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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

No contexto dos seus esforços para reforçar a proteção dos interesses financeiros da União, a 
Comissão propôs, em maio de 2018, alterar o Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 
relativo aos inquéritos efetuados pelo Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF). A 
presente proposta surge na sequência da adoção, em julho de 2017, da Diretiva relativa à luta 
contra a fraude lesiva dos interesses financeiros da União através do direito penal e da adoção, 
em outubro de 2017, do regulamento que dá execução a uma cooperação reforçada para a 
instituição da Procuradoria Europeia.

O regulamento alterado deve entrar em vigor no final de 2020, antes de a Procuradoria 
Europeia se tornar operacional.

O objetivo geral da proposta é adaptar e reforçar os mecanismos de proteção dos interesses 
financeiros da UE. Para tal, é necessário lançar as bases para uma cooperação eficaz com a 
Procuradoria Europeia, que deverá fundamentar-se nos princípios de estreita cooperação, 
intercâmbio de informações, complementaridade e não duplicação. A Procuradoria Europeia 
realizará inquéritos e ações penais, ao passo que o OLAF continuará a realizar apenas 
investigações de natureza administrativa relativas aos interesses financeiros da UE, 
complementando o trabalho da Procuradoria Europeia e convergindo para um objetivo 
comum.

A relatora considera da maior importância assegurar que a futura relação entre a Procuradoria 
Europeia e o OLAF não gere litígios morosos sobre as competências. Para este efeito, tanto a 
Procuradoria Europeia como o OLAF devem utilizar as funções de respostas 
positivas/negativas dos respetivos sistemas de gestão de processos, que permitem uma 
verificação imediata das informações pertinentes sobre os processos em curso. Uma vez que o 
sistema de gestão de processos da Procuradoria Europeia exige um elevado nível de 
segurança, o Organismo deve informar uma pessoa designada pela Procuradoria Europeia, 
que deverá verificar, junto da gestão dos processos da Procuradoria Europeia, se esta está já a 
realizar um inquérito sobre os mesmos factos.

 O relatório refere igualmente que o Organismo deve notificar imediatamente a Procuradoria 
Europeia de qualquer conduta criminosa relativamente à qual a Procuradoria Europeia possa 
exercer as suas competências. A notificação pode ser seguida de um relatório, a pedido da 
Procuradoria Europeia, preparado em estreita consulta com a Procuradoria Europeia. Tal 
permitiria uma resposta rápida por parte da Procuradoria Europeia e asseguraria a realização 
de quaisquer investigações criminais no pleno respeito das garantias processuais aplicáveis à 
Procuradoria Europeia.

No caso de inquéritos complementares abertos ou continuados por iniciativa do Diretor-Geral 
do Organismo, o relatório indica que o Organismo só deve ser autorizado a realizar esses 
inquéritos com o acordo da Procuradoria Europeia. Se a Procuradoria Europeia se opuser à 
abertura de tais inquéritos, o Organismo deve abster-se de as realizar.

Por último, a relatora considera que as instituições, órgãos, organismos e agências devem 
solicitar diretamente à Procuradoria Europeia que proceda a qualquer avaliação das alegações 
de natureza penal que lhe sejam comunicadas, em conformidade com o artigo 24.º, n.º 1 do 
Regulamento que institui a Procuradoria Europeia.



PE629.629v02-00 4/35 AD\1173523PT.docx

PT



AD\1173523PT.docx 5/35 PE629.629v02-00

PT

ALTERAÇÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão do 
Controlo Orçamental, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes 
alterações:

 

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Segundo o Relatório da Comissão 
sobre a avaliação da aplicação do 
Regulamento (UE, EURATOM) 
n.º 883/2013 6, não está totalmente 
esclarecido em que medida este último 
torna o direito nacional aplicável. As 
diferenças na interpretação das 
disposições pertinentes e a nível das 
legislações nacionais estão na origem de 
uma fragmentação no exercício dos 
poderes do OLAF nos Estados-Membros, 
o que, em certos casos, entrava a 
capacidade de o OLAF realizar com êxito 
os seus inquéritos e, em última análise, 
contribuir para o objetivo consignado no 
Tratado de uma proteção efetiva dos 
interesses financeiros em toda a União.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Tendo em conta o seu objetivo 
comum de preservar a integridade do 
orçamento da União, o Organismo e a 
Procuradoria Europeia devem estabelecer e 
manter uma relação estreita baseada numa 
cooperação sincera e destinada a garantir a 
complementaridade dos respetivos 
mandatos e a coordenação das respetivas 

(4) Tendo em conta o seu objetivo 
comum de preservar a integridade do 
orçamento da União, o Organismo e a 
Procuradoria Europeia devem estabelecer e 
manter uma relação estreita baseada numa 
cooperação sincera e destinada a garantir a 
complementaridade dos respetivos 
mandatos e a coordenação das respetivas 
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ações, em particular no que diz respeito ao 
âmbito da cooperação reforçada para a 
instituição da Procuradoria Europeia. 
Essencialmente, esta relação deverá 
contribuir para assegurar que todos os 
meios sejam utilizados para proteger os 
interesses financeiros da União e para 
evitar uma duplicação desnecessária de 
esforços.

ações, em particular no que diz respeito ao 
âmbito da cooperação reforçada para a 
instituição da Procuradoria Europeia. 
Essencialmente, esta relação deverá 
contribuir para assegurar que todos os 
meios sejam utilizados para proteger os 
interesses financeiros da União e para 
evitar uma duplicação desnecessária de 
esforços. A fim de promover uma boa 
cooperação, a Procuradoria Europeia e o 
Organismo são incentivados a reunir-se 
periodicamente, em especial para obter 
uma visão geral dos inquéritos em curso e 
identificar tendências e eventuais ligações 
entre casos.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O mandato geral do OLAF não 
deve ser alterado com a criação da 
Procuradoria Europeia, mas o seu 
funcionamento deve ser adaptado à 
existência da mesma em vários aspetos. O 
OLAF deve continuar a ser competente 
em matéria de inquéritos administrativos 
sobre alegadas irregularidades 
fraudulentas e não fraudulentas nas 
instituições, órgãos, organismos e 
agências da União e em todos os Estados-
Membros, a fim de formular 
recomendações para lançar processos 
judiciais, disciplinares, financeiros ou 
administrativos.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Regulamento (UE) 2017/1939 (5) O Regulamento (UE) 2017/1939 
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exige que o Organismo, bem como todas as 
instituições, órgãos e organismos da União 
comuniquem à Procuradoria Europeia, sem 
demora injustificada, qualquer conduta 
criminosa a propósito da qual a 
Procuradoria Europeia possa exercer a sua 
competência. Uma vez que o Organismo 
tem o mandato de realizar inquéritos 
administrativos relativos à fraude, à 
corrupção e a outras atividades ilegais 
lesivas dos interesses financeiros da União, 
está particularmente bem posicionado e 
preparado para agir como parceiro natural 
e fonte de informação privilegiada da 
Procuradoria Europeia.

