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Доклад A7-0225/2013 

Ингеборг Гресле 

Разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) 

17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 

Позиция на Съвета Изменение 

(18) Разследванията следва да се 

извършват под ръководството на 

генералния директор, при пълна 

независимост по отношение на 

институциите, органите, службите и 

агенциите и на Надзорния съвет. За 

тази цел генералният директор 

следва да може да приема насоки 

относно процедурите, които да 

бъдат следвани от персонала на 

Службата в хода на разследванията. 

Тези насоки следва да предоставят на 

персонала на Службата практическо 

ръководство относно провеждането 

на разследванията, процесуалните 

гаранции и правата на засегнатите 

лица или на свидетелите, както и 

подробна информация за вътрешните 

процедури за консултации и контрол, 

включително проверка за 

законосъобразност. С цел по-голяма 

прозрачност по отношение на 

провеждането на разследванията, 

тези насоки следва да бъдат 

достъпни за обществеността на 

уебсайта на Службата. Насоките не 

следва да създават или да променят 

никакви права и задължения, 

произтичащи от настоящия 

регламент. 

(18) Разследванията следва да се 

извършват под ръководството на 

генералния директор, при пълна 

независимост по отношение на 

институциите, органите, службите и 

агенциите и на Надзорния съвет. 

Or. en 
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17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Предложение за регламент 

Съображение 19 

 

Позиция на Съвета Изменение 

(19) В съответствие с член 21 от 

Правилника за персонала, персоналът на 

Службата следва да извършва 

разследванията съгласно насоките 

относно процедурите за разследване и 

въз основа на указанията, дадени лично 

от генералния директор в специални 

случаи. 

(19) В съответствие с член 21 от 

Правилника за персонала, персоналът на 

Службата следва да извършва 

разследванията съгласно процедурния 

правилник за разследванията и въз 

основа на указанията, дадени в писмена 

форма от генералния директор в 

специални случаи. 

Or. en 
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Разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) 

17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Предложение за регламент 

Съображение 45 

 

Позиция на Съвета Изменение 

(45) Генералният директор следва 

периодично да информира Надзорния 

съвет за случаите, в които на съдебните 

органи на държавите членки е подадена 

информация и за общия брой на 

случаите на Службата, разгледани от 

същите съдебни органи на въпросните 

държави членки, посредством 

последващи действия, предприети във 

връзка с разследвания, извършени от 

Службата. 

(45) Генералният директор следва да 

информира Надзорния съвет за 

случаите, в които на съдебните органи 

на държавите членки е подадена 

информация, и периодично да 

информира за общия брой на случаите 

на Службата, разгледани от същите 

съдебни органи на въпросните държави 

членки, посредством последващи 

действия, предприети във връзка с 

разследвания, извършени от Службата. 

Or. en 
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Предложение за регламент 

Съображение 47 

 

Позиция на Съвета Изменение 

(47) Генералният директор следва да 

въведе вътрешен механизъм за 

консултиране и контрол, включително 

проверка на законосъобразността, като 

специално се обърне внимание на 

задължението за зачитането на 

процесуалните гаранции и основните 

права на засегнатите лица и на 

националното законодателство на 

засегнатите държави членки. 

(47) Генералният директор следва да 

въведе вътрешен механизъм за 

консултиране и контрол, включително 

проверка на законосъобразността, като 

специално се обърне внимание на 

задължението за зачитането на 

процесуалните гаранции и основните 

права на засегнатите лица и 

свидетелите, на националното 

законодателство на засегнатите държави 

членки, както и на прилагането на 

правилата относно съчетаването на 

вътрешните и външните 

разследвания. Проверката на 

законосъобразността следва да се 

извършва от експерти на Службата в 

областта на правото и процедурите 

по разследване, които притежават 

квалификация да заемат съдебна 

длъжност в дадена държава членка. 

Тяхното становище следва да се 

прилага към окончателния доклад по 

разследването. 

Or. en 
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Доклад A7-0225/2013 

Ингеборг Гресле 

Разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) 

17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Предложение за регламент 

Съображение 49 a (ново) 

 

Позиция на Съвета Изменение 

 (49a) С цел допълване на 

процедурните правила за провеждане 

на разследвания, определени в 

настоящия регламент, 

правомощието да приема актове в 

съответствие с член 290 от Договора 

за функционирането на Европейския 

съюз следва да се делегира на 

Комисията по отношение на 

създаването на процедурен правилник 

за разследванията, който да бъде 

спазван от персонала на Службата. 

Посочените делегирани актове следва 

по-специално да обхващат 

практиките, които следва да се 

спазват при изпълнението на 

мандата и устава на Службата; 

подробните правила, уреждащи 

процедурите по разследване, както и 

позволените действия в хода на 

разследването; законните права на 

засегнатите лица; процесуалните 

гаранции; разпоредбите в областта 

на защита на данните и на 

политиката за предоставяне на 

информация и достъп до документи; 

разпоредбите в областта на 

проверката на законосъобразността и 

средствата за правна защита, 

достъпни за засегнатите лица. От 

особена важност е по време на 
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подготвителната си работа 

Комисията да проведе подходящи 

консултации, включително и на 

експертно равнище. При 

подготвянето и съставянето на 

делегирани актове Комисията следва 

да осигури едновременното, 

своевременно и надлежно предаване 

на съответните документи на 

Европейския парламент и на Съвета. 

