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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Siekdama stiprinti Sąjungos finansinių interesų apsaugą, 2018 m. gegužės mėn. Komisija 
pasiūlė iš dalies pakeisti Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su 
sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų. Šis pasiūlymas parengtas 2017 m. liepos 
mėn. priėmus Direktyvą dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu 
sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis ir 2017 m. spalio mėn. priėmus Reglamentą, 
kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje.

Iš dalies pakeistas reglamentas turėtų įsigalioti 2020 m. pabaigoje, prieš pradedant veikti 
Europos prokuratūrai.

Bendras pasiūlymo tikslas – pakoreguoti ir sustiprinti ES finansinių interesų apsaugos 
mechanizmus. Pirmiausia šito turėtų būti siekiama apibrėžiant veiksmingo bendradarbiavimo 
su Europos prokuratūra pagrindus vadovaujantis glaudaus bendradarbiavimo, informacijos 
mainų, papildomumo ir veiklos nesidubliavimo principais. Europos prokuratūra tirs 
nusikalstamas veikas ir vykdys baudžiamąjį persekiojimą, o OLAF toliau atliks tik su ES 
finansiniais interesais susijusius administracinius tyrimus, papildydama Europos prokuratūros 
darbą bei padėdama siekti bendro tikslo.

Nuomonės referentė mano, jog nepaprastai svarbu užtikrinti, kad Europos prokuratūros ir 
OLAF santykiai ateityje netaptų ilgų ginčų dėl kompetencijos priežastimi. Šiuo tikslu Europos 
prokuratūra ir OLAF turėtų naudotis atitinkamų savo bylų valdymo sistemų funkcijomis „yra 
atitiktis / nėra atitikties“, kad galėtų iš karto patikrinti reikiamą informaciją apie einamąsias 
bylas. Kadangi Europos prokuratūros bylų valdymo sistema reikalauja aukšto lygio saugumo, 
Tarnyba turėtų informuoti Europos prokuratūros paskirtą asmenį, o jis Europos prokuratūros 
bylų valdymo sistemoje patikrintų, ar Europos prokuratūra jau atlieka tų pačių faktų tyrimą.

Pranešime taip pat pažymima, kad Tarnyba turėtų nedelsdama pranešti Europos prokuratūrai 
apie bet kokį nusikalstamą elgesį, kurio atžvilgiu Europos prokuratūra galėtų imtis veiksmų 
vadovaudamasi savo kompetencija. Pranešus apie tai, gali būti rengiamas pranešimas, jeigu 
šito paprašo Europos prokuratūra. Pastarasis pranešimas turi būti rengiama aktyviai 
konsultuojantis su Europos prokuratūra. Tai leistų Europos prokuratūrai greitai reaguoti ir 
užtikrintų, kad visi baudžiamieji tyrimai būtų atliekami visapusiškai laikantis Europos 
prokuratūrai taikomų procedūrinių garantijų.

Kai Tarnybos generalinio direktoriaus iniciatyva pradedami arba tęsiami papildomi tyrimai, 
pranešime pažymima, kad atlikti šiuos tyrimus Tarnybai leidžiama tik gavus Europos 
prokuratūros sutikimą. Europos prokuratūrai pareiškus nepritarimą dėl šių tyrimų pradėjimo, 
Tarnyba neturėtų jų imtis.

Galiausiai nuomonės referentė mano, kad institucijos, įstaigos, organai ir agentūros turėtų 
tiesiogiai prašyti Europos prokuratūros atlikti bet kurį baudžiamojo pobūdžio įtarimų, apie 
kuriuos joms pranešama, vertinimą, kaip nustatyta Europos prokuratūros reglamento 
24 straipsnio 1 dalyje.
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PAKEITIMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės 
komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

 

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) remiantis Komisijos ataskaita dėl 
Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 883/2013 taikymo vertinimo, nėra 
visiškai aišku, kokiu mastu, remiantis 
Reglamentu Nr. 883/2013, būtų taikytina 
nacionalinė teisė. Skirtingas reikiamų 
nuostatų aiškinimas ir skirtingos 
nacionalinės teisės nuostatos lemia 
nenuoseklų OLAF įgaliojimų vykdymą 
valstybėse narėse, o kai kada tampa ir 
kliūtimi OLAF pajėgumui sėkmingai 
atlikti tyrimus bei galiausiai padėti siekti 
Sutarties tikslo veiksmingai saugoti 
finansinius interesus visoje Sąjungoje;

Pakeitimas 2

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 
turėtų padėti užtikrinti, kad Sąjungos 
finansiniai interesai būtų saugomi visomis 

(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 
turėtų padėti užtikrinti, kad Sąjungos 
finansiniai interesai būtų saugomi visomis 
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priemonėmis ir būtų vengiama be reikalo 
dubliuoti pastangas;

priemonėmis ir būtų vengiama be reikalo 
dubliuoti pastangas. Kad būtų skatinamas 
geras bendradarbiavimas, Europos 
prokuratūra ir Tarnyba raginamos 
reguliariai susitikti, visų pirma 
einamiesiems tyrimams apžvelgti ir 
tendencijoms bei galimoms bylų sąsajoms 
įvardyti;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) įsteigus Europos prokuratūrą, 
bendri OLAF įgaliojimai neturėtų 
pasikeisti, tačiau jos veikla turėtų būti 
įvairiais atžvilgiais pritaikyta turint 
galvoje Europos prokuratūros veiklą. 
OLAF kompetencija ir toliau turėtų 
apimti administracinį tariamų sukčiavimo 
ir kitų pažeidimų Sąjungos institucijose, 
įstaigose, organuose ir agentūrose bei 
visose valstybėse narėse tyrimą, siekiant 
teikti rekomendacijas dėl teisminių, 
drausminių, finansinių ar 
administracinių procedūrų inicijavimo;

