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26.6.2013 A7-0225/1 

Tarkistus  1 

Ingeborg Gräßle 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimukset 

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

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

(18) Tutkimukset olisi toteutettava viraston 

pääjohtajan johdolla ja täysin unionin 

toimielimistä, elimistä ja laitoksista sekä 

valvontakomiteasta riippumattomasti. Tätä 

varten pääjohtajan olisi voitava antaa 

viraston henkilöstölle tutkintamenettelyjä 

koskevia ohjeita. Näissä ohjeissa olisi 

annettava viraston henkilöstölle 

käytännön ohjeita tutkimusten 

suorittamisesta, asianomaisten 

henkilöiden tai todistajien 

prosessuaalisista takeista ja oikeuksista 

sekä yksityiskohtaisia tietoja 

noudatettavista sisäisistä neuvoa-

antavista ja valvontamenettelyistä, 

oikeudellinen tarkastus mukaan lukien. 

Tutkimusten toteutuksen avoimuuden 

edistämiseksi ohjeiden olisi oltava yleisön 

saatavilla viraston verkkosivuilla. 

Ohjeissa ei saisi luoda tai muuttaa mitään 

tähän asetukseen perustuvaa oikeutta tai 

velvollisuutta. 

(18) Tutkimukset olisi toteutettava viraston 

pääjohtajan johdolla ja täysin unionin 

toimielimistä, elimistä ja laitoksista sekä 

valvontakomiteasta riippumattomasti. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/2 

Tarkistus  2 

Ingeborg Gräßle 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimukset 

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

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

(19) Henkilöstösääntöjen 21 artiklan 

mukaisesti viraston henkilöstön olisi 

toteutettava tutkimukset 

tutkintamenettelyjä koskevien ohjeiden ja 

pääjohtajan antamien yksittäisten 

tapauskohtaisten ohjeiden mukaisesti. 

(19) Henkilöstösääntöjen 21 artiklan 

mukaisesti viraston henkilöstön olisi 

toteutettava tutkimukset tutkimuksia 

koskevien menettelysääntöjen ja 

pääjohtajan antamien kirjallisten ohjeiden 

mukaisesti. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/3 

Tarkistus  3 

Ingeborg Gräßle 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimukset 

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

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 45 kappale 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

(45) Pääjohtajan olisi ilmoitettava 

valvontakomitealle määräajoin tapaukset, 

joissa tietoja on toimitettu jäsenvaltioiden 

oikeusviranomaisille, sekä näiden 

jäsenvaltioiden samojen 

oikeusviranomaisten käsittelemien viraston 

tapausten kokonaismäärä, jatkotoimena 

viraston tekemälle tutkimukselle. 

(45) Pääjohtajan olisi ilmoitettava 

valvontakomitealle tapaukset, joissa tietoja 

toimitetaan jäsenvaltioiden 

oikeusviranomaisille, sekä määräajoin 

näiden jäsenvaltioiden samojen 

oikeusviranomaisten käsittelemien viraston 

tapausten kokonaismäärä, jatkotoimena 

viraston tekemälle tutkimukselle. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/4 

Tarkistus  4 

Ingeborg Gräßle 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimukset 

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

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 47 kappale 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

(47) Pääjohtajan olisi luotava sisäinen 

neuvonanto- ja valvontamenettely, joka 

sisältää oikeudellisen tarkastuksen ja 

erityisen viittauksen asianomaisten 

henkilöiden prosessuaalisten takeiden ja 

perusoikeuksien sekä kyseessä olevien 

jäsenvaltioiden lakien kunnioittamiseen. 

