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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

26.6.2013 A7-0225/1 

Módosítás  1 

Ingeborg Gräßle 

a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatok 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(18) A vizsgálatokat az intézményektıl, 

szervektıl, hivataloktól és ügynökségektıl, 

valamint a felügyelı bizottságtól teljesen 

független módon, a fıigazgató felügyelete 

alatt kell végrehajtani. A fıigazgatót e 

célból fel kell hatalmazni arra, hogy a 

Hivatal alkalmazottai számára 

iránymutatásokat fogadhasson el a 

vizsgálati eljárásokról. Ezeknek az 

iránymutatásoknak gyakorlati 

útmutatóként kell szolgálniuk a Hivatal 

alkalmazottai számára a vizsgálatok 

lefolytatásának menetérıl, az eljárási 

garanciákról és az érintett személyek vagy 

tanúk jogairól, valamint a követendı 

belsı tanácsadói és ellenırzési 

eljárásokról, ideértve a jogszerőség 

ellenırzését is. Annak érdekében, hogy a 

vizsgálatok még átláthatóbbak legyenek, 

ezen iránymutatásokat közé kell tenni a 

Hivatal honlapján. Ezen iránymutatások 

nem hoznak létre az e rendeletbıl eredı 

jogokon és kötelezettségeken felüli egyéb 

jogokat és kötelezettségeket, és nem 

módosítják azokat. 

(18) A vizsgálatokat az intézményektıl, 

szervektıl, hivataloktól és ügynökségektıl, 

valamint a felügyelı bizottságtól teljesen 

független módon, a fıigazgató felügyelete 

alatt kell végrehajtani. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

26.6.2013 A7-0225/2 

Módosítás  2 

Ingeborg Gräßle 

a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatok 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(19) A Hivatal alkalmazottainak a 

vizsgálatokat a személyzeti szabályzat 21. 

cikkével összhangban, a vizsgálati 

eljárásokról szóló iránymutatások szerint, 

valamint a fıigazgatótól a konkrét esetek 

kapcsán kapott egyéni utasítások alapján 

kell lefolytatniuk. 

(19) A Hivatal alkalmazottainak a 

vizsgálatokat a személyzeti szabályzat 

21. cikkével összhangban, a vizsgálati 

eljárási kódex szerint, valamint a 

fıigazgatótól a konkrét esetek kapcsán 

kapott írásbeli utasítások alapján kell 

lefolytatniuk. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/3 

Módosítás  3 

Ingeborg Gräßle 

a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatok 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

45 preambulumbekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(45) A fıigazgatónak rendszeres 

idıközönként tájékoztatnia kell a felügyelı 

bizottságot egyrészt azokról az esetekrıl, 

amelyekben információt továbbított a 

tagállamok igazságügyi hatóságai számára, 

másrészt pedig a Hivatal azon eseteinek 

számáról, amelyekkel a Hivatal egy adott 

tagállam ugyanazon igazságügyi 

hatóságaival – a Hivatal által lefolytatott 

vizsgálatot követı intézkedések útján – 

közösen foglalkozott. 

(45) A fıigazgatónak tájékoztatnia kell a 

felügyelı bizottságot egyrészt azokról az 

esetekrıl, amelyekben információt 

továbbított a tagállamok igazságügyi 

hatóságai számára, másrészt pedig 

rendszeres idıközönként a Hivatal azon 

eseteinek számáról, amelyekkel a Hivatal 

egy adott tagállam ugyanazon igazságügyi 

hatóságaival – a Hivatal által lefolytatott 

vizsgálatot követı intézkedések útján – 

közösen foglalkozott. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/4 

Módosítás  4 

Ingeborg Gräßle 

a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatok 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

47 preambulumbekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(47) A fıigazgatónak létre kell hoznia egy 

belsı tanácsadói és ellenırzési 

mechanizmust, ideértve a jogszerőség 

ellenırzését is, különösen az eljárási 

garanciáknak, az érintett személyek 

alapvetı jogainak és az érintett tagállamok 

nemzeti jogának a tiszteletben tartására 

vonatkozó kötelezettség kapcsán. 