Pakeitimas 4

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 

(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 
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interesams kenkiančios neteisėtos veiklos 
administracinius tyrimus, ji turi idealias 
sąlygas ir priemones veikti kaip Europos 
prokuratūros natūrali partnerė ir 
privilegijuotas informacijos šaltinis;

interesams kenkiančios neteisėtos veiklos 
administracinius tyrimus, ji turi idealias 
sąlygas ir priemones veikti kaip Europos 
prokuratūros natūrali partnerė ir 
privilegijuotas informacijos šaltinis. Tai 
ypač taikytina atvejais, kai tyrimai susiję 
su valstybėmis narėmis, kurios dalyvauja 
tvirtesnio bendradarbiavimo siekiant 
sukurti Europos prokuratūrą veikloje ir 
kurios šioje veikloje nedalyvauja;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

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 vykdyti savo 
pareigą pranešti apie atitinkamus atvejus 
Europos prokuratūrai, Tarnyba prireikus 
turėtų nedelsdama pranešti apie bet kokį 
nusikalstamą elgesį. Apie jį pranešus, 
turėtų būti parengiamas ir nepagrįstai 
nedelsiant išsiunčiamas pranešimas. 
Pranešimas apie nusikalstamą elgesį ir 
pranešimas, rengiamas apie jį 
informavus, gali būti siunčiami bet kuriuo 
etapu prieš tyrimą arba jo metu. Tarnybos 
gauta informacija bet kuriuo atveju turėtų 
būti kuo anksčiau pateikiama Europos 
prokuratūrai;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
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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 
veiksmingesnio informavimo apie visas 
baudžiamąsias bylas. Be šių elementų 
Tarnyba turėtų perduoti Europos 
prokuratūrai visą turimą svarbią 
informaciją. Siekiant nustatyti šiuos 
elementus ir surinkti reikiamą informaciją, 
Tarnybai gali tekti atlikti pirminį įtarimų 
vertinimą. Tarnyba turėtų šį vertinimą 
atlikti kuo skubiau, taikydama priemones, 
kuriomis nepakenkiama ateityje galimam 
nusikalstamos veikos tyrimui. Jeigu, 
baigusi vertinimą, Tarnyba pradeda įtarti 
savo kompetencijai priklausančią 
nusikalstamą veiką, ji apie tai nedelsdama 
praneša Europos prokuratūrai;

Pakeitimas 7

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) 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 tais atvejais, kai neturi 
galimybių atlikti šio vertinimo. Dėl to 
neturėtų vėluoti pranešimų teikimas 
Europos prokuratūrai laiku;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
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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 
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;

(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 
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. Tokie tyrimai – turint galvoje, kad 
jų funkcija yra papildomumas – turėtų 
būti atliekami tik sutikus Europos 
prokuratūrai;

Pakeitimas 9

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 

(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, 
konkrečiomis sąlygomis, pasikonsultavus 
su Europos prokuratūra, 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 
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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;

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 pritaria prašymui, 
Tarnyba savo tyrimą turėtų atlikti aktyviai 
konsultuodamasi su Europos prokuratūra;

Pakeitimas 10

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 
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. Šiuo tikslu Tarnyba ir 
Europos prokuratūra turėtų naudotis 
atitinkamų savo bylų valdymo sistemų 
funkcijomis „yra atitiktis / nėra atitikties“. 
Tarnyba ir Europos prokuratūra savo darbo 
tvarkos susitarimuose turėtų tiksliai 
nurodyti šio keitimosi informacija būdus ir 
sąlygas. Tarnybos generalinis direktorius 
ir Europos generalinis prokuroras turėtų 
reguliariai susitikti bendros svarbos 
klausimams aptarti;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) tais atvejais, kai Tarnybai tenka 
remtis kompetentingų nacionalinių 

(19) tais atvejais, kai Tarnybai tenka 
remtis kompetentingų nacionalinių 
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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;

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 nepagrįstai 
nedelsdamos suteikti reikiamą pagalbą 
pagal atitinkamas nacionalinės proceso 
teisės taisykles;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) asmenys, pranešantys Tarnybai 
apie nusikaltimus ir pažeidimus, 
susijusius su ES finansiniais interesais, 
turėtų būti visapusiškai saugomi, 
pirmiausia reikiamomis ES nuostatomis 
dėl pranešėjų apsaugos;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) valstybių narių kompetentingos 
valdžios institucijos turi teikti reikiamą 
pagalbą, kad Tarnyba galėtų vykdyti savo 
užduotis. Kai, Tarnybai pateikus teismines 
rekomendacijas nacionalinėms valstybės 
narės prokuratūroms, nesiimama jokių 
veiksmų, valstybė narė savo sprendimą 
turėtų pagrįsti Tarnybai. Kartą per metus 
Tarnyba turėtų parengti ataskaitą, kurioje 
būtų apžvelgta valstybių narių suteikta 
pagalba ir tolesni veiksmai, kurių imtasi 
pagal teismines rekomendacijas;

