást kapjon, valamint arról, hogy a 
nyilvánosságra hozatal során tartsák 
tiszteletben az adatvédelmi 
követelményeket, a vizsgálatok bizalmas 
jellegét, és tartsák be az e cikkben és a 9. 
cikk (1) bekezdésében rögzített elveket.
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Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a b pont (új)
883/2013/EU,Euratom rendelet
10 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) a szöveg a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(5a) Az EU pénzügyi érdekeit érintő 
bűncselekményeket vagy jogsértéseket a 
Hivatalnak bejelentő személyeket teljes 
körű védelemben kell részesíteni, 
különösen az uniós jog megsértését 
bejelentő személyek védelmére vonatkozó 
uniós jogszabályok révén.”

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – a pont
883/2013/EU,Euratom rendelet
11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A jelentéshez mellékelhetők a főigazgató 
meghozandó intézkedésre vonatkozó 
ajánlásai. Ezen ajánlásokban adott 
esetben fel kell tüntetni az intézmények, 
szervek, hivatalok vagy ügynökségek, 
illetve az érintett tagállamok illetékes 
hatóságainak fegyelmi, közigazgatási, 
pénzügyi és/vagy bírósági intézkedéseit, 
valamint meg kell jelölni különösen a 
becsült behajtandó összeget, valamint a 
megállapított tények előzetes jogi 
minősítését.;

A jelentéshez mellékelni kell a főigazgató 
arra vonatkozó, kellően dokumentált 
ajánlásait, hogy szükség van-e 
intézkedésekre, vagy sem. Ezen 
ajánlásokban adott esetben fel kell tüntetni 
az intézmények, szervek, hivatalok vagy 
ügynökségek, illetve az érintett tagállamok 
illetékes hatóságainak fegyelmi, 
közigazgatási, pénzügyi és/vagy bírósági 
intézkedéseit, valamint meg kell jelölni 
különösen a becsült behajtandó összeget, 
valamint a megállapított tények előzetes 
jogi minősítését;

Módosítás 36
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – b pont
883/2013/EU,Euratom rendelet
11 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hivatal megteszi a szükséges belső 
intézkedéseket a zárójelentések és 
ajánlások állandó minőségének 
biztosítása érdekében, valamint mérlegeli, 
hogy az esetleges következetlenségek 
megszüntetése érdekében szükség van-e a  
vizsgálati eljárásokról szóló iránymutatás 
felülvizsgálatára.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – b pont
883/2013/EU,Euratom rendelet
11 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hivatal által készített jelentések 
elfogadható bizonyítéknak minősülnek 
annak a tagállamnak a büntetőeljárásai 
során, amelyekben azok felhasználása 
szükségesnek bizonyul ugyanolyan módon 
és ugyanolyan feltételek mellett, mint az 
adott ország nemzeti közigazgatási 
vizsgálói által készített közigazgatási 
jelentések. A jelentésekre a nemzeti 
közigazgatási vizsgálók által készített 
közigazgatási jelentésekre alkalmazott 
értékelési szabályokkal azonos értékelési 
szabályok vonatkoznak, és az ilyen 
jelentésekkel egyenértékű bizonyítékként 
kell figyelembe venni őket.

A Hivatal által készített jelentések 
elfogadható bizonyítéknak minősülnek 
annak a tagállamnak a büntetőeljárásai 
során, amelyekben azok felhasználása 
szükségesnek bizonyul ugyanolyan módon 
és ugyanolyan feltételek mellett, mint az 
adott ország nemzeti közigazgatási 
vizsgálói által készített közigazgatási 
jelentések. A jelentésekre a nemzeti 
közigazgatási vizsgálók által készített 
közigazgatási jelentésekre alkalmazott 
értékelési szabályokkal azonos értékelési 
szabályok vonatkoznak, és az ilyen 
jelentésekkel egyenértékű bizonyítékként 
kell figyelembe venni őket. E tekintetben 
ezek a jelentések olyan jogi aktusoknak 
minősülnek, amelyek hátrányosak 
lehetnek az érintett személyekre nézve.