exige que o Organismo, bem como todas as 
instituições, órgãos e organismos da União, 
comuniquem à Procuradoria Europeia, sem 
demora injustificada, qualquer conduta 
criminosa a propósito da qual a 
Procuradoria Europeia possa exercer a sua 
competência. Uma vez que o Organismo 
tem o mandato de realizar inquéritos 
administrativos relativos à fraude, à 
corrupção e a outras atividades ilegais 
lesivas dos interesses financeiros da União, 
está particularmente bem posicionado e 
preparado para agir como parceiro natural 
e fonte de informação privilegiada da 
Procuradoria Europeia. Este é 
especialmente o caso quando as 
investigações envolverem Estados-
Membros que participem e não participem 
na cooperação reforçada no âmbito da 
Procuradoria Europeia.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Na prática, os elementos 
indiciadores de uma possível conduta 
criminosa abrangida pelo âmbito de 
competências da Procuradoria Europeia 
podem estar presentes nas alegações 
iniciais recebidas pelo Organismo ou surgir 
apenas no decurso de um inquérito 
administrativo por este aberto devido a 
uma suspeita de irregularidade 
administrativa. Por conseguinte, a fim de 
dar cumprimento ao seu dever de 
comunicação de informações à 
Procuradoria Europeia, o Organismo terá, 
consoante o caso, de comunicar a conduta 
criminosa em qualquer fase, antes ou 
durante um inquérito.

(6) Na prática, os elementos 
indiciadores de uma possível conduta 
criminosa abrangida pelo âmbito de 
competências da Procuradoria Europeia 
podem estar presentes nas alegações 
iniciais recebidas pelo Organismo ou surgir 
apenas no decurso de um inquérito 
administrativo por este aberto devido a 
uma suspeita de irregularidade 
administrativa. Por conseguinte, a fim de 
dar cumprimento ao seu dever de 
comunicação de informações à 
Procuradoria Europeia, o Organismo terá, 
consoante o caso, de notificar 
imediatamente a conduta criminosa. Esta 
notificação deve ser seguida de um 
relatório que deve ser enviado sem 
demora injustificada. A notificação e o 
relatório podem ser enviados em qualquer 
fase, antes ou durante um inquérito. Em 
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qualquer caso, as informações recebidas 
pelo Organismo devem ser comunicadas à 
Procuradoria Europeia o mais 
rapidamente possível.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O Regulamento (UE) 2017/1939 
especifica os elementos mínimos que, em 
regra, devem constar dos relatórios. O 
Organismo pode necessitar de proceder a 
uma avaliação preliminar das alegações 
para apurar esses elementos e recolher as 
informações requeridas, devendo realizar 
esta avaliação de forma célere e através de 
meios que não ponham em risco uma 
eventual investigação penal futura. Depois 
de concluir a sua avaliação, o Organismo 
deverá comunicar à Procuradoria Europeia 
qualquer suspeita de infração no âmbito da 
sua competência.

(7) O Regulamento (UE) 2017/1939 
especifica os elementos mínimos que, em 
regra, devem constar dos relatórios de 
modo a reforçar a eficácia da 
comunicação de qualquer caso penal. 
Para além destes elementos, o Organismo 
deve transmitir à Procuradoria Europeia 
todas as informações relevantes de que 
disponha. O Organismo pode necessitar de 
proceder a uma avaliação preliminar das 
alegações para apurar esses elementos e 
recolher as informações requeridas, 
devendo realizar esta avaliação de forma 
tão célere quanto possível e através de 
meios que não ponham em risco uma 
eventual investigação penal futura. Depois 
de concluir a sua avaliação, o Organismo 
deverá comunicar imediatamente à 
Procuradoria Europeia qualquer suspeita de 
infração no âmbito da sua competência.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Atendendo à experiência do 
Organismo, as instituições, órgãos, 
organismos e agências da União devem ter 
a possibilidade de o utilizarem para realizar 
essa avaliação preliminar das alegações 
que lhes são comunicadas.

(8) Atendendo à experiência do 
Organismo, as instituições, órgãos, 
organismos e agências da União devem ter 
a possibilidade de o utilizarem para realizar 
essa avaliação preliminar das alegações 
que lhes são comunicadas, nos casos em 
que não tenham capacidade para efetuar 
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essa avaliação. Tal não deve atrasar a 
apresentação de relatórios à Procuradoria 
Europeia em tempo útil.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Em conformidade com o 
Regulamento (UE) 2017/1939, o 
Organismo não deve, em princípio, abrir 
um inquérito administrativo em paralelo 
com uma investigação dos mesmos factos 
levada a cabo pela Procuradoria Europeia. 
No entanto, em determinados casos, a 
proteção dos interesses financeiros da 
União pode exigir que o Organismo realize 
um inquérito administrativo complementar, 
antes da conclusão do processo penal 
instaurado pela Procuradoria Europeia, 
com o objetivo de apurar se são necessárias 
medidas cautelares ou se devem ser 
adotadas medidas financeiras, disciplinares 
ou administrativas. Estes inquéritos 
complementares podem ser adequados, 
nomeadamente, quando são necessários 
para recuperar montantes devidos ao 
orçamento da União e que estão sujeitos a 
regras de prescrição específicas, quando os 
montantes em risco são muito elevados, ou 
se for necessário evitar despesas adicionais 
em situações de risco através de medidas 
administrativas.

(9) Em conformidade com o 
Regulamento (UE) 2017/1939, o 
Organismo não deve, em princípio, abrir 
um inquérito administrativo em paralelo 
com uma investigação dos mesmos factos 
levada a cabo pela Procuradoria Europeia. 
No entanto, em determinados casos, a 
proteção dos interesses financeiros da 
União pode exigir que o Organismo realize 
um inquérito administrativo complementar, 
antes da conclusão do processo penal 
instaurado pela Procuradoria Europeia, 
com o objetivo de apurar se são necessárias 
medidas cautelares ou se devem ser 
adotadas medidas financeiras, disciplinares 
ou administrativas. Estes inquéritos 
complementares podem ser adequados, 
nomeadamente, quando são necessários 
para recuperar montantes devidos ao 
orçamento da União e que estão sujeitos a 
regras de prescrição específicas, quando os 
montantes em risco são muito elevados, ou 
se for necessário evitar despesas adicionais 
em situações de risco através de medidas 
administrativas. Tendo em conta o seu 
carácter complementar, tais inquéritos só 
devem ser realizados com o acordo da 
Procuradoria Europeia.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 10



PE629.629v02-00 10/35 AD\1173523PT.docx

PT

Texto da Comissão Alteração

(10) O Regulamento (UE) 2017/1939 
dispõe que a Procuradoria Europeia pode 
solicitar esses inquéritos complementares 
ao Organismo. Em determinadas 
condições, tais inquéritos complementares 
também deverão ser possíveis, mesmo que 
a Procuradoria Europeia não os solicite, 
por iniciativa do Organismo. Em especial, 
a Procuradoria Europeia deverá poder 
opor-se à abertura ou à continuação de um 
inquérito do Organismo, ou a que este 
execute atos de inquérito específicos. Os 
motivos dessa oposição devem ser 
baseados na necessidade de proteger a 
eficácia da investigação da Procuradoria 
Europeia e proporcionais a tal objetivo. O 
Organismo deve abster-se de executar a 
ação relativamente à qual a Procuradoria 
Europeia tenha levantado objeções. Se a 
Procuradoria Europeia não formular 
objeções, o inquérito do Organismo ser 
realizado em estreita consulta com ela.