Pakeitimas 14



PE629.629v02-00 12/34 AD\1173523LT.docx

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
32 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32b) pagrindinių teisių pareigūnas 
turėtų būti skiriamas iš Priežiūros 
komiteto narių tarpo. Pagrindinių teisių 
pareigūnas turėtų stebėti, ar Tarnyba 
užtikrina pagrindines teises ir 
procedūrines garantijas;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
35 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35a) Komisija iki 2022 m. gruodžio 
31 d. turėtų įvertinti šio reglamento 
taikymą, o pirmiausia – Tarnybos ir 
Europos prokuratūros įgyvendinimo 
veiksmingumą;

Pakeitimas 16

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

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1) 1 straipsnio 3 dalies d punktas 
pakeičiamas taip:

d) Reglamentui (EB) Nr. 45/2001. „d) Reglamentui (ES) Nr. 45/2001 ir 
Reglamentui (ES) 2016/679.“

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

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
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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 gali būti atliekami be išankstinio 
įspėjimo ir atliekami pagal šį reglamentą, o 
šio reglamento nereglamentuojamais 
klausimais – pagal Reglamentą 
(Euratomas, EB) Nr. 2185/96.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 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 
nepagrįstai nedelsdama suteikia Tarnybos 
darbuotojams reikiamą pagalbą, kad 
pastarieji jiems pavestas užduotis pagal 
7 straipsnio 2 dalyje minimą raštišką 
įgaliojimą atliktų veiksmingai.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 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 
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, 

Atitinkama valstybė narė pagal 
Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
užtikrina, kad Tarnybos darbuotojai turėtų 
galimybę susipažinti su visa su tiriamu 
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 
laikotarpiu, kuris būtinas norint užtikrinti, 
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jog jie gali dingti. kad nekiltų pavojus, jog jie gali dingti.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 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 
taikomos 4 straipsnio 2 ir 4 dalys.

9. Atlikdama išorės tyrimą, Tarnyba 
gali be nepagrįsto delsimo 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 taikomos 4 straipsnio 2 ir 4 dalys.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
3 straipsnio 10 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nedarant poveikio 12c straipsnio 1 daliai, 
tais atvejais, kai prieš priimdama 
sprendimą, ar pradėti išorės tyrimą, 
Tarnyba tvarko informaciją, iš kurios 
galima daryti prielaidą, kad buvo įvykdytas 
Sąjungos finansiniams interesams 
kenkiantis sukčiavimas, korupcija ar kita 
neteisėta veikla, ji gali apie tai pranešti 
atitinkamų valstybių narių 
kompetentingoms valdžios institucijoms ir, 
jei reikia, atitinkamoms institucijoms, 
įstaigoms, organams ir agentūroms.

Nedarant poveikio 12c straipsnio 1 daliai, 
tais atvejais, kai prieš priimdama 
sprendimą, ar pradėti išorės tyrimą, 
Tarnyba tvarko informaciją, iš kurios 
galima daryti prielaidą, kad buvo įvykdytas 
Sąjungos finansiniams interesams 
kenkiantis sukčiavimas, korupcija ar kita 
neteisėta veikla, ji gali apie tai pranešti 
atitinkamų valstybių narių 
kompetentingoms valdžios institucijoms ir, 
jei reikia, atitinkamoms institucijoms, 
įstaigoms, organams ir agentūroms. 
Gavusios prašymą, susijusių valstybių 
narių kompetentingos institucijos 
ir (arba) atitinkama institucija, įstaiga, 
organas ar agentūra informuoja Tarnybą 
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apie bet kokius veiksmus, kurių imtasi 
šios informacijos pagrindu, ir apie savo 
išvadas, padarytas ja remiantis.

Pakeitimas 22

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Tarnyba turi teisę tiesiogiai ir iš 
anksto nepranešusi susipažinti su visa 
institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų 
turima susijusia informacija ir duomenimis, 
neatsižvelgiant į tai, kokioje laikmenoje jie 
saugomi, ir patekti į jų patalpas. Tarnyba 
turi įgaliojimus tikrinti institucijų, įstaigų, 
organų ir agentūrų sąskaitas. Tarnyba gali 
pasidaryti institucijų, įstaigų, organų ir 
agentūrų turimų dokumentų ar duomenų 
laikmenų turinio kopijas bei gauti jų 
išrašus ir prireikus imtis tokius dokumentus 
ar duomenis saugoti, kad nekiltų pavojus, 
jog jie gali dingti;

a) Tarnyba turi teisę tiesiogiai ir iš 
anksto nepranešusi susipažinti su visa 
institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų 
turima susijusia informacija ir duomenimis, 
neatsižvelgiant į tai, kokioje laikmenoje jie 
saugomi, ir patekti į jų patalpas. Tarnyba 
turi įgaliojimus tikrinti institucijų, įstaigų, 
organų ir agentūrų sąskaitas. Tarnyba gali 
pasidaryti institucijų, įstaigų, organų ir 
agentūrų turimų dokumentų ar duomenų 
laikmenų turinio kopijas bei gauti jų 
išrašus ir prireikus imtis tokius dokumentus 
ar duomenis saugoti laikotarpiu, kuris 
būtinas norint užtikrinti, kad nekiltų 
pavojus, jog jie gali dingti;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal 3 straipsnį Tarnyba gali 
atlikti patikrinimus ir inspektavimus 
vietoje ekonominės veiklos vykdytojų 
patalpose, kad susipažintų su informacija, 
susijusia su atveju, dėl kurio atliekamas 
vidaus tyrimas.