Or. en 
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Доклад A7-0225/2013 

Ингеборг Гресле 

Разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) 

17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 1 – алинея 5 

 

Позиция на Съвета Изменение 

В надлежно обосновани ситуации 

Надзорният съвет може да поиска от 

Службата допълнителна информация по 

разследвания, включително доклади и 

препоръки по приключили 

разследвания, без обаче да се намесва в 

провеждането на текущи разследвания. 

При поискване от Надзорния съвет 

Службата му предоставя допълнителна 

информация по разследвания, 

включително доклади и препоръки по 

приключили разследвания, без обаче 

Надзорният съвет да се намесва в 

провеждането на текущи разследвания. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/7 

Изменение  7 

Ингеборг Гресле 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0225/2013 

Ингеборг Гресле 

Разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) 

17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 1 – алинея 5 a (нова) 

 

Позиция на Съвета Изменение 

 Службата информира Надзорния 

съвет за случаите, в които се изисква 

предаване на окончателните доклади 

по разследването на националните 

съдебни органи, на датата на всяко 

такова предаване. Когато 

Надзорният съвет счита, че е 

необходимо да проучи подробно 

подобни случаи, му се предоставя пряк 

достъп до съответния окончателен 

доклад по разследването и до всички 

свързани с него документи и 

информация. Подобен достъп се 

предоставя за срок от време, който е 

достатъчен, за да се даде 

възможност на Надзорния съвет да 

изготви становище, съгласно трета 

алинея. В своето становище 

Надзорният съвет разглежда по-

специално прилагането на 

процесуалните гаранции в хода на 

разследването, проведено от 

Службата. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/8 

Изменение  8 

Ингеборг Гресле 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0225/2013 

Ингеборг Гресле 

Разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) 

17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Предложение за регламент 

Член 15 - параграф 3 

 

Позиция на Съвета Изменение 

3. Мандатът на членовете на Надзорния 

съвет е пет години и не може да бъде 

подновяван. Замяната става, като се 

редуват замяна на двама и замяна на 

трима членове, с цел запазване на 

експертния състав на Надзорния 

съвет. 

3. Мандатът на членовете на Надзорния 

съвет е пет години и не може да бъде 

подновяван. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/9 

Изменение  9 

Ингеборг Гресле 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0225/2013 

Ингеборг Гресле 

Разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) 

17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 5 – алинея 3 

 

Позиция на Съвета Изменение 

Генералният директор периодично 

информира Надзорния съвет за:  

Генералният директор информира 

Надзорния съвет:  

a) случаи, в които препоръките на 

генералния директор не са били 

спазени;  

a) периодично за случаи, в които 

препоръките на генералния директор не 

са били спазени;  

б) случаи, в които е изпратена 

информация на съдебни органи на 

държавите членки;  

б) за случаи, в които е изпратена 

информация на съдебни органи на 

държавите членки в съответствие с 

член 15, параграф 1, алинея 5а;  

в) продължителността на 

разследванията в съответствие с член 7, 

параграф 8.  

в) за продължителността на 

разследванията в съответствие с член 7, 

параграф 8.  

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/10 

Изменение  10 

Ингеборг Гресле 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0225/2013 

Ингеборг Гресле 

Разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) 

17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Предложение за регламент 

Член 17 - параграф 7 

 

Позиция на Съвета Изменение 

7. Генералният директор въвежда 

вътрешна процедура за консултиране и 

контрол, включително проверка на 

законосъобразността, по отношение 

inter alia на зачитането на 

процесуалните гаранции и основните 

права на засегнатите лица и спазването 

на националното законодателство на 

засегнатите държави членки, като 

специално се спазва разпоредбата на 

член 11, параграф 2. 

7. Генералният директор въвежда 

вътрешна процедура за консултиране и 

контрол, включително проверка на 

законосъобразността, по отношение 

inter alia на: зачитането на 

процесуалните гаранции и основните 

права на засегнатите лица и свидетели, 

спазването на националното 

законодателство на засегнатите държави 

членки, като специално се спазва 

разпоредбата на член 11, параграф 2, 

както и прилагането на член 7, 

параграф 4. Проверката на 

законосъобразността се извършва от 

експерти на Службата в областта на 

правото и процедурите по 

разследване, които притежават 

квалификация да заемат съдебна 

длъжност в дадена държава членка. 

Тяхното становище се прилага към 

окончателния доклад по 

разследването. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/11 

Изменение  11 

Ингеборг Гресле 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0225/2013 

Ингеборг Гресле 

Разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) 

17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Предложение за регламент 

Член 17 - параграф 8 

 

Позиция на Съвета Изменение 

8. Генералният директор приема 

насоки за процедурите на разследване, 

прилагани от персонала на Службата. 