(10) O Regulamento (UE) 2017/1939 
dispõe que a Procuradoria Europeia pode 
solicitar esses inquéritos complementares 
ao Organismo. Em condições específicas, 
tais inquéritos complementares também 
deverão ser possíveis, mesmo que a 
Procuradoria Europeia não os solicite, por 
iniciativa do Organismo após consulta à 
Procuradoria Europeia. Em especial, a 
Procuradoria Europeia deverá poder opor-
se à abertura ou à continuação de um 
inquérito do Organismo, ou a que este 
execute atos de inquérito específicos. Os 
motivos dessa oposição devem ser 
baseados na necessidade de proteger a 
eficácia da investigação da Procuradoria 
Europeia e proporcionais a tal objetivo. O 
Organismo deve abster-se de executar a 
ação relativamente à qual a Procuradoria 
Europeia tenha levantado objeções. Se a 
Procuradoria Europeia concordar com o 
pedido, o inquérito do Organismo deve ser 
realizado em estreita consulta com ela.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Para assegurar uma coordenação 
eficaz entre o Organismo e a Procuradoria 
Europeia, deve ser mantido um 
intercâmbio contínuo de informações entre 
eles. O intercâmbio de informações nas 
fases anteriores à abertura de inquéritos 
pelo Organismo e pela Procuradoria 
Europeia é particularmente importante para 
garantir uma coordenação adequada entre 
as respetivas ações e evitar uma duplicação 
de esforços. O Organismo e a Procuradoria 
devem especificar as modalidades e as 
condições deste intercâmbio de 
informações nos seus acordos de 

(12) Para assegurar uma coordenação 
eficaz entre o Organismo e a Procuradoria 
Europeia, deve ser mantido um 
intercâmbio contínuo de informações entre 
eles. O intercâmbio de informações nas 
fases anteriores à abertura de inquéritos 
pelo Organismo e pela Procuradoria 
Europeia é particularmente importante para 
garantir uma coordenação adequada entre 
as respetivas ações e evitar uma duplicação 
de esforços. Para este efeito, o Organismo 
e a Procuradoria Europeia devem utilizar 
as funções de respostas 
positivas/negativas dos respetivos sistemas 
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cooperação. de gestão de processos. O Organismo e a 
Procuradoria devem especificar as 
modalidades e as condições deste 
intercâmbio de informações nos seus 
acordos de cooperação. O Diretor-Geral 
do Organismo e o Procurador-Geral 
Europeu devem reunir-se regularmente 
para debater questões de interesse 
comum.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Nas situações em que o Organismo 
necessite de recorrer à assistência das 
autoridades nacionais competentes, 
especialmente nos casos em que um 
operador económico se oponha a uma 
verificação e inspeção no local, os Estados-
Membros devem garantir a eficácia da ação 
do Organismo e prestar-lhe a assistência 
necessária em conformidade com as 
normas de direito processual nacional 
aplicáveis.

(19) Nas situações em que o Organismo 
necessite de recorrer à assistência das 
autoridades nacionais competentes, 
especialmente nos casos em que um 
operador económico se oponha a uma 
verificação e inspeção no local, os Estados-
Membros devem garantir a eficácia da ação 
do Organismo e prestar-lhe, sem demora 
injustificada, a assistência necessária em 
conformidade com as normas de direito 
processual nacional aplicáveis.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) As pessoas que denunciem ao 
Organismo crimes e infrações 
relacionadas com os interesses 
financeiros da UE devem beneficiar de 
plena proteção, em especial no âmbito das 
disposições pertinentes da UE relativas 
aos denunciantes.

Alteração 13
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Proposta de regulamento
Considerando 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-A) As autoridades competentes dos 
Estados-Membros prestam ao Organismo 
a assistência necessária ao exercício das 
suas competências. Se o Organismo 
formular recomendações judiciais 
dirigidas aos ministérios públicos 
nacionais dum Estado-Membro e não lhe 
for dado seguimento, o Estado-Membro 
deve justificar a sua decisão ao 
Organismo. Uma vez por ano, o 
Organismo deve elaborar um relatório 
com vista a dar conta da assistência 
prestada pelos Estados-Membros e do 
seguimento dado às recomendações 
judiciais.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 32-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-B) Deve ser nomeado um responsável 
pelos direitos fundamentais como um dos 
membros do Comité de Fiscalização. O 
responsável pelos direitos fundamentais 
deve controlar o cumprimento dos direitos 
fundamentais e das garantias processuais 
pelo Organismo.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(35-A) Até 31 de dezembro de 2022, a 
Comissão deve avaliar a aplicação do 
presente regulamento e, em particular, a 
eficiência da cooperação entre o 
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Organismo e a Procuradoria Europeia.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto -1 (novo)
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artigo 1 – n.º 3 – alínea d)

Texto em vigor Alteração

(-1) No artigo 1.º, n.º 3, a alínea d) 
passa a ter a seguinte redação:

d) Do Regulamento (CE) n.º 45/2001. d) Do Regulamento (CE) n.º 45/2001 
e do Regulamento (Euratom) n.º 
2016/679.

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

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As inspeções e verificações no local 
são realizadas em conformidade com o 
presente regulamento e, na medida em que 
uma matéria não esteja abrangida pelo 
presente regulamento, com o Regulamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96.

2. As inspeções e verificações no local 
podem ser realizadas sem aviso prévio e 
são realizadas em conformidade com o 
presente regulamento e, na medida em que 
uma matéria não esteja abrangida pelo 
presente regulamento, com o Regulamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artigo 3 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A pedido do Organismo, a autoridade A pedido do Organismo, a autoridade 
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competente do Estado-Membro em causa 
presta ao pessoal do Organismo a 
assistência necessária para o exercício 
efetivo das suas competências, tal como 
especificado no mandato escrito referido 
no artigo 7.º, n.º 2.

competente do Estado-Membro em causa 
presta, sem demora injustificada, ao 
pessoal do Organismo a assistência 
necessária para o exercício efetivo das suas 
competências, tal como especificado no 
mandato escrito referido no artigo 7.º, n.º 2.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
 Artigo 3 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro em causa assegura, de 
acordo com o Regulamento (Euratom, CE) 
n.º 2185/96, que o pessoal do Organismo 
tenha acesso a todas as informações e 
documentos relacionados com a matéria 
investigada que se revelem necessários 
para efetuar as inspeções e verificações no 
local de forma eficaz e eficiente, e que 
possa assumir a guarda dos documentos ou 
informações para evitar o risco de 
desaparecimento dos mesmos.