3. Pagal 3 straipsnį Tarnyba gali be 
išankstinio įspėjimo atlikti patikrinimus ir 
inspektavimus vietoje ekonominės veiklos 
vykdytojų patalpose, kad susipažintų su 
informacija, susijusia su atveju, dėl kurio 
atliekamas vidaus tyrimas.
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
5 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 2 dalyje po pirmos pastraipos 
įterpiama nauja pastraipa:
„Išorinis tyrimas, kurį Europos 
prokuratūra paprašo atlikti Tarnybos, 
pradedamas nedelsiant, kaip nustatyta 
12e straipsnyje.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0883&from=LT)

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a b papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

ab) 2 dalies antra pastraipa 
pakeičiama taip:

Sprendimą pradėti vidaus tyrimą priima 
generalinis direktorius savo iniciatyva arba 
institucijos, įstaigos, organo ar agentūros, 
kurioje turi būti atliekamas tyrimas, arba 
valstybės narės prašymu.

Sprendimą pradėti vidaus tyrimą 
generalinis direktorius priima savo 
iniciatyva arba Europos prokuratūros ar 
institucijos, įstaigos, organo ar agentūros, 
kurioje turi būti atliekamas tyrimas, arba 
valstybės narės prašymu.

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

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
7 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas
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aa) 3 dalies antra pastraipa 
pakeičiama taip:

Institucijos, įstaigos, organai ir agentūros 
užtikrina, kad jų pareigūnai, kiti 
tarnautojai, nariai, vadovai ir personalo 
nariai teiktų reikiamą pagalbą, kad 
Tarnybos darbuotojai galėtų savo užduotis 
atlikti veiksmingai.

„Institucijos, įstaigos, organai ir agentūros 
užtikrina, kad jų pareigūnai, kiti 
tarnautojai, nariai, vadovai ir personalo 
nariai teiktų reikiamą pagalbą, kad 
Tarnybos darbuotojai savo užduotis 
vadovaudamiesi šiuo reglamentu galėtų 
atlikti veiksmingai ir nepagrįstai 
nedelsdami.“

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

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 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, būtų imtasi 
tinkamų atsargumo priemonių, įskaitant 
įrodymų apsaugos priemones, ir 
nedelsdama informuoja Tarnybą apie tokį 
sprendimą. Tarnyba bendradarbiauja 
konstruktyviai ir užtikrindama 
visapusišką sąveiką su atitinkama 
institucija, įstaiga, organu ar agentūra.;

Pakeitimas 28

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai institucijos, įstaigos, organai ir 
agentūros pagal Reglamento (ES) 
2017/1939 24 straipsnį teikia pranešimus 

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

Europos prokuratūrai, jie vietoj to gali 
Tarnybai perduoti Europos prokuratūrai 
siunčiamo pranešimo kopiją ir informuoti 
Europos prokuratūrą apie šį perdavimą.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 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 nedelsdamos Tarnybai perduoda 
visus turimus dokumentus ar informaciją, 
susijusią su Tarnybos atliekamu tyrimu.

Pakeitimas 30

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki tyrimo pradžios Tarnybos prašymu jie 
perduoda bet kokius savo turimus 
dokumentus ir informaciją, kurie yra 
reikalingi siekiant įvertinti įtarimus arba 
taikyti 5 straipsnio 1 dalyje išdėstytus 
kriterijus tyrimui pradėti.

Iki tyrimo pradžios Tarnybos prašymu 
arba savo iniciatyva jie perduoda bet 
kokius savo turimus dokumentus ir 
informaciją, kurie yra reikalingi siekiant 
įvertinti įtarimus arba taikyti 5 straipsnio 
1 dalyje išdėstytus kriterijus tyrimui 
pradėti.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto c papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
8 straipsnio 3 dalis
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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 
Tarnybos prašymu arba savo iniciatyva 
nedelsdamos Tarnybai perduoda visus 
kitus turimus reikšmingus dokumentus ar 
informaciją, susijusią su kova su Sąjungos 
finansiniams interesams kenkiančiu 
sukčiavimu, korupcija ar kita neteisėta 
veikla.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
9 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) įtraukiama ši dalis:
„5a. OLAF vykdomai tyrimo veiklai 
taikoma Teisingumo Teismo teisminė 
peržiūra, kaip nustatyta SESV 
263 straipsnyje.“

Pakeitimas 33

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

Dabartinis tekstas Pakeitimas

aa) 5 dalies pirma pastraipa 
pakeičiama taip:

Generalinis direktorius užtikrina, kad visa 
informacija visuomenei būtų teikiama 
neutraliai ir nešališkai, o ją atskleidžiant 
būtų laikomasi tyrimų konfidencialumo 
principo ir šiame straipsnyje bei 

Generalinis direktorius užtikrina, kad visa 
informacija visuomenei būtų teikiama 
neutraliai ir nešališkai, o ją atskleidžiant 
būtų laikomasi duomenų apsaugos 
reikalavimų, tyrimų konfidencialumo 
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9 straipsnio 1 dalyje nustatytų principų. principo ir šiame straipsnyje bei 
9 straipsnio 1 dalyje nustatytų principų.

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

Pakeitimas 34

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) įtraukiama ši dalis:
„5a. Asmenys, Tarnybai pranešantys 
apie nusikaltimus ir pažeidimus, 
susijusius su ES finansiniais interesais, 
turi būti visapusiškai saugomi, pirmiausia 
ES teisės aktais dėl asmenų, pranešančių 
apie Sąjungos teisės pažeidimus, 
apsaugos.“

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 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 
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.