(47) A fıigazgatónak létre kell hoznia egy 

belsı tanácsadói és ellenırzési 

mechanizmust, ideértve a jogszerőség 

ellenırzését is, különösen az érintett 

személyeket és a tanúkat megilletı eljárási 

garanciák és e személyek alapvetı 

jogainak és az érintett tagállamok nemzeti 

jogának a tiszteletben tartására vonatkozó 

kötelezettség, valamint a belsı és külsı 

vizsgálatok ötvözését érintı szabályok 

alkalmazása kapcsán. A jogszerőség 

ellenırzését a Hivatalnak a jog és a 

vizsgálati eljárások terén jártas azon 

szakértıi végzik, akik képzettségük 

alapján valamely tagállamban bírói 

tisztséget tölthetnek be. A szakértık 

véleményét csatolják a vizsgálat 

zárójelentéséhez. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

26.6.2013 A7-0225/5 

Módosítás  5 

Ingeborg Gräßle 

a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatok 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

preambulumbekezdés (új) 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

 (49a) A vizsgálatok lefolytatására e 

rendeletben megállapított eljárási 

szabályok kiegészítése érdekében a 

Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 

Európai Unió mőködésérıl szóló 

szerzıdés 290. cikkének megfelelıen jogi 

aktusokat fogadjon el a Hivatal 

személyzete által követendı vizsgálati 

eljárási kódex létrehozásáról. E 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

hatályának ki kell terjednie különösen a 

Hivatal megbízatásának és 

alapokmányának végrehajtása során 

követendı gyakorlatokra; a vizsgálati 

eljárásokra vonatkozó részletes 

szabályokra, valamint a megengedett 

vizsgálati tevékenységekre; az érintett 

személyek törvényes jogaira; az eljárási 

garanciákra; az adatvédelemmel, 

valamint a tájékoztatással és a 

dokumentumokhoz való hozzáféréssel 

kapcsolatos politikákhoz főzıdı 

rendelkezésekre; a jogszerőség 

ellenırzésével és az érintett személyek 

rendelkezésére álló jogorvoslati 

lehetıségekkel kapcsolatos 

rendelkezésekre. Különösen fontos, hogy 

a Bizottság az elıkészítı munka során 

megfelelı konzultációkat folytasson, 

többek között szakértıi szinten is. A 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
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elkészítésekor és szövegezésekor a 

Bizottságnak gondoskodnia kell a 

vonatkozó dokumentumoknak az Európai 

Parlament és a Tanács részére történı 

egyidejő, kellı idıben megvalósuló és 

megfelelı továbbításáról. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

26.6.2013 A7-0225/6 

Módosítás  6 

Ingeborg Gräßle 

a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatok 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

Kellıen indokolt esetben a felügyelı 

bizottság a vizsgálatokkal kapcsolatban 

további információkat kérhet a Hivataltól, 

beleértve a lezárt vizsgálatokkal 

kapcsolatos jelentéseket és ajánlásokat is, 

de ezzel nem érintheti a folyamatban lévı 

vizsgálati eljárásokat. 

A felügyelı bizottság kérésére a Hivatal a 

vizsgálatokkal kapcsolatban további 

információkat nyújt a bizottság számára, 

beleértve a lezárt vizsgálatokkal 

kapcsolatos jelentéseket és ajánlásokat is, a 

felügyelı bizottság azonban nem 

avatkozhat be a folyamatban lévı 

vizsgálati eljárásokba. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

26.6.2013 A7-0225/7 

Módosítás  7 

Ingeborg Gräßle 

a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatok 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés – 5a albekezdés (új) 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

 A Hivatalnak – a dokumentumok 

továbbításának idıpontjában – 

tájékoztatnia kell a felügyelı bizottságot 

azokról az ügyekrıl, amelyekben 

továbbítani kell a vizsgálati 

zárójelentéseket a nemzeti igazságügyi 

hatóságok számára. Ha a felügyelı 

bizottság szükségesnek tartja ezen ügyek 

részletes vizsgálatát, úgy közvetlen 

hozzáférést kell biztosítani számára a 

szóban forgó vizsgálati zárójelentésekhez 

és valamennyi vonatkozó dokumentumhoz 

és információhoz. E hozzáférést olyan 

idıtartamra kell megadni, amely elegendı 

ahhoz, hogy a bizottság a harmadik 

albekezdésnek megfelelıen véleményt 

készíthessen. Véleményében a felügyelı 

bizottság megvizsgálja különösen az 

eljárási garanciáknak a Hivatal által 

folytatott vizsgálat során történt 

alkalmazását. 