O Estado-Membro em causa assegura, de 
acordo com o Regulamento (Euratom, CE) 
n.º 2185/96, que o pessoal do Organismo 
tenha acesso a todas as informações e 
documentos relacionados com a matéria 
investigada que se revelem necessários 
para efetuar as inspeções e verificações no 
local de forma eficaz e eficiente, e que 
possa assumir a guarda dos documentos ou 
informações durante o tempo necessário 
para evitar o risco de desaparecimento dos 
mesmos.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artigo 3 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Durante um inquérito externo, o 
Organismo pode aceder a todas 
informações e dados relevantes, 
independentemente do suporte em que 
estejam armazenados, na posse das 
instituições, órgãos, organismos e agências, 
relacionadas com a matéria investigada, na 
medida do necessário para comprovar a 
existência de fraude, corrupção ou 

9. Durante um inquérito externo, o 
Organismo pode aceder, sem demora 
injustificada, a todas informações e dados 
relevantes, independentemente do suporte 
em que estejam armazenados, na posse das 
instituições, órgãos, organismos e agências, 
relacionadas com a matéria investigada, na 
medida do necessário para comprovar a 
existência de fraude, corrupção ou 
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quaisquer outras atividades ilegais lesivas 
dos interesses financeiros da União. Para o 
efeito, é aplicável o artigo 4.º, n.os 2 e 4.

quaisquer outras atividades ilegais lesivas 
dos interesses financeiros da União. Para o 
efeito, é aplicável o artigo 4.º, n.os 2 e 4.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artigo 3 – n.º 10 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no artigo 12.º-C, 
n.º 1, se, antes de ser tomada uma decisão 
quanto à instauração ou não de um 
inquérito externo, o Organismo dispuser de 
informações que indiciem a existência de 
fraude, corrupção ou quaisquer outras 
atividades ilegais lesivas dos interesses 
financeiros da União, pode informar desse 
facto as autoridades competentes dos 
Estados-Membros em causa e, se 
necessário, as instituições, órgãos, 
organismos e agências em causa.

Sem prejuízo do disposto no artigo 12.º-C, 
n.º 1, se, antes de ser tomada uma decisão 
quanto à instauração ou não de um 
inquérito externo, o Organismo dispuser de 
informações que indiciem a existência de 
fraude, corrupção ou quaisquer outras 
atividades ilegais lesivas dos interesses 
financeiros da União, pode informar desse 
facto as autoridades competentes dos 
Estados-Membros em causa e, se 
necessário, as instituições, órgãos, 
organismos e agências em causa. As 
autoridades competentes dos Estados-
Membros em causa e/ou a instituição, 
órgão, organismo ou agência em causa 
informam o Organismo, a pedido, das 
medidas tomadas e das conclusões tiradas 
com base nessa informação.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea a)
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O Organismo tem acesso imediato e 
sem pré-aviso a todas as informações e 
dados relevantes, independentemente do 
suporte em que estejam armazenados, na 
posse das instituições, órgãos, organismos 

(a) O Organismo tem acesso imediato e 
sem pré-aviso a todas as informações e 
dados relevantes, independentemente do 
suporte em que estejam armazenados, na 
posse das instituições, órgãos, organismos 



PE629.629v02-00 16/35 AD\1173523PT.docx

PT

e agências, bem como às suas instalações. 
O Organismo fica habilitado a inspecionar 
a contabilidade das instituições, órgãos, 
organismos e agências. O Organismo pode 
obter cópias e extratos de documentos ou 
do conteúdo de suportes de informação na 
posse das instituições, órgãos, organismos 
e agências e, se necessário, pode assumir a 
guarda desses documentos ou informações 
para evitar o risco de desaparecimento dos 
mesmos;

e agências, bem como às suas instalações. 
O Organismo fica habilitado a inspecionar 
a contabilidade das instituições, órgãos, 
organismos e agências. O Organismo pode 
obter cópias e extratos de documentos ou 
do conteúdo de suportes de informação na 
posse das instituições, órgãos, organismos 
e agências e, se necessário, pode assumir a 
guarda desses documentos ou informações 
durante o tempo necessário para evitar o 
risco de desaparecimento dos mesmos;

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea b)
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. De acordo com o artigo 3.º, o 
Organismo pode efetuar inspeções e 
verificações nas instalações dos operadores 
económicos a fim de obter acesso às 
informações relevantes relacionadas com a 
matéria objeto de inquérito interno.

3. De acordo com o artigo 3.º, o 
Organismo pode, sem aviso prévio, efetuar 
inspeções e verificações nas instalações 
dos operadores económicos a fim de obter 
acesso às informações relevantes 
relacionadas com a matéria objeto de 
inquérito interno.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) No n.º 2, após o primeiro 
parágrafo, é inserido o seguinte parágrafo 
novo:
«O inquérito externo solicitado ao 
Organismo pela Procuradoria Europeia é 
aberto sem demora, em conformidade 
com o artigo 12.º-E.»
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0883&from=PT)

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a-B) (nova)
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto em vigor Alteração

(a-B) No n.º 2, o segundo parágrafo 
passa a ter a seguinte redação:

A decisão de abrir um inquérito interno é 
tomada pelo Diretor-Geral, por iniciativa 
própria ou a pedido da instituição, órgão, 
organismo ou agência em que o inquérito 
deva efetuar-se, ou a pedido de um Estado-
Membro.

A decisão de abrir um inquérito interno é 
tomada pelo Diretor-Geral, por iniciativa 
própria ou a pedido da Procuradoria 
Europeia ou da instituição, órgão, 
organismo ou agência em que o inquérito 
deva efetuar-se, ou a pedido de um Estado-
Membro.

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

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto em vigor Alteração

(a-A) No n.º 3, o segundo parágrafo 
passa a ter a seguinte redação:

As instituições, órgãos, organismos e 
agências asseguram que os seus 
funcionários ou outros agentes, membros 
ou chefes e membros do seu pessoal 
prestem ao pessoal do Organismo a 
assistência necessária ao exercício efetivo 
das suas competências.

As instituições, órgãos, organismos e 
agências asseguram que os seus 
funcionários ou outros agentes, membros 
ou chefes e membros do seu pessoal 
prestem ao pessoal do Organismo a 
assistência necessária ao exercício efetivo 
das suas competências em conformidade 
com o presente regulamento e sem 
demora injustificada.