Kartu su ataskaita pateikiamos 
dokumentais tinkamai pagrįstos 
generalinio direktoriaus rekomendacijos 
dėl to, ar turėtų būti imamasi veiksmų. 
Tose rekomendacijose atitinkamais atvejais 
nurodomos institucijų, įstaigų, 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.
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Pakeitimas 36

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarnyba imasi tinkamų vidaus priemonių, 
kad užtikrintų nuoseklią galutinių 
ataskaitų ir rekomendacijų kokybę, ir 
svarsto, ar būtina Instrukcijų 
darbuotojams dėl tyrimo procedūrų 
peržiūra, siekiant išspręsti bet kokių 
galimų neatitikimų klausimą.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 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 valstybės narės 
baudžiamajame procese, kai nustatoma, 
kad tai yra būtina, tuo pačiu būdu ir tomis 
pačiomis sąlygomis kaip ir nacionalinės 
administracijos inspektorių parengtos 
administracinės ataskaitos. Joms taikomos 
tos pačios vertinimo taisyklės kaip ir 
nacionalinės administracijos inspektorių 
parengtoms administracinėms ataskaitoms, 
ir jos turi tokią pačią įrodomąją vertę.

Tarnybos parengtos ataskaitos laikomos 
priimtinais įrodymais valstybės narės 
baudžiamajame procese, kai nustatoma, 
kad tai yra būtina, tuo pačiu būdu ir tomis 
pačiomis sąlygomis kaip ir nacionalinės 
administracijos inspektorių parengtos 
administracinės ataskaitos. Joms taikomos 
tos pačios vertinimo taisyklės kaip ir 
nacionalinės administracijos inspektorių 
parengtoms administracinėms ataskaitoms, 
ir jos turi tokią pačią įrodomąją vertę. Šiuo 
požiūriu tokios ataskaitos yra veiksmai, 
galintys turėti neigiamo poveikio 
susijusiems asmenims.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Europos Audito Rūmų rekomendacijas, turėtų būti nustatyta, kad Tarnybos 
ataskaitos gali turėti neigiamo poveikio asmenims, siekiant užtikrinti šiems asmenims teisę į 
veiksmingas teisių gynimo priemones.
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Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 punkto c a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
11 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) įtraukiama ši dalis:
„8a. Kartą per metus parengiama 
ataskaita vadovaujant generaliniam 
direktoriui. Šioje ataskaitoje apžvelgiami 
tolesni veiksmai, kurių valstybių narių 
kompetentingos institucijos ėmėsi 
atsižvelgdamos į Tarnybos pagalbos 
prašymus, pateiktus vadovaujantis šiuo 
reglamentu. Šioje ataskaitoje apžvelgiami 
ir tolesni teisminiai veiksmai, kurių 
valstybių narių kompetentingos 
institucijos ėmėsi remdamosi Tarnybos 
atliktų tyrimų rezultatais. Ataskaitoje 
paisoma duomenų apsaugos reikalavimų 
ir tyrimų konfidencialumo principo, o ji 
perduodama Europos Parlamentui, 
Tarybai ir Komisijai.“

Pakeitimas 39

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šio reglamento tikslais valstybės 
narės paskiria tarnybą (toliau – kovos su 
sukčiavimo koordinavimo tarnyba), kad 
sudarytų palankesnes sąlygas veiksmingai 
bendradarbiauti ir keistis informacija, 
įskaitant veiklos informaciją, su Tarnyba. 
Atitinkamais atvejais šio reglamento 
tikslais pagal nacionalinę teisę kovos su 
sukčiavimu koordinavimo tarnyba gali būti 
laikoma kompetentinga valdžios institucija.

1. Šio reglamento tikslais valstybės 
narės paskiria tarnybą (toliau – kovos su 
sukčiavimo koordinavimo tarnyba), kad 
sudarytų palankesnes sąlygas greitai ir 
veiksmingai bendradarbiauti bei keistis 
informacija, įskaitant veiklos informaciją, 
su Tarnyba. Atitinkamais atvejais šio 
reglamento tikslais pagal nacionalinę teisę 
kovos su sukčiavimu koordinavimo 
tarnyba gali būti laikoma kompetentinga 
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valdžios institucija.

Pakeitimas 40

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tarnybos prašymu, kol nepriimtas 
sprendimas, ar pradėti tyrimą, taip pat 
tyrimo metu ir jam pasibaigus kovos su 
sukčiavimu koordinavimo tarnybos teikia, 
gauna arba koordinuoja reikiamą pagalbą, 
kad Tarnyba galėtų veiksmingai atlikti 
savo funkcijas. Ta pagalba visų pirma 
apima kompetentingų nacionalinių valdžios 
institucijų pagalbą, teikiamą pagal 3 
straipsnio 6 ir 7 dalis, 7 straipsnio 3 dalį ir 
8 straipsnio 2 ir 3 dalis.