Indokolás

Az Európai Számvevőszék ajánlásaival összhangban elő kell írni, hogy a Hivatal jelentései 
hátrányosan érinthetnek egyéneket, hogy biztosítva legyen ezen egyének hatékony 
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jogorvoslathoz való joga.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – c a pont (új)
883/2013/EU,Euratom rendelet
11 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a szöveg a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(8a) A Hivatal évente egyszer, a 
főigazgató irányítása alatt jelentést készít. 
A jelentésnek be kell számolnia arról, 
hogy a tagállamok illetékes hatóságai 
milyen intézkedéseket tettek a Hivatal 
által e rendelet értelmében benyújtott 
segítségnyújtás iránti kérelmeket 
követően. A jelentésnek be kell számolnia 
továbbá a tagállamok illetékes hatóságai 
által a Hivatal vizsgálatainak eredményei 
alapján indított büntetőeljárásokról. A 
jelentésnek tiszteletben kell tartania az 
adatvédelmi követelményeket és a 
vizsgálatok bizalmas jellegét, és azt 
továbbítani kell az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak és a Bizottságnak.”

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
883/2013/EU,Euratom rendelet
12 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok e rendelet 
alkalmazásában kijelölnek egy szolgálatot 
(a továbbiakban: csalásellenes 
koordinációs szolgálat), amely elősegíti a 
Hivatallal való hatékony együttműködést 
és információcserét, ideértve az operatív 
jellegű információk cseréjét is. Adott 

(1) A tagállamok e rendelet 
alkalmazásában kijelölnek egy szolgálatot 
(a továbbiakban: csalásellenes 
koordinációs szolgálat), amely elősegíti a 
Hivatallal való gyors és hatékony 
együttműködést és információcserét, 
ideértve az operatív jellegű információk 
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esetben, a nemzeti joggal összhangban, a 
csalásellenes koordinációs szolgálat e 
rendelet alkalmazásában illetékes 
hatóságnak tekinthető.

cseréjét is. Adott esetben, a nemzeti joggal 
összhangban, a csalásellenes koordinációs 
szolgálat e rendelet alkalmazásában 
illetékes hatóságnak tekinthető.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
883/2013/EU,Euratom rendelet
12 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Hivatal kérésére, még mielőtt 
határozat születne arról, hogy szükséges-e 
vizsgálatot indítani, továbbá a vizsgálat 
során vagy azt követően, a csalásellenes 
koordinációs szolgálatok biztosítják, 
megszerzik vagy összehangolják a Hivatal 
számára a feladatai hatékony ellátásához 
szükséges segítséget. Ez a segítség 
különösen a nemzeti illetékes hatóságok 
által a 3. cikk (6) és (7) bekezdése, a 
7. cikk (3) bekezdése, továbbá a 8. cikk (2) 
és (3) bekezdése szerint nyújtott 
segítségből áll.

(2) A Hivatal kérésére, vagy saját 
kezdeményezésük nyomán, még mielőtt 
határozat születne arról, hogy szükséges-e 
vizsgálatot indítani, továbbá a vizsgálat 
során vagy azt követően, a csalásellenes 
koordinációs szolgálatok biztosítják, 
megszerzik vagy összehangolják a Hivatal 
számára a feladatai hatékony ellátásához 
szükséges segítséget. Ez a segítség 
különösen a nemzeti illetékes hatóságok 
által a 3. cikk (6) és (7) bekezdése, a 
7. cikk (3) bekezdése, továbbá a 8. cikk (2) 
és (3) bekezdése szerint nyújtott 
segítségből áll.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
883/2013/EU,Euratom rendelet
12 c cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Hivatal indokolatlan késedelem 
nélkül jelentést tesz az Európai 
Ügyészségnek minden olyan büntetendő 
cselekményről, amellyel kapcsolatban az 
Európai Ügyészség az (EU) 2017/1939 
rendelet 22. cikkével, továbbá 25. cikke (2) 
és (3) bekezdésével összhangban 
gyakorolhatná hatáskörét. A jelentést a 
Hivatal a vizsgálata előtt vagy annak során, 

(1) A Hivatal azonnal értesíti az 
Európai Ügyészséget minden olyan 
büntetendő cselekményre vonatkozó jelről, 
amellyel kapcsolatban az Európai 
Ügyészség az (EU) 2017/1939 rendelet 22. 
és 25.cikkével, összhangban gyakorolja 
hatáskörét. Ezt az értesítést egy 
indokolatlan késedelem nélkül megküldött 
jelentésnek kell követnie. Az értesítést és a 
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bármelyik szakaszban megküldi. jelentést a Hivatal a vizsgálata előtt vagy 
annak során, bármelyik szakaszban 
megküldi. Az Európai Ügyészség kérheti, 
hogy a Hivatal további információkat 
küldjön, megszabva ezek megküldésének 
határidejét.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
883/2013/EU,Euratom rendelet
12 c cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A jelentésnek tartalmaznia kell 
legalább a tények leírását, beleértve az 
okozott vagy valószínűsíthetően okozott 
kár értékelését, a lehetséges jogi 
minősítést, valamint minden rendelkezésre 
álló információt a potenciális sértettekről, a 
gyanúsítottakról, valamint minden más 
érintett személyről.