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

Alteração 27
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6 – alínea d)
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artigo 7 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Complementarmente ao disposto no 
primeiro parágrafo, a instituição, órgão, 
organismo ou agência em causa pode 
consultar o Organismo em qualquer 
momento, a fim de, em estreita cooperação 
com este, tomar as medidas cautelares 
adequadas, incluindo medidas de 
preservação dos elementos de prova, e 
informa sem demora o Organismo da sua 
decisão.

Complementarmente ao disposto no 
primeiro parágrafo, a instituição, órgão, 
organismo ou agência em causa pode 
consultar o Organismo em qualquer 
momento, a fim de, em estreita cooperação 
com este, tomar as medidas cautelares 
adequadas, incluindo medidas de 
preservação dos elementos de prova, e 
informa sem demora o Organismo da sua 
decisão. O Organismo coopera de forma 
construtiva e em plena sinergia com a 
instituição, órgão, organismo ou agência 
em causa.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea a)
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1-A

Texto da Comissão Alteração

Caso as instituições, órgãos, organismos e 
agências comuniquem tais informações à 
Procuradoria Europeia em conformidade 
com o artigo 24.º do Regulamento (UE) 
2017/1939, podem, em alternativa, 
transmitir ao Organismo uma cópia do 
relatório enviado à Procuradoria Europeia.

Caso as instituições, órgãos, organismos e 
agências comuniquem tais informações à 
Procuradoria Europeia em conformidade 
com o artigo 24.º do Regulamento (UE) 
2017/1939, podem, em alternativa, 
transmitir ao Organismo uma cópia do 
relatório enviado à Procuradoria Europeia e 
notificar esta última dessa transmissão.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea b)
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

As instituições, órgãos, organismos e 
agências, bem como as autoridades 
competentes dos Estados-Membros, a não 
ser que o direito nacional o impeça, 
transmitem ao Organismo, a pedido deste 
ou por iniciativa própria, todos os 
documentos ou informações na sua posse 
relativos a um inquérito em curso do 
Organismo.

As instituições, órgãos, organismos e 
agências, bem como as autoridades 
competentes dos Estados-Membros, a não 
ser que o direito nacional o impeça, 
transmitem sem demora ao Organismo, a 
pedido deste ou por iniciativa própria, 
todos os documentos ou informações na 
sua posse relativos a um inquérito em curso 
do Organismo.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea b)
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Antes da abertura de um inquérito, 
transmitem, a pedido do Organismo, todos 
os documentos ou informações na sua 
posse que sejam necessários para apreciar 
as alegações ou aplicar os critérios de 
abertura dos inquéritos estabelecidos no 
artigo 5.º, n.º 1.

Antes da abertura de um inquérito, 
transmitem, a pedido do Organismo ou por 
iniciativa própria, todos os documentos ou 
informações na sua posse que sejam 
necessários para apreciar as alegações ou 
aplicar os critérios de abertura dos 
inquéritos estabelecidos no artigo 5.º, n.º 1.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea c)
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As instituições, órgãos, organismos 
e agências, bem como as autoridades 
competentes dos Estados-Membros, a não 
ser que o direito nacional o impeça, 
transmitem ao Organismo quaisquer outros 
documentos ou informações na sua posse 
que sejam considerados relevantes, 
relativos à luta contra a fraude, a corrupção 
e qualquer outra atividade ilegal lesiva dos 

3. As instituições, órgãos, organismos 
e agências, bem como as autoridades 
competentes dos Estados-Membros, a não 
ser que o direito nacional o impeça, 
transmitem sem demora ao Organismo, a 
pedido deste ou por iniciativa própria, 
quaisquer outros documentos ou 
informações na sua posse que sejam 
considerados relevantes, relativos à luta 
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interesses financeiros da União. contra a fraude, a corrupção e qualquer 
outra atividade ilegal lesiva dos interesses 
financeiros da União.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artigo 9 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) É aditado o seguinte número:
«5-A. Os atos de inquérito executados 
pelo OLAF estão sujeitos ao controlo 
jurisdicional do Tribunal de Justiça, nos 
termos do artigo 263.º do TFUE.»

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artigo 10 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto em vigor Alteração

(a-A) No n.º 5, o primeiro parágrafo 
passa a ter a seguinte redação:

O Diretor-Geral assegura que as 
informações fornecidas ao público sejam 
prestadas de forma neutra e imparcial, e 
que a sua divulgação respeite a 
confidencialidade dos inquéritos e os 
princípios estabelecidos no presente artigo 
e no artigo 9.º, n.º 1.

O Diretor-Geral assegura que as 
informações fornecidas ao público sejam 
prestadas de forma neutra e imparcial, e 
que a sua divulgação respeite os requisitos 
em matéria de proteção de dados, a 
confidencialidade dos inquéritos e os 
princípios estabelecidos no presente artigo 
e no artigo 9.º, n.º 1.

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

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 – alínea a-B) (nova)
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Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artigo 10 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) É aditado o seguinte número:
«5-A. As pessoas que denunciem ao 
Organismo crimes e infrações 
relacionadas com os interesses 
financeiros da UE devem beneficiar de 
plena proteção, em especial no âmbito da 
legislação europeia relativa à proteção 
das pessoas que denunciam infrações ao 
direito da União.»

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10 – alínea a)
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O relatório pode ser acompanhado de 
recomendações do Diretor-Geral sobre o 
seguimento que lhe deve ser dado. As 
referidas recomendações indicam, se for 
caso disso, as medidas disciplinares, 
administrativas, financeiras e/ou judiciais a 
tomar pelas instituições, órgãos, 
organismos e agências e pelas autoridades 
competentes dos Estados-Membros em 
causa, e especificam, em particular, os 
montantes estimados a recuperar e a 
qualificação jurídica preliminar dos factos 
comprovados.

O relatório é acompanhado de 
recomendações bem documentadas do 
Diretor-Geral sobre se lhe deve ou não ser 
dado seguimento. As referidas 
recomendações indicam, se for caso disso, 
as medidas disciplinares, administrativas, 
financeiras e/ou judiciais a tomar pelas 
instituições, órgãos, organismos e agências 
e pelas autoridades competentes dos 
Estados-Membros em causa, e especificam, 
em particular, os montantes estimados a 
recuperar e a qualificação jurídica 
preliminar dos factos comprovados.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10 – alínea b)
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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O Organismo adota medidas internas 
adequadas para garantir a qualidade 
constante dos relatórios finais e das 
recomendações e avalia a necessidade de 
rever as orientações sobre os 
procedimentos de inquérito com vista a 
corrigir qualquer eventual 
incompatibilidade.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10 – alínea b)
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os relatórios elaborados pelo Organismo 
constituem elementos de prova admissíveis 
nos processos penais do Estado-Membro 
em que a sua utilização se revele 
necessária, da mesma forma e nas mesmas 
condições que os relatórios administrativos 
elaborados pelos inspetores administrativos 
nacionais. Ficam sujeitos às mesmas regras 
de apreciação que as aplicáveis aos 
relatórios administrativos elaborados pelos 
inspetores administrativos nacionais e têm 
idêntico valor de prova.