2. Tarnybos prašymu arba savo 
iniciatyva, kol nepriimtas sprendimas, ar 
pradėti tyrimą, taip pat tyrimo metu ir jam 
pasibaigus kovos su sukčiavimu 
koordinavimo tarnybos teikia, gauna arba 
koordinuoja reikiamą pagalbą, kad Tarnyba 
galėtų veiksmingai atlikti savo funkcijas. 
Ta pagalba visų pirma apima 
kompetentingų nacionalinių valdžios 
institucijų pagalbą, teikiamą pagal 3 
straipsnio 6 ir 7 dalis, 7 straipsnio 3 dalį ir 
8 straipsnio 2 ir 3 dalis.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
12c 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 nedelsdama praneša 
Europos prokuratūrai apie bet kokius 
nusikalstamo elgesio, kurio atžvilgiu 
Europos prokuratūra naudojasi savo 
kompetencija pagal Reglamento (ES) 
2017/1939 22 ir 25 straipsnius, požymius. 
Pranešus apie šiuos požymius, 
parengiamas ir nepagrįstai nedelsiant 
išsiunčiamas pranešimas. Pranešimas apie 
minėtuosius požymius ir pranešimas, 
parengiamas apie juos informavus, 
siunčiami bet kuriuo etapu iki Tarnybos 
atliekamo tyrimo pradžios arba tyrimo 
metu. Europos prokuratūra gali paprašyti 
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Tarnybos atsiųsti papildomos 
informacijos ir nustatyti terminą jai 
perduoti.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
12c 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 pateikiamas bent 
faktinių aplinkybių ir Tarnybai žinomos 
informacijos aprašas, įskaitant žalos, kuri 
buvo ar gali būti padaryta, įvertinimą, kai 
Tarnyba turi tokios informacijos, galimas 
teisinis kvalifikavimas ir visa turima 
informacija apie galimus 
nukentėjusiuosius, įtariamuosius ir visus 
kitus susijusius asmenis. Kartu su 
pranešimu Tarnyba perduoda Europos 
prokuratūrai visą kitą savo turimą svarbią 
informaciją apie bylą.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
12c straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tais atvejais, kai Tarnybos gauta 
informacija neturi 2 dalyje išdėstytų 
elementų ir Tarnyba tuo metu neatlieka 
tyrimo, Tarnyba gali atlikti pirminį įtarimų 
vertinimą. Vertinimas atliekamas skubiai, 
bet kuriuo atveju per du mėnesius nuo 
informacijos gavimo. Atliekant šį 
vertinimą taikomi 6 straipsnis ir 
8 straipsnio 2 dalis.

Tais atvejais, kai Tarnybos gauta 
informacija neturi 2 dalyje išdėstytų 
elementų ir Tarnyba tuo metu neatlieka 
tyrimo, Tarnyba gali atlikti pirminį įtarimų 
vertinimą. Vertinimas atliekamas kuo 
skubiau, bet kuriuo atveju per du mėnesius 
nuo informacijos gavimo. Atliekant šį 
vertinimą taikomi 6 straipsnis ir 
8 straipsnio 2 dalis. Tarnyba susilaiko nuo 
bet kokių priemonių, dėl kurių galėtų 
nukentėti galimi būsimi Europos 



AD\1173523LT.docx 25/34 PE629.629v02-00

LT

prokuratūros tyrimai, taikymo.

Pakeitimas 44

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atlikusi šį pirminį vertinimą, Tarnyba 
praneša Europos prokuratūrai, jei yra 
įvykdytos 1 dalyje išdėstytos sąlygos.

Atlikusi šį pirminį vertinimą – net jei 
surenkami ne visi 2 dalyje išdėstyti 
elementai – Tarnyba nedelsdama praneša 
Europos prokuratūrai, jei yra įvykdytos 
1 dalyje išdėstytos sąlygos.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
12c straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmos pastraipos taikymo tikslais Tarnyba 
pagal 12g straipsnio 2 dalį per Europos 
prokuratūros bylų valdymo sistemą 
patikrina, ar Europos prokuratūra atlieka 
tyrimą. Tarnyba gali iš Europos 
prokuratūros prašyti papildomos 
informacijos. Europos prokuratūra į tokį 
prašymą atsako per 10 darbo dienų.

Pirmos pastraipos taikymo tikslais Tarnyba 
pagal 12g straipsnio 2 dalį patikrina, ar 
Europos prokuratūra atlieka tyrimą. 
Tarnyba gali iš Europos prokuratūros 
prašyti papildomos informacijos. Europos 
prokuratūra į tokį prašymą atsako 
nepagrįstai nedelsdama.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
12c straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Institucijos, įstaigos, organai ir 
agentūros gali prašyti Tarnybos atlikti 

5. Institucijos, įstaigos, organai ir 
agentūros gali prašyti Tarnybos atlikti 
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įtarimų, apie kuriuos jiems buvo pranešta, 
pirminį vertinimą. Tų prašymų tikslais 
taikoma 3 dalis.

įtarimų, apie kuriuos jiems buvo pranešta, 
pirminį vertinimą. Tų prašymų tikslais 
taikoma 3 dalis. Dėl to neturėtų vėluoti 
pranešimų teikimas Europos prokuratūrai 
laiku.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
12d straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmos pastraipos taikymo tikslais Tarnyba 
pagal 12g straipsnio 2 dalį per Europos 
prokuratūros bylų valdymo sistemą 
patikrina, ar Europos prokuratūra atlieka 
tyrimą. Tarnyba gali iš Europos 
prokuratūros prašyti papildomos 
informacijos. Europos prokuratūra į tokį 
prašymą atsako per 10 darbo dienų.

Pirmos pastraipos taikymo tikslais Tarnyba 
pagal 12g straipsnio 2 dalį patikrina, ar 
Europos prokuratūra atlieka tyrimą. 
Tarnyba gali iš Europos prokuratūros 
prašyti papildomos informacijos. Europos 
prokuratūra į tokį prašymą atsako 
nepagrįstai nedelsdama.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
12e straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Procedūrinių garantijų standartai, 
nustatyti Tarybos reglamentu (ES) 
2017/1939, taikomi ir įrodymams, kuriuos 
tirdama šias bylas surenka Tarnyba. 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 
lieka kompetentingu peržiūrėti 
procedūrinius veiksmus, kuriuos OLAF 
vykdo Europos prokuratūros vardu, jeigu 
šiais veiksmais numatoma daryti teisinį 
poveikį trečiosioms šalims.
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Pakeitimas 49

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkamai pagrįstais atvejais, kai Europos 
prokuratūra atlieka tyrimą, jeigu 
generalinis direktorius mano, kad pagal 
Tarnybos įgaliojimus turėtų būti pradėtas 
tyrimas siekiant taikyti atsargumo 
priemones arba imtis finansinių, 
drausminių ar administracinių priemonių, 
Tarnyba apie tai raštu informuoja Europos 
prokuratūrą, nurodydama tyrimo pobūdį ir 
tikslą.

