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26.6.2013 A7-0225/1 

Amendement  1 

Ingeborg Gräßle 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

(18) Onderzoeken dienen te worden 

uitgevoerd onder leiding van de directeur 

van het Bureau, geheel onafhankelijk van 

de instellingen, organen en instanties en 

van het comité van toezicht. De directeur-

generaal dient daartoe richtsnoeren 

betreffende de onderzoeksprocedures te 

kunnen vaststellen ten behoeve van de 

personeelsleden van het Bureau. Die 

richtsnoeren dienen praktische wenken 

voor het verrichten van onderzoeken door 

de personeelsleden van het Bureau te 

bevatten, alsmede de 

procedurewaarborgen en de grondrechten 

van de bij onderzoeken betrokken 

personen of getuigen en nadere regels 

betreffende de te volgen procedures voor 

interne advisering en controle, mede 

omvattende een wettigheidstoetsing. Uit 

overwegingen van transparantie met 

betrekking tot het verrichten van 

onderzoeken is het dienstig dat die 

richtsnoeren op de website van het 

Bureau openbaar worden gemaakt. Deze 

richtsnoeren dienen geen rechten of 

verplichtingen toe te voegen aan of 

wijziging te brengen in de uit deze 

verordening voortvloeiende rechten en 

verplichtingen. 

(18) Onderzoeken dienen te worden 

uitgevoerd onder leiding van de directeur 

van het Bureau, geheel onafhankelijk van 

de instellingen, organen en instanties en 

van het comité van toezicht. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/2 

Amendement  2 

Ingeborg Gräßle 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

(19) De personeelsleden van het Bureau 

dienen de onderzoeken te verrichten 

volgens de richtsnoeren betreffende de 

onderzoeksprocedures en volgens de 

individuele instructies die de directeur-

generaal in specifieke gevallen tot hen 

richt, overeenkomstig artikel 21 van het 

Ambtenarenstatuut. 

(19) De personeelsleden van het Bureau 

dienen de onderzoeken te verrichten 

volgens een reglement voor onderzoeken 

en volgens de schriftelijke instructies die 

de directeur-generaal in specifieke gevallen 

tot hen richt, overeenkomstig artikel 21 van 

het Ambtenarenstatuut. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/3 

Amendement  3 

Ingeborg Gräßle 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 45 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

(45) De directeur-generaal dient het comité 

van toezicht periodiek in kennis te stellen 

van de gevallen waarin informatie is 

doorgegeven aan de gerechtelijke 

autoriteiten van de lidstaten en van het 

totale aantal gevallen van het Bureau, die 

dezelfde gerechtelijke autoriteiten van de 

lidstaten in kwestie bij wijze van follow-up 

van een door het Bureau verricht 

onderzoek hebben behandeld. 

(45) De directeur-generaal dient het 

Comité van toezicht in kennis te stellen van 

de gevallen waarin informatie wordt 

doorgegeven aan de gerechtelijke 

autoriteiten van de lidstaten en, periodiek, 

van het totale aantal gevallen van het 

Bureau, die dezelfde gerechtelijke 

autoriteiten van de lidstaten in kwestie bij 

wijze van follow-up van een door het 

Bureau verricht onderzoek hebben 

behandeld. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/4 

Amendement  4 

Ingeborg Gräßle 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 47 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

(47) De directeur-generaal dient een 

mechanisme in te stellen voor interne 

advisering en controle, mede omvattende 

een wettigheidstoetsing, onder meer met 

betrekking tot de verplichting de 

procedurewaarborgen en de grondrechten 

van de betrokken personen en van het 

nationale recht van de betrokken lidstaten 

te eerbiedigen. 

