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Θέμα: Έρευνες της OLAF 

Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Επιτροπής Εποπτείας της OLAF για το 2014 ανέφερε κάποια 
σοβαρά ερωτήματα της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού που είναι αρμόδια για τα θέματα 
της OLAF. Σύμφωνα με την έκθεση, υπάρχουν προβλήματα στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της 
Επιτροπής Εποπτείας, οι εργασιακοί διακανονισμοί μεταξύ της OLAF και της Επιτροπής Εποπτείας 
πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω, ενώ αναφέρθηκαν και κάποιες ανησυχίες σχετικά με τη 
συμμόρφωση των καθημερινών δραστηριοτήτων της OLAF με τον κανονισμό αριθ. 883/2013. Η 
έκθεση αφήνει να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ορισμένες βελτιώσεις ώστε να 
προστατεύονται καλύτερα τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. 

– Η έλλειψη πρόσβασης σε πληροφορίες φαίνεται να είναι ο βασικός λόγος που εμποδίζει την 
Επιτροπή Εποπτείας από το να εξασφαλίσει πλήρως την ανεξαρτησία της OLAF, τα ερευνητικά 
της καθήκοντα, την εφαρμογή διαδικαστικών εγγυήσεων και τη διάρκεια των ερευνών 

– Ο κανονισμός αριθ. 883/2013 δεν περιγράφει σαφώς τον ρόλο της Επιτροπής Εποπτείας και 
αφήνει περιθώρια για διάφορες ερμηνείες.  

– Το 2012 η OLAF άνοιξε 423 υποθέσεις την ίδια ημέρα βάσει μίας μόνο απόφασης της ΓΔ. Δεν 
έχει αποσαφηνιστεί το αν η απόφαση που ελήφθη ήταν αμιγώς διοικητική και αν ελήφθησαν 
υπόψη όλες οι νομικές πτυχές. 

1. Εξακολουθώντας να σέβεται την ανεξαρτησία της OLAF, παρακολουθεί η Επιτροπή ή λαμβάνει 
άλλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες της OLAF συμμορφώνονται πλήρως με τον 
κανονισμό της; 

2. Ενόσω οι εργασιακοί διακανονισμοί μεταξύ της OLAF και της Επιτροπής Εποπτείας συνεχίζουν 
να χρειάζονται βελτίωση και ο ρόλος και τα δικαιώματα της Επιτροπής Εποπτείας συνεχίζουν να 
χρειάζονται αποσαφήνιση, σχεδιάζει η Επιτροπή να λάβει προληπτικά μέτρα για να διευκολύνει 
αυτή τη διαδικασία όπως έχει κάνει και στο παρελθόν; Ποια μέτρα θα λάβει η Επιτροπή για να 
εξασφαλίσει και να διασφαλίσει ότι η Επιτροπή Εποπτείας θα μπορεί να διαδραματίζει τον 
ιδιαίτερο ρόλο της στο μέλλον;  

3. Ποια είναι η άποψη της Επιτροπής σχετικά με το άνοιγμα μεγάλου αριθμού υποθέσεων από την 
OLAF σε μία ημέρα;  

4. Ποια είναι η θέση και τα σχέδια της Επιτροπής, αν υπάρχουν, για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που αναφέρθηκαν στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Επιτροπής Εποπτείας 
της OLAF για το 2014; 
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