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Tárgy: Az OLAF vizsgálatai 

Az OLAF Felügyelő Bizottság 2014-es éves tevékenységi jelentése nyomán az OLAF-fal kapcsolatos 
ügyekért felelős Költségvetési Ellenőrző Bizottságban néhány komoly kérdés merült fel. A jelentés 
szerint gondokba ütközik a Felügyelő Bizottság függetlenségének biztosítása, még mindig javítani kell 
az OLAF és a Felügyelő Bizottság közötti munkamegosztáson, továbbá kételyek merültek fel azzal 
kapcsolatban, hogy az OLAF napi tevékenysége megfelel-e a 883/2013/EU, Euratom rendeletnek. A 
jelentésből az derül ki, hogy bizonyos javításokat kellene eszközölni az Unió pénzügyi érdekeinek jobb 
védelméért. 

– Úgy tűnik, hogy az információtól való elzártság a fő ok, amely megakadályozza a Felügyelő 
Bizottságot abban, hogy teljes körűen garantálja az OLAF függetlenségét , vizsgálati szerepét, az 
eljárási garanciák alkalmazását és a vizsgálatok megfelelő időtartamát. 

– A 883/2013/EU, Euratom rendelet nem határozza meg világosan a Felügyelő Bizottság szerepét, 
és eltérő értelmezéseknek ad helyet.  

– 2012-ben az OLAF 423 ügyet indított egyetlen nap alatt, a főigazgató egyetlen döntése alapján. 
Továbbra sem világos, hogy az adott döntés pusztán adminisztratív jellegű volt-e, és hogy 
figyelembe vettek-e minden jogi szempontot.  

1. Az OLAF függetlenségének tiszteletben tartása mellett figyelemmel kíséri-e a Bizottság, vagy 
hoz-e bármilyen más intézkedést annak biztosítására, hogy az OLAF tevékenysége teljes 
mértékben megfeleljen e rendeletnek? 

2. Mivel az OLAF és a Felügyelő Bizottság közötti munkamegosztást még javítani kell, a Felügyelő 
Bizottság pontos szerepét és jogait pedig tisztázni kell, tervez-e a Bizottság bármilyen proaktív 
lépést e folyamat elősegítésére (ahogyan azt a múltban tette)? Milyen intézkedéseket hoz majd a 
Bizottság annak biztosítására, hogy a Felügyelő Bizottság a jövőben elláthassa sajátos szerepét?  

3. Mi a Bizottság véleménye az OLAF azon gyakorlatáról, hogy egyetlen nap leforgása alatt jelentős 
számú ügyet indít?  

4. Mi a Bizottság álláspontja, és melyek a tervei – ha vannak ilyenek – az OLAF Felügyelő Bizottság 
2014-es éves tevékenységi jelentésében felvetett problémák orvoslására? 
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