Тези насоки са в съответствие с 

настоящия регламент и включват 

inter alia:  

8. На Комисията се предоставят 

правомощия да приема делегирани 

актове в съответствие с член 19а 

относно създаването на процедурен 

правилник за разследванията, който 

да бъде спазван от персонала на 

Службата. Посочените делегирани 

актове обхващат по-специално:  

a) провеждането на разследванията;  a) практиките, които следва да се 

спазват при изпълнението на 

мандата и устава на Службата;  

б) процесуалните гаранции;  б) подробните правила, уреждащи 

процедурите по разследване, както и 

позволените действия в хода на 

разследването;  

в) подробна информация за 

вътрешните процедури за 

консултиране и контрол, 

включително проверка на 

законосъобразността;  

в) законните права на засегнатите 

лица;  

г) защитата на данните. г) процесуалните гаранции; 

 гa) разпоредбите в областта на 

защита на данните и на политиката 

за предоставяне на информация и 

достъп до документи; 

 гб) разпоредбите в областта на 

проверката на законосъобразността и 

средствата за правна защита, 
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достъпни за засегнатите лица. 

Тези насоки, както и техните 

изменения, се приемат, след като на 

Надзорния съвет е дадена 

възможността да представи 

забележки по тях, изпращат се за 

сведение на Европейския парламент, 

на Съвета и на Комисията и се 

публикуват за информация на 

уебсайта на Службата на 

официалните езици на 

институциите на Съюза.  

По време на своята подготвителна 

работа Комисията се консултира с 

Надзорния съвет.  

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/12 

Изменение  12 

Ингеборг Гресле 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0225/2013 

Ингеборг Гресле 

Разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) 

17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Предложение за регламент 

Член 19 а (нов) 

 

Позиция на Съвета Изменение 

 Член 19а 

 Упражняване на делегирането 

 1. Правомощието да приема 

делегирани актове се предоставя на 

Комисията при спазване на 

предвидените в настоящия член 

условия. 

 2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 17, 

параграф 8, се предоставя на 

Комисията за срок от четири години, 

считано от (датата на влизане в сила 

на настоящия регламент). 

Комисията изготвя доклад относно 

делегирането на правомощия не по-

късно от девет месеца преди 

изтичането на четиригодишния 

период. Делегирането на правомощия 

се продължава мълчаливо за срокове с 

еднаква продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът не възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 17, параграф 8, може 

да бъде оттеглено по всяко време от 

Европейския парламент или от 
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Съвета. С решението за оттегляне се 

прекратява посоченото в него 

делегиране на правомощия. То 

поражда действие в деня след 

публикуването на решението в 

Официален вестник на Европейския 

съюз или на по-късна, посочена в 

решението дата. То не засяга 

действителността на делегираните 

актове, които вече са в сила.  

 4. Веднага след като приеме делегиран 

акт, Комисията нотифицира акта 

едновременно на Европейския 

парламент и Съвета. 

 5. Делегиран акт, приет съгласно член 

17, параграф 8, влиза в сила 

единствено ако нито Европейският 

парламент, нито Съветът не са 

представили възражения в срок от 

два месеца след нотифицирането на 

акта на Европейския парламент и 

Съвета или ако преди изтичането на 

този срок и Европейският парламент, 

и Съветът са уведомили Комисията, 

че няма да представят възражения. 

Този срок се удължава с два месеца по 

инициатива на Европейския 

парламент или на Съвета. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/13 

Изменение  13 

Ингеборг Гресле 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0225/2013 

Ингеборг Гресле 

Разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) 

17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Предложение за регламент 

Член 21 - параграф 2 

 

Позиция на Съвета Изменение 

2. За продължителността на мандата на 

членовете на Надзорния съвет, които са 

действащи към датата на влизане в сила 

на настоящия регламент, се прилага 

член 15, параграф 3. Незабавно след 

влизането в сила на настоящия 

регламент председателят на 

Европейския парламент избира 

измежду членовете на Надзорния 

съвет чрез жребий двама членове, 

чиито служебни задължения трябва 

да приключат, чрез дерогация от 

първото изречение на член 15, 

параграф 3, при изтичане на първите 

36 месеца от техния мандат. 

Автоматично се назначават двама 

нови членове с мандат от пет години, 

които да заменят напускащите 

членове, въз основа на и по реда в 

списъка, посочен в член 1, параграф 2 

от Решение № 2012/45/ЕС, Евратом 

на Европейския парламент, на Съвета 

и на Комисията от 23 януари 2012 г. 

за назначаване на членовете на 

надзорния комитет на Европейската 

служба за борба с измамите (OLAF
14
). 

Тези двама членове са първите двама в 

посочения по-горе списък. 

2. За продължителността на мандата на 

членовете на Надзорния съвет, които са 

действащи към датата на влизане в сила 

на настоящия регламент, се прилага 

член 15, параграф 3. Петгодишният 

срок се изчислява считано от датата 

на встъпване в длъжност на всеки от 

членовете на Надзорния съвет. 

Or. en 
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