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USVOJENI TEKSTOVI 
 

P8_TA(2016)0308 

Tajništvo nadzornog odbora OLAF-a ***I 

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 6. srpnja 2016. o prijedlogu uredbe 

Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 u pogledu 

tajništva nadzornog odbora Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) 

(COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD)) 

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje) 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 

(COM(2016)0113), 

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 325. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-

0109/2016), 

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir mišljenje Revizorskog suda od 5. travnja 2016.1, 

– uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 8. lipnja 2016. obvezao prihvatiti 

stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0188/2016), 

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju; 

2. prima na znanje izjavu Komisije priloženu ovoj Rezoluciji; 

3. traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti 

svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom; 

4. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i 

nacionalnim parlamentima. 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0064 

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 6. srpnja 2016. radi 

donošenja Uredbe (EU) 2016/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, 

Euratom) br. 883/2013 u pogledu tajništva nadzornog odbora Europskog ureda za 

borbu protiv prijevara (OLAF) 

(Budući da je postignut dogovor između Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara 

konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2016/2030.) 
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PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI 

Izjava Komisije 

Komisija u potpunosti podupire neovisno djelovanje tajništva nadzornog odbora OLAF-a. 

Glavni je cilj predložene izmjene Uredbe o OLAF-u (EU, Euratom) br. 883/2013 dodatno 

zajamčiti neovisnost tajništva, što će biti i nit vodilja pri provedbi te izmijenjene Uredbe. 

U pismu od 20. svibnja 2016. potpredsjednica Georgieva potvrdila je predsjedniku nadzornog 

odbora da Komisija namjerava tajništvo tog odbora spojiti s Uredom za upravljanje 

individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu (PMO) od dana primjene izmijenjene 

Uredbe. To će spajanje biti isključivo administrativne naravi radi pojednostavljenja određenih 

organizacijskih i proračunskih aspekata. Njime se neće utjecati na neovisno funkcioniranje 

tajništva. 

U pismo se također navodi da administrativno pridruživanje tajništva PMO-u neće utjecati na 

broj zaposlenika i razinu proračunskih sredstava tajništva. Voditelj tajništva bit će zadužen za 

upravljanje osobljem i njegovo ocjenjivanje. Ocjena o radu voditelja tajništva donijet će se na 

temelju izvješća nadzornog odbora. 

Komisija će nakon savjetovanja s nadzornim odborom razmotriti mogućnost donošenja 

unutarnjih pravila o mobilnosti kojima bi se, kako bi tajništvo ostalo stvarno neovisno te se 

izbjegli sukobi interesa ili praksa rotirajućih vrata unutar OLAF-a, ograničilo trajanje 

upućivanja u tajništvo, ali na način da se ipak zajamči kontinuitet rada. 

Izmjena Uredbe ne utječe na pristup nadzornog odbora informacijama kao što su one sadržane 

u informatičkim sustavima, bazama podataka i dokumentima OLAF-a. 

Uredi osoblja tajništva nadzornog odbora ostat će u zgradi u kojoj je trenutačno smješten 

OLAF, čime se štiti neovisnost nadzornog odbora i OLAF-a i zadržava jednostavna 

komunikacija među osobljem. 