Os relatórios elaborados pelo Organismo 
constituem elementos de prova admissíveis 
nos processos penais do Estado-Membro 
em que a sua utilização se revele 
necessária, da mesma forma e nas mesmas 
condições que os relatórios administrativos 
elaborados pelos inspetores administrativos 
nacionais. Ficam sujeitos às mesmas regras 
de apreciação que as aplicáveis aos 
relatórios administrativos elaborados pelos 
inspetores administrativos nacionais e têm 
idêntico valor de prova. Neste contexto, 
esses relatórios constituem atos 
suscetíveis de afetar negativamente as 
pessoas em causa.

Justificação

Em conformidade com as recomendações do Tribunal de Contas Europeu, é conveniente 
especificar que os relatórios do Organismo podem afetar negativamente as pessoas, a fim de 
garantir o direito dessas pessoas a um recurso efetivo.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10 – alínea c-A) (nova)
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artigo 11 – n.º 8-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(c-A) É aditado o seguinte número:
«8-A. Uma vez por ano é elaborado um 
relatório, sob a autoridade do Diretor-
Geral. Esse relatório indica o seguimento 
dado pelas autoridades competentes do 
Estados-Membros na sequência de 
pedidos de assistência formulados pelo 
Organismo nos termos do presente 
regulamento. Esse relatório indica 
também o seguimento judicial dado pelas 
autoridades competentes do Estados-
Membros com base nos resultados dos 
inquéritos efetuados pelo Organismo. O 
relatório respeita os requisitos em matéria 
de proteção de dados e confidencialidade 
dos inquéritos e será transmitido ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.»

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artigo 12-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos do presente 
regulamento, os Estados-Membros 
designam um serviço (a seguir designado 
«serviço de coordenação antifraude») que 
facilite a cooperação efetiva e o 
intercâmbio de informações com o 
Organismo, incluindo informações de 
caráter operacional. Se necessário, e de 
acordo com o direito nacional, o serviço de 
coordenação antifraude pode ser 
considerado como autoridade competente 
para efeitos do presente regulamento.

1. Para efeitos do presente 
regulamento, os Estados-Membros 
designam um serviço (a seguir designado 
«serviço de coordenação antifraude») que 
facilite a cooperação rápida e efetiva e o 
intercâmbio de informações com o 
Organismo, incluindo informações de 
caráter operacional. Se necessário, e de 
acordo com o direito nacional, o serviço de 
coordenação antifraude pode ser 
considerado como autoridade competente 
para efeitos do presente regulamento.

Alteração 40

Proposta de regulamento



PE629.629v02-00 24/35 AD\1173523PT.docx

PT

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artigo 12-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A pedido do Organismo, antes de 
ser tomada uma decisão quanto à 
instauração ou não de um inquérito, bem 
como durante ou após um inquérito, os 
serviços de coordenação antifraude 
prestam, obtêm ou coordenam a assistência 
necessária para que o Organismo leve a 
cabo as suas atribuições de forma eficaz. 
Essa assistência inclui, em particular, a 
assistência das autoridades nacionais 
competentes prestada em conformidade 
com o artigo 3.º, n.ºs 6 e 7, o artigo 7.º, 
n.º 3, e o artigo 8.º, n.ºs 2 e 3.

2. A pedido do Organismo ou por 
iniciativa própria, antes de ser tomada uma 
decisão quanto à instauração ou não de um 
inquérito, bem como durante ou após um 
inquérito, os serviços de coordenação 
antifraude prestam, obtêm ou coordenam a 
assistência necessária para que o 
Organismo leve a cabo as suas atribuições 
de forma eficaz. Essa assistência inclui, em 
particular, a assistência das autoridades 
nacionais competentes prestada em 
conformidade com o artigo 3.º, n.ºs 6 e 7, o 
artigo 7.º, n.º 3, e o artigo 8.º, n.ºs 2 e 3.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artigo 12-C – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Organismo comunica à 
Procuradoria Europeia, sem demora 
injustificada, qualquer conduta criminosa a 
propósito da qual a Procuradoria Europeia 
possa exercer a sua competência em 
conformidade com o artigo 22.º e o 
artigo 25.º, n.ºs 2 e 3 do Regulamento 
(UE) 2017/1939. O relatório é enviado em 
qualquer fase, antes ou durante um 
inquérito do Organismo.

1. O Organismo notifica 
imediatamente a Procuradoria Europeia 
sobre qualquer indicação de conduta 
criminosa a propósito da qual a 
Procuradoria Europeia exerce a sua 
competência em conformidade com os 
artigos 22.º e 25.º do Regulamento (UE) 
2017/1939. Esta notificação é seguida de 
um relatório ser enviado sem demora 
injustificada. A notificação e o relatório 
são enviados em qualquer fase, antes ou 
durante um inquérito do Organismo. A 
Procuradoria Europeia pode solicitar ao 
Organismo que envie informações 
adicionais, fixando um prazo para tal.

Alteração 42
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artigo 12-C – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O relatório contém, no mínimo, a 
descrição dos factos, incluindo a avaliação 
do prejuízo causado ou suscetível de ser 
causado, a eventual qualificação jurídica e 
qualquer informação disponível sobre 
potenciais vítimas, suspeitos e outras 
pessoas envolvidas.

2. O relatório contém, no mínimo, a 
descrição dos factos e informações do 
conhecimento do Organismo, incluindo a 
avaliação do prejuízo causado ou suscetível 
de ser causado, caso o Organismo possua 
essas informações, a eventual qualificação 
jurídica e qualquer informação disponível 
sobre potenciais vítimas, suspeitos e outras 
pessoas envolvidas. Juntamente com o 
relatório, o Organismo transmite à 
Procuradoria Europeia as informações 
relevantes sobre o caso que possua.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artigo 12-C – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que as informações 
recebidas pelo Organismo não incluam os 
elementos referidos no n.º 2 e não haja 
qualquer inquérito do Organismo em curso, 
este pode proceder a uma avaliação 
preliminar das alegações. A avaliação é 
realizada de forma célere e, em qualquer 
caso, no prazo de dois meses a contar da 
receção das informações. Durante a 
avaliação, são aplicáveis o artigo 6.º e o 
artigo 8.º, n.º 2.

Nos casos em que as informações 
recebidas pelo Organismo não incluam os 
elementos referidos no n.º 2 e não haja 
qualquer inquérito do Organismo em curso, 
este pode proceder a uma avaliação 
preliminar das alegações. A avaliação é 
realizada de forma tão célere quanto 
possível e, em qualquer caso, no prazo de 
dois meses a contar da receção das 
informações. Durante a avaliação, são 
aplicáveis o artigo 6.º e o artigo 8.º, n.º 2. 
O Organismo deve abster-se de executar 
quaisquer medidas suscetíveis de 
comprometerem quaisquer inquéritos 
futuros da Procuradoria Europeia.