(47) De directeur-generaal dient een 

mechanisme in te stellen voor interne 

advisering en controle, mede omvattende 

een wettigheidstoetsing, onder meer met 

betrekking tot de verplichting de 

procedurewaarborgen en de grondrechten 

van de betrokken personen en van de 

getuigen, en het nationale recht van de 

betrokken lidstaten te eerbiedigen, en tot 

de toepassing van de regels betreffende de 

samenvoeging van interne en externe 

onderzoeken. De wettigheidstoetsing dient 

te worden verricht door personeelsleden 

van het Bureau met bijzondere kennis van 

het recht en van onderzoeksprocedures 

die gekwalificeerd zijn voor rechterlijke 

functies in een lidstaat. Hun advies dient 

aan het eindverslag van het onderzoek te 

worden gehecht. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/5 

Amendement  5 

Ingeborg Gräßle 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 49 bis 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

  

 

(49 bis) Ter aanvulling van de in deze 

verordening opgenomen procedureregels 

betreffende onderzoeksverrichtingen moet 

aan de Commissie de bevoegdheid worden 

overgedragen om overeenkomstig artikel 

290 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie 

handelingen vast te stellen betreffende de 

invoering van een reglement voor 

onderzoeken dat moet worden nageleefd 

door de personeelsleden van het Bureau. 

Deze gedelegeerde handelingen dienen in 

het bijzonder betrekking te hebben op de 

gang van zaken bij de uitvoering van het 

mandaat en het statuut van het Bureau; 

nauwkeurige regels inzake 

onderzoeksprocedures en toegestane 

onderzoekshandelingen; de legitieme 

rechten van de betrokken personen; 

procedurele waarborgen; bepalingen 

inzake gegevensbescherming en beleid op 

het gebied van communicatie en toegang 

tot documenten; bepalingen inzake de 

wettigheidstoetsing en 

beroepsmogelijkheden van de 

betrokkenen. Het is van bijzonder belang 

dat de Commissie bij haar voorbereidende 

werkzaamheden tot passende raadpleging 

overgaat, onder meer op 

deskundigenniveau. De Commissie moet 

bij de voorbereiding en opstelling van de 
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gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 

dat de desbetreffende documenten tijdig 

en op gepaste wijze gelijktijdig worden 

toegezonden aan het Europees Parlement 

en aan de Raad. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/6 

Amendement  6 

Ingeborg Gräßle 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 - lid 1 - alinea 5 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

Het Comité van toezicht kan het Bureau in 

terdege gemotiveerde gevallen om 

aanvullende informatie betreffende 

onderzoeken verzoeken, maar mogen geen 

inmening in de verrichting van lopende 

onderzoeken vormen. 

Op verzoek van het Comité van toezicht 

verstrekt het Bureau het comité 

aanvullende informatie betreffende 

onderzoeken, zoals verslagen en 

aanbevelingen over afgesloten 

onderzoeken, maar zonder dat het comité 

zich inmengt in de verrichting van lopende 

onderzoeken. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/7 

Amendement  7 

Ingeborg Gräßle 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 - lid 1 - alinea 5 bis (nieuw) 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

  

 

In gevallen waarin eindverslagen van 

onderzoeken moeten worden doorgegeven 

aan de gerechtelijke autoriteiten van de 

lidstaten, brengt het Bureau het Comité 

van toezicht hiervan op de hoogte op de 

datum waarop de informatie wordt 

doorgegeven. Indien het Comité van 

toezicht het noodzakelijk acht om deze 

verslagen in detail te bestuderen krijgt het 

rechtstreekse toegang tot de eindverslagen 

in kwestie en tot eventuele hiermee 

samenhangende documenten en 

informatie. De toegang wordt verleend 

voor een tijdsduur die het comité 

voldoende tijd biedt om een advies op te 

stellen, overeenkomstig alinea 3. In zijn 

advies behandelt het Comité van toezicht 

in het bijzonder de toepassing van de 

procedurewaarborgen tijdens het door het 

Bureau verrichte onderzoek. 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

26.6.2013 A7-0225/8 

Amendement  8 

Ingeborg Gräßle 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 - lid 3 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

3. De ambtstermijn van de leden van het 

Comité van toezicht bedraagt vijf jaar; 

deze termijn kan niet worden verlengd. Er 

worden beurtelings drie en twee leden 

vervangen om ervoor te zorgen dat de 

deskundigheid van het Comité van 

toezicht behouden blijft. 