Or. en 



 

AM\941618HU.doc  PE509.973v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

26.6.2013 A7-0225/8 

Módosítás  8 

Ingeborg Gräßle 

a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatok 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 3 bekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

3. A felügyelı bizottsági tagok hivatali 

ideje öt év, amely ezt követıen nem 

hosszabbítható meg. Annak érdekében, 

hogy a felügyelı bizottság által képviselt 

szakértelem folytonossága biztosítva 

legyen, a bizottsági tagok közül egyszerre 

hármat, majd azt követıen kettıt kell 

lecserélni. 

3. A felügyelı bizottsági tagok hivatali 

ideje öt év, amely ezt követıen nem 

hosszabbítható meg. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

26.6.2013 A7-0225/9 

Módosítás  9 

Ingeborg Gräßle 

a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatok 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

A fıigazgató rendszeres idıközönként 

tájékoztatja a felügyelı bizottságot:  

A fıigazgató tájékoztatja a felügyelı 

bizottságot:  

a) azokról az esetekrıl, amikor a 

fıigazgató ajánlásait nem tartották be;  

a) rendszeres idıközönként azokról az 

esetekrıl, amikor a fıigazgató ajánlásait 

nem tartották be;  

b) azokról az esetekrıl, amikor a 

tagállamok igazságügyi hatóságainak 

továbbítottak információt;  

b) azokról az esetekrıl, amikor a 

tagállamok igazságügyi hatóságainak 

továbbítottak információt, a 15. cikk 

(1) bekezdésének ötödik a) albekezdésével 

összhangban;  

c) a vizsgálatok idıtartamáról a 7. cikk (8) 

bekezdésének megfelelıen.  

c) a vizsgálatok idıtartamáról a 7. cikk (8) 

bekezdésének megfelelıen.  

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/10 

Módosítás  10 

Ingeborg Gräßle 

a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatok 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 7 bekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

7. A fıigazgató olyan belsı tanácsadói és 

ellenırzési eljárást hoz létre, ideértve a 

jogszerőség ellenırzését is, amely többek 

között az eljárási garanciáknak, az érintett 

személyek alapvetı jogainak, valamint az 

érintett tagállamok nemzeti jogának a 

tiszteletben tartásával kapcsolatos, 

különös tekintettel a 11. cikk (2) 

bekezdésére. 

7. A fıigazgató olyan belsı tanácsadói és 

ellenırzési eljárást hoz létre, ideértve a 

jogszerőség ellenırzését is, amely többek 

között a következıkre vonatkozik: az 

érintett személyeket és a tanúkat megilletı 

eljárási garanciák és e személyek alapvetı 

jogainak, valamint az érintett tagállamok 

nemzeti jogának a tiszteletben tartása, 

különös tekintettel a 11. cikk 

(2) bekezdésére és a 7. cikk 

(4) bekezdésének alkalmazására. A 

jogszerőség ellenırzését a Hivatalnak a 

jog és a vizsgálati eljárások terén jártas 

azon szakértıi végzik, akik képzettségük 

alapján valamely tagállamban bírói 

tisztséget is betölthetnek. A szakértık 

véleményét csatolják a vizsgálat 

zárójelentéséhez. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/11 

Módosítás  11 

Ingeborg Gräßle 

a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatok 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 8 bekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

8. A fıigazgató a Hivatal alkalmazottai 

által a vizsgálati eljárások tekintetében 

alkalmazandó iránymutatásokat fogad el. 

Ezen iránymutatásoknak összhangban 

kell lenniük e rendelettel, valamint ki kell 

térniük többek között az alábbiakra:  

8. A Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy a 19a. cikkel összhangban 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el a Hivatal személyzete által 

követendı vizsgálati eljárási kódex 

megállapításáról. E felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok különösen a 

következıkre terjednek ki:  

a) a vizsgálatok lefolytatása;  a) a Hivatal megbízatásának és 

alapokmányának végrehajtása során 

követendı gyakorlatok;  

(b) az eljárási garanciák;  b) a vizsgálati eljárásokra vonatkozó 

részletes szabályok, valamint az 

engedélyezett vizsgálati tevékenységek;  

c) a belsı tanácsadói és ellenırzési 

eljárások részletei, ideértve a jogszerőség 

ellenırzését is;  

c) az érintett személyek törvényes jogai;  

d) az adatvédelem. d) az eljárási garanciák; 

 da) az adatvédelemmel, valamint a 

tájékoztatással és a dokumentumokhoz 

való hozzáféréssel kapcsolatos 

politikákhoz főzıdı rendelkezések; 

 db) a jogszerőség ellenırzésével és az 

érintett személyek rendelkezésére álló 

jogorvoslati lehetıségekkel kapcsolatos 

rendelkezések. 