(47) Pääjohtajan olisi luotava sisäinen 

neuvonanto- ja valvontamenettely, joka 

sisältää oikeudellisen tarkastuksen ja 

erityisen viittauksen asianomaisten 

henkilöiden ja todistajien prosessuaalisten 

takeiden ja perusoikeuksien sekä kyseessä 

olevien jäsenvaltioiden lakien 

kunnioittamiseen. Viraston oikeusalan ja 

tutkintamenettelyjen asiantuntijoiden, 

joilla on pätevyys tuomarinvirkaan 

jossakin jäsenvaltiossa, olisi suoritettava 

oikeudellinen tarkastus. Heidän 

lausuntonsa olisi liitettävä tutkimusta 

koskevaan loppukertomukseen. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/5 

Tarkistus  5 

Ingeborg Gräßle 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimukset 

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

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 49 a kappale (uusi) 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

 (49 a) Tässä asetuksessa vahvistettujen 

tutkimusten toteuttamista koskevien 

menettelysääntöjen täydentämiseksi 

komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 

säädösvallan siirron nojalla annettavia 

delegoituja säädöksiä viraston 

henkilöstön noudatettaviksi tarkoitettujen, 

tutkimuksia koskevien menettelysääntöjen 

vahvistamisesta. Delegoiduilla säädöksillä 

olisi säädettävä erityisesti käytännöistä, 

joita noudatetaan viraston valtuutuksen ja 

aseman täytäntöönpanossa, 

yksityiskohtaisista säännöistä, jotka 

koskevat tutkintamenettelyjä sekä 

sallittuja tutkimustoimenpiteitä, 

asianomaisten henkilöiden laillisista 

oikeuksista, prosessuaalisista takeista, 

määräyksistä, jotka liittyvät tietosuojaan 

ja tietojen luovuttamiseen sekä 

asiakirjoihin tutustumiseen, oikeudellista 

tarkastusta koskevista määräyksistä ja 

kaikkien asianomaisten henkilöiden 

käytettävissä olevista 

muutoksenhakukeinoista. On erityisen 

tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 

Komission olisi delegoituja säädöksiä 

valmistellessaan ja laatiessaan 
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varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 

toimitetaan Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 

asianmukaisesti. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/6 

Tarkistus  6 

Ingeborg Gräßle 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimukset 

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

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 1 kohta – 5 alakohta 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

Valvontakomitea voi asianmukaisesti 

perustelluissa tapauksissa pyytää 

virastolta lisätietoja tutkimuksista, 

päätettyjä tutkimuksia koskevat 

kertomukset ja suositukset mukaan lukien, 

puuttumatta kuitenkaan meneillään 

oleviin tutkimuksiin. 

Virasto toimittaa valvontakomitean 

pyynnöstä sille lisätietoja tutkimuksista, 

päätettyjä tutkimuksia koskevat 

kertomukset ja suositukset mukaan lukien, 

mutta valvontakomitea ei kuitenkaan saa 

puuttua meneillään oleviin tutkimuksiin. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/7 

Tarkistus  7 

Ingeborg Gräßle 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimukset 

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

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi) 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

 Jos tutkimusta koskevat loppukertomukset 

on toimitettava kansallisille 

oikeusviranomaisille, virasto ilmoittaa 

valvontakomitealle näistä tapauksista 

päivänä, jolloin tiedot toimitetaan. Jos 

valvontakomitea katsoo tarpeelliseksi 

tutkia tällaisia tapauksia 

yksityiskohtaisesti, sille on myönnettävä 

asianomaisten tutkimusta koskevien 

loppukertomusten sekä niihin liittyvien 

asiakirjojen ja tietojen suora käyttöoikeus. 

Käyttöoikeus on myönnettävä riittävän 

pitkäksi ajaksi, jotta valvontakomitea voi 

laatia lausunnon kolmannen alakohdan 

mukaisesti. Lausunnossaan 

valvontakomitean on käsiteltävä erityisesti 

prosessuaalisten takeiden noudattamista 

viraston tekemän tutkimuksen aikana. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/8 

Tarkistus  8 

Ingeborg Gräßle 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimukset 

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

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 3 kohta 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

3. Valvontakomitean jäsenten toimikausi 

on viisi vuotta, eikä se ole uusittavissa. 

Valvontakomitean asiantuntemuksen 

säilyttämiseksi korvataan vuoron perään 

kaksi ja kolme jäsentä. 