Alteração 44
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artigo 12-C – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Na sequência dessa avaliação preliminar, o 
Organismo deve comunicar as 
informações à Procuradoria Europeia, se 
as condições estabelecidas no n.º 1 
estiverem preenchidas.

Na sequência dessa avaliação preliminar, 
mesmo que não tenham sido reunidos 
todos os elementos referidos no n.º 2, o 
Organismo deve comunicar imediatamente 
à Procuradoria Europeia, se as condições 
estabelecidas no n.º 1 estão preenchidas.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artigo 12-C – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da aplicação do primeiro 
parágrafo, o Organismo verifica, em 
conformidade com o artigo 12.º-G, n.º 2, 
através do sistema de gestão de processos, 
se a Procuradoria Europeia está a conduzir 
uma investigação. O Organismo pode 
solicitar-lhe informações adicionais. A 
Procuradoria Europeia responde a esse 
pedido no prazo de 10 dias úteis.

Para efeitos da aplicação do primeiro 
parágrafo, o Organismo verifica, em 
conformidade com o artigo 12.º-G, n.º 2, se 
a Procuradoria Europeia está a conduzir 
uma investigação. O Organismo pode 
solicitar-lhe informações adicionais. A 
Procuradoria Europeia responde a esse 
pedido sem demora injustificada.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artigo 12-C – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As instituições, órgãos, organismos 
e agências podem pedir ao Organismo que 
proceda a uma avaliação preliminar das 
alegações que lhes tenham sido 
comunicadas. Para efeitos desses pedidos, 

5. As instituições, órgãos, organismos 
e agências podem pedir ao Organismo que 
proceda a uma avaliação preliminar das 
alegações que lhes tenham sido 
comunicadas. Para efeitos desses pedidos, 
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é aplicável o n.º 3. é aplicável o n.º 3. Tal não deve atrasar a 
apresentação de relatórios à Procuradoria 
Europeia em tempo útil.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artigo 12-D – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da aplicação do primeiro 
parágrafo, o Organismo verifica, em 
conformidade com o artigo 12.º-G, n.º 2, 
através do sistema de gestão de processos, 
se a Procuradoria Europeia está a conduzir 
uma investigação. O Organismo pode 
solicitar-lhe informações adicionais. A 
Procuradoria Europeia responde a esse 
pedido no prazo de 10 dias úteis.

Para efeitos da aplicação do primeiro 
parágrafo, o Organismo verifica, em 
conformidade com o artigo 12.º-G, n.º 2, se 
a Procuradoria Europeia está a conduzir 
uma investigação. O Organismo pode 
solicitar-lhe informações adicionais. A 
Procuradoria Europeia responde a esse 
pedido sem demora injustificada.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artigo 12-E – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As normas das garantias 
processuais estipuladas no Regulamento 
(UE) n.º 2017/1939 do Conselho são 
igualmente aplicáveis aos elementos de 
prova recolhidos pelo Organismo nestes 
casos. O Tribunal de Justiça da União 
Europeia continua a ser competente para 
rever os atos processuais realizados pelo 
OLAF em nome da Procuradoria 
Europeia, se esses atos se destinarem a 
produzir efeitos jurídicos em relação a 
terceiros.



PE629.629v02-00 28/35 AD\1173523PT.docx

PT

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artigo 12-F – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em casos devidamente justificados, 
quando a Procuradoria Europeia estiver a 
conduzir uma investigação, se o Diretor-
Geral considerar que se deve abrir um 
inquérito em conformidade com o mandato 
do Organismo, a fim de facilitar a adoção 
de medidas cautelares ou de medidas 
financeiras, disciplinares ou 
administrativas, o Organismo informa a 
Procuradoria Europeia por escrito, 
especificando a natureza e a finalidade do 
inquérito.

Quando a Procuradoria Europeia estiver a 
conduzir uma investigação, se o Diretor-
Geral, em casos devidamente justificados, 
considerar que se deve também abrir um 
inquérito do Organismo em conformidade 
com o mandato deste – a fim de facilitar a 
adoção de medidas cautelares ou de 
medidas financeiras, disciplinares ou 
administrativas – o Organismo informa a 
Procuradoria Europeia e pede o seu 
acordo. Para o efeito, o Organismo 
transmite um pedido por escrito, 
especificando a natureza da(s) medida(s) e 
a(s) pessoa(s) em causa.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artigo 12-F – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No prazo de 30 dias a contar da receção 
desta informação, a Procuradoria Europeia 
pode levantar objeções à abertura de um 
inquérito ou à execução de determinados 
atos do inquérito, caso seja necessário para 
evitar pôr em risco a sua própria 
investigação ou ação penal, enquanto tais 
motivos se mantiverem. A Procuradoria 
Europeia notifica o Organismo, sem 
demora injustificada, quando os motivos da 
objeção deixarem de se verificar.

No prazo de 10 dias úteis a contar da 
receção desta informação, a Procuradoria 
Europeia deve dar o seu acordo ou levantar 
objeções à abertura de um inquérito ou à 
execução de quaisquer atos do inquérito, 
caso seja necessário para evitar pôr em 
risco a sua própria investigação ou ação 
penal, enquanto tais motivos se 
mantiverem. Se a Procuradoria Europeia 
levantar objeções ao pedido, o Organismo 
não tomará tais medidas. Em casos 
excecionais, devido à complexidade dos 
inquéritos, a Procuradoria Europeia pode 
informar o Organismo da necessidade de 
prorrogar esse prazo por 20 dias úteis. A 



AD\1173523PT.docx 29/35 PE629.629v02-00

PT

Procuradoria Europeia notifica o 
Organismo, sem demora injustificada, 
quando os motivos da objeção deixarem de 
se verificar.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artigo 12-F – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Se a Procuradoria Europeia não se 
levantar objeções dentro do prazo 
indicado no parágrafo anterior, o 
Organismo pode abrir um inquérito e 
conduzi-lo em estreita consulta com a 
Procuradoria Europeia.

Se a Procuradoria Europeia concordar com 
o pedido, o Organismo tomará essas 
medidas em estreita consulta com a 
Procuradoria Europeia. 

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artigo 12-F – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se a Procuradoria Europeia tiver 
conhecimento, através do mecanismo de 
controlo dos sistemas de gestão de 
processos referido no artigo 12.º-G, de 
que o Organismo conduz uma 
investigação sobre os mesmos factos, que 
a Procuradoria Europeia pretende 
igualmente investigar, informa o 
Organismo a esse respeito no prazo de 
24 horas. Nesse caso, o Organismo 
encerra a sua investigação, a menos que a 
Procuradoria Europeia solicite ao 
Organismo que apoie ou complemente as 
suas atividades em conformidade com o 
artigo 12.º-E.
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Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artigo 12-G – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que necessário para 
facilitar a cooperação com a Procuradoria 
Europeia, tal como previsto no artigo 1.º, 
n.º 4-A, o Organismo estabelece acordos 
administrativos com a Procuradoria 
Europeia. Tais acordos de cooperação 
podem definir os aspetos práticos do 
intercâmbio de informações, incluindo 
dados pessoais, informações operacionais, 
estratégicas ou técnicas e informações 
classificadas. Incluem disposições 
pormenorizadas sobre o intercâmbio 
contínuo de informações durante a receção 
e a verificação das alegações por ambos os 
organismos.