3. De ambtstermijn van de leden van het 

Comité van toezicht bedraagt vijf jaar; 

deze termijn kan niet worden verlengd. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/9 

Amendement  9 

Ingeborg Gräßle 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 - lid 5 – alinea 3 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

De directeur-generaal stelt het Comité van 

toezicht op gezette tijden in kennis van: 

De directeur-generaal informeert het 

Comité van toezicht: 

a) de gevallen waarin geen gehoor is 

gegeven aan de aanbevelingen van de 

directeur-generaal; 

a) periodiek over de gevallen waarin geen 

gehoor is gegeven aan de aanbevelingen 

van de directeur-generaal; 

b) de gevallen waarin informatie is 

doorgegeven aan de gerechtelijke 

autoriteiten van de lidstaten; 

b) over de gevallen waarin informatie 

wordt doorgegeven aan de gerechtelijke 

autoriteiten van de lidstaten, 

overeenkomstig artikel 15, lid 1, alinea 5 

bis; 

c) de duur van onderzoeken, met 

inachtneming van artikel 7, lid 8. 

c) over de duur van onderzoeken 

overeenkomstig artikel 7, lid 8. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/10 

Amendement  10 

Ingeborg Gräßle 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 - lid 7 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

7. De directeur-generaal stelt een 

mechanisme in voor interne advisering en 

controle, mede omvattende een 

wettigheidstoetsing, onder meer met 

betrekking tot de eerbiediging van de 

procedurewaarborgen en de grondrechten 

van de betrokken personen en van het 

nationale recht van de betrokken lidstaten, 

waarbij in het bijzonder wordt gelet op 

artikel 11, lid 2. 

7. De directeur-generaal stelt een 

mechanisme in voor interne advisering en 

controle, mede omvattende een 

wettigheidstoetsing, onder meer met 

betrekking tot: de eerbiediging van de 

procedurewaarborgen en de grondrechten 

van de betrokken personen en van 

getuigen, en van het nationale recht van de 

betrokken lidstaten, waarbij in het 

bijzonder wordt gelet op artikel 11, lid 2, 

alsmede de toepassing van artikel 7, lid 4. 

De wettigheidstoetsing wordt verricht door 

medewerkers van het Bureau met 

bijzondere kennis van het recht en van 

onderzoeksprocedures die gekwalificeerd 

zijn voor rechterlijke functies in een 

lidstaat. Hun advies wordt bij het 

eindverslag van het onderzoek gevoegd. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/11 

Amendement  11 

Ingeborg Gräßle 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 - lid 8 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

8. De directeur-generaal stelt richtsnoeren 

betreffende onderzoeksprocedures vast ten 

behoeve van de personeelsleden van het 

Bureau. Die richtsnoeren zijn in 

overeenstemming met deze verordening 

en hebben onder meer betrekking op: 

8. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 19 bis 

gedelegeerde handelingen vast te stellen 

betreffende de invoering van een 

reglement voor onderzoeken dat moet 

worden nageleefd door de personeelsleden 

van het Bureau. Deze gedelegeerde 

handelingen hebben in het bijzonder 

betrekking op: 

a) de verrichting van onderzoeken, a) de gang van zaken bij de uitvoering van 

het mandaat en het statuut van het 

Bureau; 

b) de procedurewaarborgen, b) nauwkeurige regels inzake 

onderzoeksprocedures en toegestane 

onderzoekshandelingen; 

c) nadere details inzake interne advies- en 

controleprocedures, met inbegrip van de 

wettigheidstoetsing, 

c) de legitieme rechten van de betrokken 

personen; 

d) gegevensbescherming. d) procedurele waarborgen; 

 d bis) bepalingen inzake 

gegevensbescherming en beleid op het 

gebied van communicatie en toegang tot 

documenten; 

 d ter) bepalingen inzake de 

wettigheidstoetsing en 

beroepsmogelijkheden van de 

betrokkenen. 