(2) A jelentésnek tartalmaznia kell 
legalább a Hivatal tudomására jutott 
tények és információ leírását, beleértve az 
okozott vagy valószínűsíthetően okozott 
kár értékelését, amennyiben a Hivatal 
rendelkezik erre vonatkozó információval, 
a lehetséges jogi minősítést, valamint 
minden rendelkezésre álló információt a 
potenciális sértettekről, a gyanúsítottakról, 
valamint minden más érintett személyről. 
A Hivatal a jelentéssel együtt továbbít az 
Európai Ügyészség részére a birtokában 
lévő, az üggyel kapcsolatos bármely egyéb 
információt.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
883/2013/EU,Euratom rendelet
12 c cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azokban az esetekben, amikor a 
Hivatalhoz beérkezett információ nem 
tartalmazza a (2) bekezdésben 
meghatározott elemeket és a Hivatalnak 
nincs folyamatban lévő vizsgálata, a 
Hivatal előzetes értékelést végezhet az 
állításokkal kapcsolatban. Az értékelés 

Azokban az esetekben, amikor a 
Hivatalhoz beérkezett információ nem 
tartalmazza a (2) bekezdésben 
meghatározott elemeket és a Hivatalnak 
nincs folyamatban lévő vizsgálata, a 
Hivatal előzetes értékelést végezhet az 
állításokkal kapcsolatban. Az értékelés 
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elvégzésére haladéktalanul, de 
mindenképpen az információ beérkezését 
követő két hónapon belül kerül sor. Ezen 
értékelésre a 6. cikk és a 8. cikk (2) 
bekezdése alkalmazandó.

elvégzésére a lehető leghamarabb, de 
mindenképpen az információ beérkezését 
követő két hónapon belül kerül sor. Ezen 
értékelésre a 6. cikk és a 8. cikk (2) 
bekezdése alkalmazandó. A Hivatal 
tartózkodik minden olyan intézkedéstől, 
amely veszélyeztetheti az Európai 
Ügyészség esetleges jövőbeli vizsgálatait.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
883/2013/EU,Euratom rendelet
12 c cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen előzetes értékelést követően a Hivatal 
jelentést tesz az Európai Ügyészségnek az 
(1) bekezdésben meghatározott feltételek 
teljesülése esetén.

Ezen előzetes értékelést követően, abban 
az esetben is, ha nem gyűjtötte össze a (2) 
bekezdésben említett összes elemet, a 
Hivatal azonnal jelentést tesz az Európai 
Ügyészségnek az (1) bekezdésben 
meghatározott feltételek teljesülése esetén.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
883/2013/EU,Euratom rendelet
12 c cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés alkalmazása céljából a 
Hivatal az Európai Ügyészség ügyviteli 
rendszerén keresztül ellenőrzi a 12g. cikk 
(2) bekezdésével összhangban, hogy az 
Európai Ügyészség nyomozást folytat-e. A 
Hivatal további információt kérhet az 
Európai Ügyészségtől. Az Európai 
Ügyészség az ilyen megkeresésre 10 
munkanapon belül válaszol.

Az első albekezdés alkalmazása céljából a 
Hivatal ellenőrzi a 12g. cikk (2) 
bekezdésével összhangban, hogy az 
Európai Ügyészség nyomozást folytat-e. A 
Hivatal további információt kérhet az 
Európai Ügyészségtől. Az Európai 
Ügyészség az ilyen megkeresésre 
indokolatlan késlekedés nélkül válaszol.

Módosítás 46
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
883/2013/EU,Euratom rendelet
12 c cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az intézmények, szervek, hivatalok 
és ügynökségek kérhetik a Hivataltól, hogy 
végezze el a hozzájuk beérkezett állítások 
előzetes értékelését. Ezekre a 
megkeresésekre a (3) bekezdés 
alkalmazandó.