3. Valvontakomitean jäsenten toimikausi 

on viisi vuotta, eikä se ole uusittavissa. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/9 

Tarkistus  9 

Ingeborg Gräßle 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimukset 

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

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 5 kohta – 3 alakohta 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

Pääjohtaja tiedottaa valvontakomitealle 

määräajoin  

Pääjohtaja tiedottaa valvontakomitealle  

a) tapauksista, joissa pääjohtajan antamia 

suosituksia ei ole noudatettu;  

a) määräajoin tapauksista, joissa 

pääjohtajan antamia suosituksia ei ole 

noudatettu;  

b) tapauksista, joissa jäsenvaltioiden 

oikeusviranomaisille on toimitettu tietoja;  

b) tapauksista, joissa jäsenvaltioiden 

oikeusviranomaisille toimitetaan tietoja 

15 artiklan 1 kohdan 5 a alakohdan 

mukaisesti;  

c) tutkimusten kestosta 7 artiklan 8 kohdan 

mukaisesti.  

c) tutkimusten kestosta 7 artiklan 8 kohdan 

mukaisesti.  

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/10 

Tarkistus  10 

Ingeborg Gräßle 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimukset 

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

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 7 kohta 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

7. Pääjohtaja luo sisäisen neuvonanto- ja 

valvontamenettelyn, mukaan lukien 

oikeudellisen tarkastuksen, joka liittyy 

muun muassa asianomaisten henkilöiden 

prosessuaalisten takeiden ja 

perusoikeuksien sekä asianomaisten 

jäsenvaltioiden kansallisen oikeuden 

kunnioittamiseen, sekä erityisen 

viittauksen 11 artiklan 2 kohtaan. 

7. Pääjohtaja luo sisäisen neuvonanto- ja 

valvontamenettelyn, mukaan lukien 

oikeudellisen tarkastuksen, joka liittyy 

muun muassa asianomaisten henkilöiden ja 

todistajien prosessuaalisten takeiden ja 

perusoikeuksien sekä asianomaisten 

jäsenvaltioiden kansallisen oikeuden 

kunnioittamiseen, erityisesti 11 artiklan 2 

kohdan ja 7 artiklan 4 kohdan 

soveltamisen suhteen. Oikeudellisen 

tarkastuksen suorittavat viraston 

oikeusalan ja tutkintamenettelyjen 

asiantuntijat, joilla on pätevyys 

tuomarinvirkaan jossakin jäsenvaltiossa. 

Heidän lausuntonsa liitetään tutkimusta 

koskevaan loppukertomukseen. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/11 

Tarkistus  11 

Ingeborg Gräßle 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimukset 

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

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 8 kohta 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

8. Pääjohtaja hyväksyy viraston 

henkilöstöä varten tutkimusmenettelyjä 

koskevia ohjeita. Näiden ohjeiden on 

oltava tämän asetuksen mukaisia ja 

niiden on katettava muun muassa 

seuraavat:  

8. Siirretään komissiolle valta antaa 

19 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla vahvistetaan tutkimuksia 

koskevat menettelysäännöt, joita viraston 

henkilöstön on noudatettava. 

Delegoiduilla säädöksillä säädetään 

erityisesti  

a) tutkimusten toteuttaminen;  a) käytännöistä, joita noudatetaan 

viraston valtuutuksen ja aseman 

täytäntöönpanossa;  

b) prosessuaaliset takeet;  b) yksityiskohtaisista säännöistä, jotka 

koskevat tutkintamenettelyjä sekä 

sallittuja tutkimustoimenpiteitä,  

c) tarkat tiedot sisäisistä neuvoa-antavista 

ja valvontamenettelyistä oikeudellinen 

tarkastus mukaan lukien;  

c) asianomaisten henkilöiden laillisista 

oikeuksista,  

d) tietosuoja. d) prosessuaalisista takeista, 

 d a) määräyksistä, jotka liittyvät 

tietosuojaan ja tietojen luovuttamiseen 

sekä asiakirjoihin tutustumiseen, 

 d b) oikeudellista tarkastusta koskevista 

määräyksistä ja kaikkien asianomaisten 

henkilöiden käytettävissä olevista 

muutoksenhakukeinoista. 