Kai, Europos prokuratūrai atliekant 
tyrimą, generalinis direktorius tinkamai 
pagrįstais atvejais mano, jog Tarnyba, 
vadovaudamasi savo įgaliojimais, irgi 
turėtų pradėti tyrimą, kad padėtų taikyti 
atsargumo priemones arba imtis finansinių, 
drausminių ar administracinių priemonių, 
Tarnyba apie tai informuoja Europos 
prokuratūrą ir paprašo jos sutikimo. Šiuo 
tikslu Tarnyba pateikia rašytinį prašymą, 
nurodydama priemonės (-ių) pobūdį ir 
susijusį (-ius) asmenį (-is).

Pakeitimas 50

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per 30 dienų nuo šios informacijos gavimo 
Europos prokuratūra gali pateikti 
prieštaravimą dėl tyrimo pradėjimo arba 
tam tikrų su tyrimu susijusių veiksmų 
atlikimo, jeigu to reikia siekiant nepakenkti 
jos pačios atliekamam tyrimui ar 
baudžiamajam persekiojimui, tol, kol šie 
pagrindai nėra išnykę. Kai išnyksta 
prieštaravimo pagrindai, Europos 
prokuratūra nepagrįstai nedelsdama apie tai 
praneša Tarnybai.

Per 10 darbo dienų nuo šios informacijos 
gavimo Europos prokuratūra pateikia 
sutikimą arba prieštaravimą dėl tyrimo 
pradėjimo arba visų konkrečių su tyrimu 
susijusių veiksmų atlikimo, jeigu to reikia 
siekiant nepakenkti jos pačios atliekamam 
tyrimui ar baudžiamajam persekiojimui, 
tol, kol šie pagrindai nėra išnykę. Jei 
Europos prokuratūra nepritaria 
prašymui, Tarnyba tokių veiksmų 
nesiima. Išimtiniais atvejais, atsižvelgiant 
į tyrimų sudėtingumą, Europos 
prokuratūra gali informuoti Tarnybą apie 
būtinybę šį terminą pratęsti 20 darbo 
dienų. Nebelikus pagrindo prieštarauti, 
Europos prokuratūra nepagrįstai 
nedelsdama apie tai praneša Tarnybai.
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Pakeitimas 51

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Europos prokuratūra per ankstesnėje 
pastraipoje nurodytą laikotarpį nepateikia 
prieštaravimo, Tarnyba gali pradėti tyrimą 
ir jį vykdo aktyviai konsultuodamasi su 
Europos prokuratūra.

Jeigu Europos prokuratūra pritaria 
prašymui, Tarnyba imasi šių veiksmų 
aktyviai konsultuodamasi su Europos 
prokuratūra; 

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
12f straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kai, naudodamasi 12g straipsnyje 
nurodytu bylų valdymo sistemos 
patikrinimo mechanizmu, Europos 
prokuratūra sužino, kad Tarnyba atlieka 
tų pačių faktų, kuriuos tirti pageidauja ir 
Europos prokuratūra, tyrimą, ji per 
24 valandas apie tai informuoja Tarnybą. 
Tokiu atveju Tarnyba baigia savo tyrimą, 
nebent Europos prokuratūra paprašytų 
Tarnybos padėti vykdyti ar papildyti jos 
veiklą, kaip nustatyta 12e straipsnyje.

Pakeitimas 53

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1. Prireikus sudaryti geresnes sąlygas 
bendradarbiauti su Europos prokuratūra, 
kaip nustatyta 1 straipsnio 4a dalyje, 
Tarnyba su Europos prokuratūra sudaro 
administracinius susitarimus. Tokiais darbo 
tvarkos susitarimais nustatomi praktiniai 
aspektai, kaip bus keičiamasi informacija, 
įskaitant asmens duomenis, veiklos, 
strateginę ar techninę informaciją, taip pat 
įslaptintą informaciją. Juose numatoma 
detali nuolatinio keitimosi informacija 
abiem tarnyboms gavus pranešimus apie 
įtarimus ir juos tikrinant tvarka.

1. Prireikus sudaryti geresnes sąlygas 
bendradarbiauti su Europos prokuratūra, 
kaip nustatyta 1 straipsnio 4a dalyje, 
Tarnyba su Europos prokuratūra sudaro 
administracinius susitarimus. Tokiais darbo 
tvarkos susitarimais nustatomi praktiniai 
aspektai, kaip bus keičiamasi informacija, 
įskaitant asmens duomenis, veiklos, 
strateginę ar techninę informaciją, taip pat 
įslaptintą informaciją. Juose numatoma 
detali nuolatinio keitimosi informacija 
abiem tarnyboms gavus pranešimus apie 
įtarimus ir juos tikrinant tvarka. Tarnybos 
generalinis direktorius ir Europos 
generalinis prokuroras susitinka bent 
kartą per metus bendros svarbos 
klausimams aptarti.
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
12g straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tarnyba turi netiesioginę prieigą 
prie informacijos Europos prokuratūros 
bylų valdymo sistemoje remiantis sistema 
„yra atitiktis / nėra atitikties“. Nustačius 
atitiktį tarp Tarnybos į bylų valdymo 
sistemą įrašytų duomenų ir Europos 
prokuratūros laikomų duomenų, apie tai, 
kad yra atitiktis, pranešama tiek Europos 
prokuratūrai, tiek Tarnybai. Tarnyba imasi 
tinkamų priemonių, kad suteiktų Europos 
prokuratūrai galimybę naudotis prieiga prie 
informacijos jos bylų valdymo sistemoje 
remiantis sistema „yra atitiktis/nėra 
atitikties“.