(5) Az intézmények, szervek, hivatalok 
és ügynökségek kérhetik a Hivataltól, hogy 
végezze el a hozzájuk beérkezett állítások 
előzetes értékelését. Ezekre a 
megkeresésekre a (3) bekezdés 
alkalmazandó. Ez nem késleltetheti az 
időben történő jelentést az Európai 
Ügyészség felé .

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
883/2013/EU,Euratom rendelet
12 d cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés alkalmazása céljából a 
Hivatal az Európai Ügyészség ügyviteli 
rendszerén keresztül ellenőrzi a 12g. cikk 
(2) bekezdésével összhangban, hogy az 
Európai Ügyészség nyomozást folytat-e. A 
Hivatal további információt kérhet az 
Európai Ügyészségtől. Az Európai 
Ügyészség az ilyen megkeresésre 10 
munkanapon belül válaszol.

Az első albekezdés alkalmazása céljából a 
Hivatal ellenőrzi a 12g. cikk (2) 
bekezdésével összhangban, hogy az 
Európai Ügyészség nyomozást folytat-e. A 
Hivatal további információt kérhet az 
Európai Ügyészségtől. Az Európai 
Ügyészség az ilyen megkeresésre 
indokolatlan késlekedés nélkül válaszol.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
883/2013/EU,Euratom rendelet
12 e cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (EU) 2017/1939 tanácsi 
rendeletben megállapított eljárási 
garanciák normái a Hivatal által ezekben 
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az esetekben gyűjtött bizonyítékokra is 
alkalmazandók. Az Európai Unió 
Bírósága továbbra is hatáskörrel 
rendelkezik az OLAF által az Európai 
Ügyészség nevében végzett eljárási 
aktusok felülvizsgálatára, amennyiben e 
jogi aktusok harmadik személyekre nézve 
joghatások kiváltására irányulnak.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
883/2013/EU,Euratom rendelet
12 f cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azokban a kellően indokolt esetekben, 
amikor a főigazgató az Európai Ügyészség 
már folyamatban lévő nyomozása ellenére 
úgy ítéli meg, hogy a Hivatal 
megbízatásával összhangban vizsgálatot 
kell indítani óvintézkedések, illetve 
pénzügyi, fegyelmi vagy igazgatási 
intézkedések elfogadásának megkönnyítése 
céljából, a Hivatal írásban tájékoztatja az 
Európai Ügyészséget a vizsgálat jellegéről 
és céljáról.

Amennyiben a főigazgató az Európai 
Ügyészség már folyamatban lévő 
nyomozása ellenére, kellően indokolt 
esetekben úgy ítéli meg, hogy a Hivatal 
megbízatásával összhangban a Hivatalnak 
vizsgálatot kell indítani óvintézkedések, 
illetve pénzügyi, fegyelmi vagy igazgatási 
intézkedések elfogadásának megkönnyítése 
céljából, a Hivatal tájékoztatja az Európai 
Ügyészséget és kéri annak beleegyezését. 
E célból a hivatal írásbeli kérelmet nyújt 
be, megjelölve az intézkedések jellegét és 
az érintett személy(eke)t.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
883/2013/EU,Euratom rendelet
12 f cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Ügyészség az általa végzett 
nyomozás vagy vádhatósági eljárás 
veszélyeztetésének elkerülése érdekében 
kifogást emelhet a vizsgálat indítása vagy 
a vizsgálattal kapcsolatos bizonyos 
tevékenységek elvégzése ellen a 

Az Európai Ügyészség az általa végzett 
nyomozás vagy vádhatósági eljárás 
veszélyeztetésének elkerülése érdekében 
egyetérthet a vizsgálat indításával vagy a 
vizsgálattal kapcsolatos bizonyos 
tevékenységek elvégzésével, vagy kifogást 
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tájékoztatás beérkezését követően 30 
napon belül, és addig, ameddig a kifogás 
okai fennállnak. Az Európai Ügyészség 
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja 
a Hivatalt, amikor a kifogás okai 
megszűnnek.

emelhet ellene, a tájékoztatás beérkezését 
követően 10 napon belül, és addig, 
ameddig a kifogás okai fennállnak. Ha az 
Európai Ügyészség ellenzi a kérelmet, a 
Hivatal nem tesz ilyen intézkedést . 
Kivételes esetekben, a vizsgálatok 
összetettsége miatt az Európai Ügyészség 
tájékoztathatja a Hivatalt arról, hogy ezt a 
határidőt 20 nappal meg kell 
hosszabbítani. Az Európai Ügyészség 
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja 
a Hivatalt, amikor a kifogás okai 
megszűnnek.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
883/2013/EU,Euratom rendelet
12 f cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az Európai Ügyészség nem emel 
kifogást az előző albekezdésben említett 
időtartamon belül, a Hivatal vizsgálatot 
indíthat és azt az Európai Ügyészséggel 
szorosan egyeztetve folytatja le.