Az említett iránymutatásokat, valamint 

azok módosításait csak akkor lehet 

Elıkészítı munkája során a Bizottság 

konzultációt folytat a felügyelı 
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elfogadni, ha azokról a felügyelı bizottság 

már benyújthatta észrevételeit; az 

iránymutatásokat ezt követıen 

tájékoztatás céljából meg kell küldeni az 

Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, továbbá szintén tájékoztatás 

céljából az Unió intézményeinek hivatalos 

nyelvein közzé kell azokat tenni a Hivatal 

honlapján.  

bizottsággal.  

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/12 

Módosítás  12 

Ingeborg Gräßle 

a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatok 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

19a. cikk (új) 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

 19a. cikk 

 A felhatalmazás gyakorlása 

 1. A Bizottság a jogi aktusok elfogadására 

az e cikkben foglalt feltételek szerint kap 

felhatalmazást. 

 2. A Bizottság (e rendelet 

hatálybalépésének dátuma)-tól/tıl 

számított négy évre szóló felhatalmazást 

kap a 17. cikk (8) bekezdésében említett, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására. A Bizottság legkésıbb 

kilenc hónappal a négyéves idıszak vége 

elıtt jelentést készít a felhatalmazásról. A 

felhatalmazás hallgatólagosan 

meghosszabbodik a korábbival megegyezı 

idıtartamra, kivéve, ha az Európai 

Parlament vagy a Tanács – legkésıbb az 

adott idıszak vége elıtt három hónappal – 

kifogást emel a meghosszabbítás ellen. 

 3. Az Európai Parlament vagy a Tanács 

bármikor visszavonhatja a 17. cikk (8) 

bekezdésében említett felhatalmazást. A 

visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban megjelölt 

felhatalmazást. A határozat az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 

követı napon vagy a benne megjelölt 

késıbbi idıpontban lép hatályba. A 

határozat nem érinti a már hatályban 
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lévı, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok érvényességét.  

 4. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 

jogi aktus elfogadását követıen arról 

haladéktalanul és egyidejőleg értesíti az 

Európai Parlamentet és a Tanácsot. 

 5. A 17. cikk (8) bekezdése értelmében 

elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 

aktus csak akkor lép hatályba, ha az 

Európai Parlament vagy a Tanács az 

aktusról szóló értesítés kézhezvételétıl 

számított két hónapon belül nem emel 

ellene kifogást, vagy ha az Európai 

Parlament és a Tanács az említett 

idıtartam leteltét megelızıen egyaránt 

tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy nem 

emel kifogást. Az Európai Parlament vagy 

a Tanács kezdeményezésére ez az 

idıtartam két hónappal meghosszabbodik. 

Or. en 
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Ingeborg Gräßle 
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Jelentés A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatok 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

21 cikk – 2 bekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

2. A 15. cikk (3) bekezdése alkalmazandó 

az e rendelet hatálybalépésének 

idıpontjában hivatalban lévı felügyelı 

bizottsági tagok hivatali idejére. E rendelet 

hatálybalépését követıen az Európai 

Parlament elnöke a felügyelı bizottság 

tagjai közül sorshúzás útján 

haladéktalanul kijelöl két tagot, akiknek a 

megbízatása – a 15. cikk (3) bekezdésének 

elsı mondatától eltérve – a hivatali idejük 

elsı 36 hónapjának leteltével megszőnik. 

A leköszönı tagok helyére automatikusan 

ki kell nevezni két új tagot öt éves hivatali 

idıre az Európai Csalás Elleni Hivatal 

(OLAF) felügyelı bizottsága tagjainak 

kinevezésérıl szóló, 2012. január 23-i 

2012/45/EU, Euratom európai 

parlamenti, tanácsi és bizottsági határozat 

1. cikkének (2) bekezdésében szereplı lista 

alapján és az ott meghatározott sorrend 

figyelembevételével. A két új tag az a két 

személy lesz, akiknek a neve az említett 

lista elsı két helyén szerepel. 

2. A 15. cikk (3) bekezdése alkalmazandó 

az e rendelet hatálybalépésének 

idıpontjában hivatalban lévı felügyelı 

bizottsági tagok hivatali idejére. Az ötéves 

idıszakot attól az idıponttól kell 

számítani, amikor a felügyelı bizottság 

valamennyi tagja elfoglalta hivatalát. 

Or. en 

 

 


