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Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

80 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 80a. ragina Komisiją užtikrinti, kad visi 

darbuotojai yra tinkamai apmokyti ir 

informuoti apie jų pareigas ir teises pagal 

Pareigūnų tarnybos nuostatų 22a ir 22b 

straipsnius; 

Or. en 
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91 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

91. pakartoja, kad svarbu atsižvelgti į 

Parlamento 2008 m. lapkričio 20 d. per 

pirmąjį svarstymą priimtą poziciją d÷l 

pasiūlymo d÷l Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio 

Reglamentą (EB) Nr. 1073/99 d÷l Europos 

kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 

atliekamų tyrimų, ir nori dar kartą pabr÷žti, 

kad, siekiant sustiprinti OLAF ateityje, 

tarnyba tur÷tų priklausyti Komisijai ir 

išlaikyti nepriklausomumą; primena, kad 

Sutarties d÷l Europos Sąjungos veikimo 

317 straipsnyje numatyta sustiprinti 

valstybių narių atsakomybę, taigi pritaria 

nuolatiniam Parlamento raginimui 

valstyb÷ms nar÷ms gerinti 

bendradarbiavimą su OLAF; 

91. pakartoja, kad svarbu atsižvelgti į 

Parlamento 2008 m. lapkričio 20 d. per 

pirmąjį svarstymą priimtą poziciją d÷l 

pasiūlymo d÷l Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio 

Reglamentą (EB) Nr. 1073/99 d÷l Europos 

kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
1
, 

atliekamų tyrimų, ir nori dar kartą pabr÷žti, 

kad, siekiant sustiprinti OLAF ateityje, 

tarnyba tur÷tų priklausyti Komisijai ir 

išlaikyti nepriklausomumą tol, kol jai bus 

galima suteikti visišką institucijos 

nepriklausomumą, nes tai būtų geriausias 

būdas visuomen÷s pasitik÷jimui užtikrinti 

ir sudaryti sąlygas, kad jos veikla nebūtų 

kaip nors sąmoningai ar nesąmoningai 

ribojama vien d÷l to, kad jos darbuotojai 

ir vadovai yra Komisijos darbuotojai; 

primena, kad Sutarties d÷l Europos 

Sąjungos veikimo 317 straipsnyje 

numatyta sustiprinti valstybių narių 

atsakomybę, taigi pritaria nuolatiniam 

Parlamento raginimui valstyb÷ms nar÷ms 

gerinti bendradarbiavimą su OLAF; 

Or. en 
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Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

92 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

92. pageidauja iš anksto susipažinti su 

pasiūlymu d÷l Europos prokuratūros, kaip 

numatyta Sutarties d÷l Europos Sąjungos 

veikimo 86 straipsnyje, įsteigimo; 

pageidauja dalyvauti diskusijose d÷l 

Europos prokuratūros įsteigimo; 

Išbraukta. 

Or. en 
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93 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

93. reikalauja, kad Komisija skubiai 

pateiktų žad÷tą ir ilgai lauktą svarstymų 

dokumentą ir pakartotinai pabr÷žia 

anksčiau min÷tos Parlamento 2008 m. 

lapkričio 20 d. pirmojo svarstymo pozicijos 

šia tema svarbą; nori dar kartą pabr÷žti, 

kad, siekiant ateityje sustiprinti OLAF, 

tarnyba tur÷tų priklausyti Komisijai ir 

išlaikyti savo nepriklausomumą; atkreipia 

d÷mesį į savo pasiūlymus d÷l OLAF 

generalinio direktoriaus posto, pateiktus 

Parlamento pozicijoje, ir ragina, kad 

pasirinktas kandidatas būtų paskirtas į 

pareigas kuo greičiau; mano, kad atrankos 

procedūra tur÷tų būti vykdoma 

tarpinstituciniu lygmeniu visapusiškai 

gerbiant Parlamento prerogatyvas; 

93. reikalauja, kad Komisija skubiai 

pateiktų žad÷tą ir ilgai lauktą svarstymų 

dokumentą ir pakartotinai pabr÷žia 

anksčiau min÷tos Parlamento 2008 m. 

lapkričio 20 d. pirmojo svarstymo pozicijos 

šia tema svarbą; atkreipia d÷mesį į savo 

pasiūlymus d÷l OLAF generalinio 

direktoriaus posto, pateiktus Parlamento 

pozicijoje, ir ragina, kad pasirinktas 

kandidatas būtų paskirtas į pareigas kuo 

greičiau; mano, kad atrankos procedūra 

tur÷tų būti vykdoma tarpinstituciniu 

lygmeniu visapusiškai gerbiant Parlamento 

prerogatyvas; 

Or. en 

 

 

 