Amennyiben az Európai Ügyészség 
egyetért a kérelemmel, a Hivatal az 
Európai Ügyészséggel szorosan egyeztetve 
lép fel az ügyben. 

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
883/2013/EU,Euratom rendelet
12 f cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ha az Európai Ügyészség a 12g 
cikkben említett ügyviteli rendszer 
ellenőrző mechanizmusa révén értesül 
róla, hogy a Hivatal ugyanabban az 
ügyben nyomozást folytat, amelyet az 
Európai Ügyészség is vizsgálni kíván, 
erről 24 órán belül tájékoztatja a Hivatalt. 
Ebben az esetben a Hivatal lezárja a 
nyomozást, hacsak az Európai Ügyészség 
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fel nem kéri a Hivatalt tevékenységének 
támogatására vagy kiegészítésére a 12e 
cikkel összhangban.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
883/2013/EU,Euratom rendelet
12 g cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ahol szükséges megkönnyíteni az 
Európai Ügyészséggel való, az 1. cikk (4a) 
bekezdése szerinti együttműködést, a 
Hivatal és az Európai Ügyészség igazgatási 
megállapodásokról állapodik meg. Az ilyen 
munkamegállapodások meghatározhatják 
információk – így a személyes adatok, az 
operatív, stratégiai vagy technikai 
információk és a minősített adatok – 
cseréjére vonatkozó gyakorlati részleteket. 
A munkamegállapodások részletes 
szabályokat tartalmaznak a két hivatal 
közötti, az állítások beérkezése és azok 
ellenőrzése során történő folyamatos 
információcserére vonatkozóan.

(1) Ahol szükséges megkönnyíteni az 
Európai Ügyészséggel való, az 1. cikk (4a) 
bekezdése szerinti együttműködést, a 
Hivatal és az Európai Ügyészség igazgatási 
megállapodásokról állapodik meg. Az ilyen 
munkamegállapodások meghatározhatják 
információk – így a személyes adatok, az 
operatív, stratégiai vagy technikai 
információk és a minősített adatok – 
cseréjére vonatkozó gyakorlati részleteket. 
A munkamegállapodások részletes 
szabályokat tartalmaznak a két hivatal 
közötti, az állítások beérkezése és azok 
ellenőrzése során történő folyamatos 
információcserére vonatkozóan. A Hivatal 
főigazgatója és az Európai Főügyész 
évente legalább egyszer találkoznak a 
közös érdeklődésre számot tartó ügyek 
megvitatása céljából.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
883/2013/EU,Euratom rendelet
12 g cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Hivatal „van találat/nincs találat” 
alapon közvetett hozzáféréssel rendelkezik 
az Európai Ügyészség ügyviteli 
rendszerében szereplő adatokhoz. Ha 
egyezés van a Hivatal által az ügyviteli 

(2) A Hivatal „van találat/nincs találat” 
alapon közvetett hozzáféréssel rendelkezik 
az Európai Ügyészség ügyviteli 
rendszerében szereplő adatokhoz. Ha 
egyezés van a Hivatal által az ügyviteli 
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rendszerbe bevitt adatok és az Európai 
Ügyészség által tárolt adatok között, az 
egyezés tényéről az Európai Ügyészséget 
és a Hivatalt is értesíteni kell. A Hivatal 
megfelelő intézkedéseket hoz annak 
érdekében, hogy az ügyviteli rendszerében 
szereplő adatokhoz az Európai Ügyészség 
„van találat/nincs találat” alapon 
hozzáféréssel rendelkezhessen.;