1. Sempre que necessário para 
facilitar a cooperação com a Procuradoria 
Europeia, tal como previsto no artigo 1.º, 
n.º 4-A, o Organismo estabelece acordos 
administrativos com a Procuradoria 
Europeia. Tais acordos de cooperação 
podem definir os aspetos práticos do 
intercâmbio de informações, incluindo 
dados pessoais, informações operacionais, 
estratégicas ou técnicas e informações 
classificadas. Incluem disposições 
pormenorizadas sobre o intercâmbio 
contínuo de informações durante a receção 
e a verificação das alegações por ambos os 
organismos. O Diretor-Geral do 
Organismo e o Procurador-Geral 
Europeu devem reunir-se, pelo menos, 
uma vez por ano para debater questões de 
interesse comum.

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artigo 12-G – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Organismo tem acesso indireto, 
com base num sistema de respostas 
positivas/negativas, às informações 
registadas no sistema de gestão de 
processos da Procuradoria Europeia. 
Sempre que se encontre uma 
correspondência entre os dados 
introduzidos pelo Organismo no sistema de 
gestão de processos e os dados na posse da 
Procuradoria Europeia, o facto de existir 

2. O Organismo tem acesso indireto, 
com base num sistema de respostas 
positivas/negativas, às informações 
registadas no sistema de gestão de 
processos da Procuradoria Europeia. 
Sempre que se encontre uma 
correspondência entre os dados 
introduzidos pelo Organismo no sistema de 
gestão de processos e os dados na posse da 
Procuradoria Europeia, o facto de existir 
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uma correspondência é comunicado tanto à 
Procuradoria Europeia como ao 
Organismo. O Organismo toma medidas 
adequadas para permitir que a Procuradoria 
Europeia tenha acesso, com base num 
sistema de respostas positivas/negativas, às 
informações registadas no seu sistema de 
gestão de processos.

uma correspondência é comunicado 
automaticamente tanto à Procuradoria 
Europeia como ao Organismo. O 
Organismo toma medidas adequadas para 
permitir que a Procuradoria Europeia tenha 
acesso rápido, com base num sistema de 
respostas positivas/negativas, às 
informações registadas no seu sistema de 
gestão de processos. O Organismo só 
acede indiretamente às informações 
contidas no sistema de gestão de 
processos da Procuradoria Europeia na 
medida do necessário ao desempenho das 
suas funções, tal como definidas no 
presente regulamento, devendo esse 
acesso ser devidamente justificado e 
validado por meio de um procedimento 
interno instituído pelo Organismo. O 
Organismo mantém um registo de todos 
os casos de acesso ao sistema de gestão de 
processos da Procuradoria Europeia. Os 
resultados obtidos através desse acesso 
ficam sujeitos às normas em matéria de 
confidencialidade e de proteção de dados 
a que se refere o artigo 10.º.

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12-A (novo)
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artigo 15 – n.º 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Ao artigo 15.º é aditado o seguinte 
número:
«9-A. O Comité de Fiscalização nomeia 
um responsável pelos direitos 
fundamentais entre os membros. O 
responsável pelos direitos fundamentais 
controla o cumprimento dos direitos 
fundamentais e das garantias processuais 
pelo Organismo. Este responsável também 
dirige pareceres e, se for caso disso, 
formula recomendações ao Comité de 
Fiscalização sobre as atividades e 
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inquéritos efetuados pelo Organismo. Os 
pareceres e recomendações do 
responsável pelos direitos fundamentais 
são incluídos nos relatórios do Comité de 
Fiscalização nos termos do n.º 9.»

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 13 – alínea a)
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artigo 16 – n.º 1 – terceiro período

Texto da Comissão Alteração

Podem ser convidados representantes do 
Tribunal de Contas, da Procuradoria 
Europeia, da Eurojust e/ou da Europol, 
numa base ad hoc, a pedido do Parlamento 
Europeu, do Conselho, da Comissão, do 
Diretor-Geral ou do Comité de 
Fiscalização.

O Procurador-Geral Europeu é convidado 
a participar na troca de pontos de vista. 
Podem ser convidados representantes do 
Tribunal de Contas, da Eurojust e/ou da 
Europol, numa base ad hoc, a pedido do 
Parlamento Europeu, do Conselho, da 
Comissão, do Diretor-Geral ou do Comité 
de Fiscalização.

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 14 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artigo 17 – n.º 4

Texto em vigor Alteração

(a-A) O n.º 4 passa a ter a seguinte 
redação:

4. O Diretor-Geral informa 
periodicamente o Parlamento Europeu, o 
Conselho, a Comissão e o Tribunal de 
Contas dos resultados dos inquéritos 
efetuados pelo Organismo, do seguimento 
que lhes foi dado e das dificuldades 
encontradas, observando a 
confidencialidade dos inquéritos, os 
direitos legítimos das pessoas em causa e 
dos informadores, e, se for caso disso, o 
direito nacional aplicável aos processos 

"4. O Diretor-Geral informa 
periodicamente o Parlamento Europeu, o 
Conselho, a Comissão, a Procuradoria 
Europeia e o Tribunal de Contas dos 
resultados dos inquéritos efetuados pelo 
Organismo, do seguimento que lhes foi 
dado e das dificuldades encontradas, 
observando a confidencialidade dos 
inquéritos e os princípios da proteção de 
dados, os direitos legítimos das pessoas em 
causa e dos informadores, e, se for caso 
disso, o direito nacional aplicável aos 
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judiciais. processos judiciais.

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

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 14-A (novo)
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artigo 19

Texto em vigor Alteração

(14-A) O artigo 19.º passa a ter a seguinte 
redação:

Artigo 19.º Artigo 19.º

Relatório de avaliação Relatório de avaliação

Até 2 de outubro de 2017, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório de avaliação sobre a 
aplicação do presente regulamento. Esse 
relatório é acompanhado de um parecer do 
Comité de Fiscalização e indica se é 
necessário alterar o presente regulamento.

Até 31 de dezembro de 2022, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório de avaliação sobre a 
aplicação do presente regulamento. Esse 
relatório deve avaliar, em particular, a 
eficiência da cooperação entre o 
Organismo e a Procuradoria Europeia. 
Esse relatório é acompanhado de um 
parecer do Comité de Fiscalização e indica 
se é necessário alterar o presente 
regulamento.

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