Deze richtsnoeren en eventuele Tijdens haar voorbereidende 
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wijzigingen daarvan worden vastgesteld 

nadat het Comité van toezicht in de 

gelegenheid is gesteld daarover zijn 

oordeel te geven, en worden vervolgens ter 

informatie toegezonden aan het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie en 

ter bekendmaking op de website van het 

Bureau gepubliceerd in de officiële talen 

van de instellingen van de Unie. 

werkzaamheden raadpleegt de Commissie 

het Comité van toezicht. 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

26.6.2013 A7-0225/12 

Amendement  12 

Ingeborg Gräßle 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 bis (nieuw) 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

  

 

Artikel 19 bis 

 Uitoefening van de delegatie 

 1. De bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen, wordt aan de 

Commissie toegekend onder de in dit 

artikel neergelegde voorwaarden. 

 2. De in artikel 17, lid 8, bedoelde 

bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen, wordt aan de 

Commissie toegekend voor een termijn 

van vier jaar met ingang van (datum van 

inwerkingtreding van deze verordening). 

De Commissie stelt uiterlijk negen 

maanden voor het einde van de termijn 

van vier jaar een verslag op over de 

bevoegdheidsdelegatie. De 

bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 

met termijnen van dezelfde duur verlengd, 

tenzij het Europees Parlement of de Raad 

zich uiterlijk drie maanden voor het einde 

van elke termijn tegen deze verlenging 

verzet. 

 3. Het Europees Parlement of de Raad 

kan de in artikel 17, lid 8, bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 

intrekken. Het besluit tot intrekking 

beëindigt de delegatie van de in dat besluit 

genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
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kracht op de dag na die van de 

bekendmaking ervan in het Publicatieblad 

van de Europese Unie of op een daarin 

genoemde latere datum. Het laat de 

geldigheid van de reeds van kracht zijnde 

gedelegeerde handelingen onverlet. 

 4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 

handeling heeft vastgesteld, doet zij 

daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het 

Europees Parlement en de Raad. 

 5. Een overeenkomstig artikel 17, lid 8, 

vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 

alleen in werking indien het Europees 

Parlement noch de Raad daartegen 

binnen een termijn van twee maanden na 

de kennisgeving van de handeling aan het 

Europees Parlement en de Raad bezwaar 

heeft gemaakt, of indien zowel het 

Europees Parlement als de Raad voor het 

verstrijken van die termijn de Commissie 

hebben medegedeeld dat zij daartegen 

geen bezwaar zullen maken. Die termijn 

wordt op initiatief van het Europees 

Parlement of de Raad met twee maanden 

verlengd. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/13 

Amendement  13 

Ingeborg Gräßle 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 2 (nieuw) 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

2. Artikel 15, lid 3, is van toepassing op de 

duur van de ambtstermijn van de leden van 

het Comité van toezicht die in functie zijn 

op de datum van inwerkingtreding van 

deze verordening. Onmiddellijk na de 

inwerkingtreding van deze verordening 

gaat de voorzitter van het Europees 

Parlement over tot aanwijzing, bij loting, 

van twee leden van het Comité van 

toezicht van wie de taken, in afwijking 

van het bepaalde in artikel 15, lid 3, 

eerste zin, zullen eindigen bij het 

verstrijken van de eerste 36 maanden van 

hun ambtstermijn. Twee nieuwe leden 

worden automatisch benoemd voor een 

ambtstermijn van vijf jaar, ter vervanging 

van de aftredende leden op basis en in de 

volgorde van de lijst van artikel 1, lid 2, 

van Besluit 2012/45/EU, Euratom van het 

Europees Parlement, de Raad en de 

Commissie van 23 januari 2012 

betreffende de benoeming van de leden 

van het Comité van toezicht van het 

Europees Bureau voor fraudebestrijding 

(OLAF)
14
. Die nieuwe leden zijn de eerste 

twee personen van wie de naam op die 

lijst voorkomt. 

2. Artikel 15, lid 3, is van toepassing op de 

duur van de ambtstermijn van de leden van 

het Comité van toezicht die in functie zijn 

op de datum van inwerkingtreding van 

deze verordening. De termijn van vijf jaar 

wordt berekend vanaf de datum van 

aantreden van elk lid van het Comité van 

toezicht. 

Or. en 
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