rendszerbe bevitt adatok és az Európai 
Ügyészség által tárolt adatok között, az 
egyezés tényéről az Európai Ügyészséget 
és a Hivatalt is automatikusan értesíteni 
kell. A Hivatal megfelelő intézkedéseket 
hoz annak érdekében, hogy az ügyviteli 
rendszerében szereplő adatokhoz az 
Európai Ügyészség „van találat/nincs 
találat” alapon gyors hozzáféréssel 
rendelkezhessen.; Az Európai Ügyészség 
ügyviteli rendszerében tárolt 
információkhoz való közvetett hozzáférés 
az OLAF által aminden esetben csak az 
OLAF e rendeletben meghatározott 
feladatainak ellátása érdekében és az 
ahhoz szükséges mértékben történhet, és e 
hozzáférést  megfelelően indokolni és az 
OLAF által kialakított belső eljárás 
keretében hitelesíteni kell. A Hivatal 
nyilvántartást vezet az Európai Ügyészség 
ügyviteli rendszeréhez való hozzáférés 
minden esetéről. Az ilyen hozzáférésből 
származó eredményekre a 10. cikk 
említett, a titoktartásra és az 
adatvédelemre vonatkozó szabályok 
vonatkoznak.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 a pont (új)
883/2013/EU,Euratom rendelet
15 cikk – 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. A 15. cikk az alábbi bekezdéssel 
egészül ki:
„(9a) A Felügyelő Bizottság a tagjai 
közül kinevez egy alapjogi tisztviselőt. Az 
alapjogi tisztviselő nyomon követi, hogy a 
Hivatal tiszteletben tartja-e az alapvető 
jogokat és az eljárási garanciákat. Az 
alapjogi tisztviselő véleményeket, illetve 
adott esetben ajánlásokat készít a 
Felügyelő Bizottság számára a hivatal 
által folytatott tevékenységekről és 
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vizsgálatokról. Az alapjogi tisztviselő 
véleményét és ajánlásait fel kell venni a 
Felügyelő Bizottságok (9) bekezdés 
szerinti jelentéseibe.”;

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont – a pont
883/2013/EU,Euratom rendelet
16 cikk – 1 bekezdés – harmadik mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A Számvevőszék, az Európai Ügyészség, 
az Eurojust és/vagy az Europol képviselői 
– az Európai Parlament, a Tanács, a 
Bizottság, a főigazgató vagy a Felügyelő 
Bizottság kérésére – eseti meghívást 
kaphatnak a véleménycserére.;

Az Európai Főügyész meghívást kap az 
eszmecserén való részvételre. A 
Számvevőszék, az Eurojust és/vagy az 
Europol képviselői – az Európai Parlament, 
a Tanács, a Bizottság, a főigazgató vagy a 
Felügyelő Bizottság kérésére – eseti 
meghívást kaphatnak a véleménycserére.;

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – a a pont (új)
883/2013/EU,Euratom rendelet
17 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

aa) a (4) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

(4) A főigazgató rendszeresen jelentést 
tesz az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
Számvevőszéknek a Hivatal által 
lefolytatott vizsgálatok eredményeiről, a 
végrehajtott intézkedésekről és a 
nehézséget jelentő tényezőkről, tiszteletben 
tartva ugyanakkor a vizsgálatok bizalmas 
jellegét, az érintett személyek és az 
informátorok törvény által biztosított 
jogait, valamint adott esetben a nemzeti jog 
bírósági eljárásokra alkalmazandó 
rendelkezéseit.

„(4) A főigazgató rendszeresen jelentést 
tesz az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai 
Ügyészségnek, és a Számvevőszéknek a 
Hivatal által lefolytatott vizsgálatok 
eredményeiről, a végrehajtott 
intézkedésekről és a nehézséget jelentő 
tényezőkről, tiszteletben tartva ugyanakkor 
a vizsgálatok bizalmas jellegét, az 
adatvédelmi alapelveket és az érintett 
személyek és az informátorok törvény által 
biztosított jogait, valamint adott esetben a 
nemzeti jog bírósági eljárásokra 
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alkalmazandó rendelkezéseit.”

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 a pont (új)
883/2013/EU,Euratom rendelet
19 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

14a. A 19. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

19 cikk „19 cikk

Értékelő jelentés Értékelő jelentés

2017. október 2-ig a Bizottság értékelő 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról. 
Az említett jelentéshez mellékelni kell a 
Felügyelő Bizottság véleményét, valamint 
a jelentésben állást kell foglalni arról, 
hogy szükséges-e módosítani ezt a 
rendeletet.

2022. december 31-ig a Bizottság értékelő 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról. 
A jelentés különösen a Hivatal és az 
Európai Ügyészség közötti együttműködés 
hatékonyságát értékeli. Az említett 
jelentéshez mellékelni kell a Felügyelő 
Bizottság véleményét, valamint a 
jelentésben állást kell foglalni arról, hogy 
szükséges-e módosítani ezt a rendeletet.”

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883
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