2. Tarnyba turi netiesioginę prieigą 
prie informacijos Europos prokuratūros 
bylų valdymo sistemoje remiantis sistema 
„yra atitiktis / nėra atitikties“. Nustačius 
atitiktį tarp Tarnybos į bylų valdymo 
sistemą įrašytų duomenų ir Europos 
prokuratūros laikomų duomenų, apie tai, 
kad yra atitiktis, automatiškai pranešama 
tiek Europos prokuratūrai, tiek Tarnybai. 
Tarnyba imasi tinkamų priemonių, kad 
suteiktų Europos prokuratūrai galimybę 
naudotis greita prieiga prie informacijos 
jos bylų valdymo sistemoje remiantis 
sistema „yra atitiktis/nėra atitikties“. 
Netiesiogine prieiga prie Europos 
prokuratūros bylų valdymo sistemoje 
esančios informacijos OLAF kiekvienu 
atveju naudojasi tik savo funkcijoms, 
apibrėžtoms šiame reglamente, atlikti ir 
tik tiek, kiek tai šiuo tikslu būtina, bei 
deramai pagrindus ir patvirtinus pagal 
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OLAF nustatytą vidaus tvarką. Tarnyba 
saugo visų prieigos prie Europos 
prokuratūros bylų valdymo sistemos 
atvejų įrašus. Rezultatams, gautiems 
pasinaudojus šia prieiga, taikomos 
10 straipsnyje nurodytos konfidencialumo 
ir duomenų apsaugos taisyklės.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
15 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a) 15 straipsnis papildomas šia 
dalimi:
„9a. Priežiūros komitetas iš savo narių 
tarpo skiria pagrindinių teisių pareigūną. 
Pagrindinių teisių pareigūnas stebi, ar 
Tarnyba užtikrina pagrindines teises ir 
procedūrines garantijas. Pagrindinių 
teisių pareigūnas rengia nuomones ir, kai 
tinkama, rekomendacijas Priežiūros 
komitetui dėl Tarnybos vykdomos veiklos 
ir atliekamų tyrimų. Pagrindinių teisių 
pareigūno nuomonės ir rekomendacijos 
įtraukiamos į Priežiūros komiteto 
ataskaitas, kaip nustatyta 9 dalyje.“;
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto a papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
16 straipsnio 1 dalies 3 sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, 
generalinio direktoriaus arba Priežiūros 
komiteto prašymu į šiuos susitikimus ad 
hoc pagrindu gali būti kviečiami Audito 
Rūmų, Europos prokuratūros, Eurojusto 

Europos generalinis prokuroras 
kviečiamas dalyvauti pasikeitime 
nuomonėmis. Europos Parlamento, 
Tarybos, Komisijos, generalinio 
direktoriaus arba Priežiūros komiteto 
prašymu į šiuos susitikimus ad hoc 
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ir (arba) Europolo atstovai. pagrindu gali būti kviečiami Audito Rūmų, 
Eurojusto ir (arba) Europolo atstovai.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
17 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

aa) 4 dalis pakeičiama taip:
4. Generalinis direktorius Europos 
Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito 
Rūmams reguliariai praneša apie Tarnybos 
atliktų tyrimų išvadas, veiksmus, kurių 
imtasi, ir iškilusius sunkumus, išlaikant 
tyrimų konfidencialumą, gerbiant susijusių 
asmenų ir informatorių teisėtas teises ir 
prireikus laikantis teisminiam procesui 
taikytinos nacionalinės teisės.

„4. Generalinis direktorius Europos 
Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Europos 
prokuratūrai ir Audito Rūmams reguliariai 
praneša apie Tarnybos atliktų tyrimų 
išvadas, veiksmus, kurių imtasi, ir 
iškilusius sunkumus, išlaikant tyrimų 
konfidencialumo ir duomenų apsaugos 
principus, gerbiant susijusių asmenų ir 
informatorių teisėtas teises ir prireikus 
laikantis teisminiam procesui taikytinos 
nacionalinės teisės.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
19 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

14a) 19 straipsnis pakeičiamas taip:
19 straipsnis „19 straipsnis

Įvertinimo ataskaita Įvertinimo ataskaita

Ne vėliau kaip 2017 m. spalio 2 d. 
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia šio reglamento taikymo vertinimo 
ataskaitą. Kartu su ta ataskaita pateikiama 
Priežiūros komiteto nuomonė ir ataskaitoje 
nurodoma, ar šį reglamentą reikia iš dalies 

Ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. 
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia šio reglamento taikymo vertinimo 
ataskaitą. Ataskaitoje pirmiausia 
įvertinamas Tarnybos ir Europos 
prokuratūros bendradarbiavimo 
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pakeisti. veiksmingumas. Kartu su ta ataskaita 
pateikiama Priežiūros komiteto nuomonė ir 
ataskaitoje nurodoma, ar šį reglamentą 
reikia iš dalies pakeisti.“

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