Nämä ohjeet ja niihin tehtävät muutokset 

hyväksytään sen jälkeen kun 

valvontakomitealle on annettu 

mahdollisuus esittää niistä 

Asiaa valmistellessaan komissio kuulee 

valvontakomiteaa.  
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näkemyksensä, minkä jälkeen ne 

toimitetaan tiedoksi Euroopan 

parlamentille, neuvostolle ja komissiolle 

ja julkaistaan viraston internetsivustolla 

unionin virallisilla kielillä.  

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/12 

Tarkistus  12 

Ingeborg Gräßle 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimukset 

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

Ehdotus asetukseksi 

19 a artikla (uusi) 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

 19 a artikla 

 Siirretyn säädösvallan käyttäminen 

 1. Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 

säädetyin edellytyksin. 

 2. Siirretään 17 artiklan 8 kohdassa 

tarkoitettu valta komissiolle neljäksi 

vuodeksi (tämän asetuksen 

voimaantulopäivästä). Komissio laatii 

säädösvallan siirtämistä koskevan 

kertomuksen viimeistään yhdeksän 

kuukautta ennen neljän vuoden pituisen 

kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 

jatketaan ilman eri toimenpiteitä 

samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 

jatkamista viimeistään kolmea kuukautta 

ennen kunkin kauden päättymistä. 

 3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 

milloin tahansa peruuttaa 17 artiklan 

8 kohdassa tarkoitetun säädösvallan 

siirron. Peruuttamispäätöksellä 

lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 

säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee 

voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, 

jona sitä koskeva päätös julkaistaan 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 

tai jonakin myöhempänä, kyseisessä 

päätöksessä mainittuna päivänä. 
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Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa 

olevien delegoitujen säädösten 

pätevyyteen.  

 4. Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi samanaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 

 5. Edellä olevan 17 artiklan 8 kohdan 

nojalla annettu delegoitu säädös tulee 

voimaan ainoastaan, jos Euroopan 

parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan kahdella kuukaudella. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/13 

Tarkistus  13 

Ingeborg Gräßle 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimukset 

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

Ehdotus asetukseksi 

21 artikla – 2 kohta 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

2. Edellä olevaa 15 artiklan 3 kohtaa 

sovelletaan niiden valvontakomitean 

jäsenten toimikauden kestoon, jotka ovat 

tehtävässään tämän asetuksen 

voimaantulopäivänä. Euroopan 

parlamentin puhemies valitsee heti tämän 

asetuksen tultua voimaan 

valvontakomitean jäsenten keskuudesta 

arpomalla ne kaksi jäsentä, joiden 

toimikausi päättyy 15 artiklan 3 kohdan 

ensimmäisestä virkkeestä poiketen, kun 

heidän toimikaudestaan on kulunut 

ensimmäiset 36 kuukautta. Kaksi uutta 

jäsentä nimitetään ilman eri toimenpiteitä 

viiden vuoden toimikaudeksi korvaamaan 

poistuvat jäsenet Euroopan 

petostentorjuntaviraston (OLAF) 

valvontakomitean jäsenten nimittämisestä 

23 päivänä tammikuuta 2012 annetun 

Euroopan parlamentin, neuvoston ja 

komission päätöksen N:o 2012/45/EU, 

Euratom 1 artiklan 2 kohdassa esitetyn 

luettelon pohjalta ja siinä esitetyssä 

järjestyksessä. Nämä uudet jäsenet ovat 

ne kaksi henkilöä, joiden nimet ovat 

ensimmäisinä luettelossa. 

2. Edellä olevaa 15 artiklan 3 kohtaa 

sovelletaan niiden valvontakomitean 

jäsenten toimikauden kestoon, jotka ovat 

tehtävässään tämän asetuksen 

voimaantulopäivänä. Viiden vuoden 

ajanjakso lasketaan päivästä, jona kukin 

valvontakomitean jäsen aloitti toimensa. 

Or. en 

 

 


