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26.6.2013 A7-0225/1 

Amendamentul 1 

Ingeborg Gräßle 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) 
17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Propunere de regulament 

Considerentul 18 

 
Poziția Consiliului Amendamentul 

(18) Investigațiile ar trebui efectuate sub 
autoritatea directorului general, complet 
independent de instituții, organisme, oficii 
și agenții și de Comitetul de supraveghere. 
În acest sens, directorul general ar trebui 
să poată adopta orientări privind 
proceduri de investigație pentru 
personalul oficiului. Aceste orientări ar 
trebui să ofere personalului oficiului 
îndrumări practice privind efectuarea 
investigațiilor, garanțiile procedurale și 
drepturile persoanelor vizate sau ale 
martorilor și detalii privind procedurile 
interne consultative și de control care 
urmează a fi aplicate, inclusiv un control 
al legalității. Pentru a se asigura o mai 
mare transparență în ceea ce privește 
efectuarea investigațiilor, orientările 
respective ar trebui să fie disponibile 
publicului pe pagina de internet a 
oficiului. Aceste orientări nu ar trebui să 
creeze sau să modifice vreun drept sau 
vreo obligație care decurg din prezentul 
regulament. 

(18) Investigațiile ar trebui efectuate sub 
autoritatea directorului general, complet 
independent de instituții, organisme, oficii 
și agenții și de Comitetul de supraveghere. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/2 

Amendamentul 2 

Ingeborg Gräßle 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) 
17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Propunere de regulament 

Considerentul 19 

 
Poziția Consiliului Amendamentul 

(19) În conformitate cu articolul 21 din 
statutul personalului, personalul oficiului ar 
trebui să efectueze investigațiile în 
conformitate cu orientările privind 
procedurile de investigație și pe baza 
instrucțiunilor individuale transmise de 
directorul general în cazuri specifice. 

(19) În conformitate cu articolul 21 din 
Statutul personalului, personalul oficiului 
ar trebui să efectueze investigațiile în 
conformitate cu un cod de procedură al 
investigațiilor și pe baza instrucțiunilor 
scrise transmise de directorul general în 
cazuri specifice. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/3 

Amendamentul 3 

Ingeborg Gräßle 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) 
17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Propunere de regulament 

Considerentul 45 

 
Poziția Consiliului Amendamentul 

(45) Directorul general ar trebui să 
informeze periodic Comitetul de 
supraveghere cu privire la acele cazuri în 
care s-au transmis informații autorităților 
judiciare ale statelor membre și cu privire 
la numărul total de cazuri ale oficiului 
prelucrate de aceleași autorități judiciare 
ale statelor membre în cauză, drept 
consecință a unei investigații efectuate de 
oficiu. 

(45) Directorul general ar trebui să 
informeze Comitetul de supraveghere cu 
privire la acele cazuri în care se transmit 
informații autorităților judiciare ale statelor 
membre și, periodic, cu privire la numărul 
total de cazuri ale oficiului prelucrate de 
aceleași autorități judiciare ale statelor 
membre în cauză, drept consecință a unei 
investigații efectuate de oficiu. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/4 

Amendamentul 4 

Ingeborg Gräßle 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) 
17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Propunere de regulament 

Considerentul 47 

 
Poziția Consiliului Amendamentul 

(47) Directorul general ar trebui să instituie 
un mecanism intern de consultare și 
control, care să includă un control al 
legalității, în special în ceea ce privește 
obligația de a respecta garanțiile 
procedurale și drepturile fundamentale ale 
persoanelor vizate, precum și legislația 
națională a statelor membre în cauză. 

(47) Directorul general ar trebui să instituie 
un mecanism intern de consultare și 
control, care să includă un control al 
legalității, în special în ceea ce privește 
obligația de a respecta garanțiile 
procedurale și drepturile fundamentale ale 
persoanelor vizate și ale martorilor, 
legislația națională a statelor membre în 
cauză și aplicarea normelor referitoare la 
combinarea investigațiilor interne cu cele 
externe. Controlul legalității ar trebui 
efectuat de experții în drept și proceduri 
de investigație ai oficiului care sunt 
calificați să exercite o funcție judiciară 
într-un stat membru. Avizul acestora ar 
trebui anexat la raportul final al 
investigației. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/5 

Amendamentul 5 

Ingeborg Gräßle 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) 
17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Propunere de regulament 

Considerentul 49 a (nou) 

 
Poziția Consiliului Amendamentul 

 (49a) Pentru a veni în completarea 
normelor procedurale referitoare la 
desfășurarea investigațiilor prevăzute în 
prezentul regulament, competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 
290 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene ar trebui delegată 
Comisiei în ceea ce privește elaborarea 
unui cod de procedură al investigațiilor pe 
care personalul oficiului să fie obligat să-l 
respecte. Actele delegate în cauză ar 
trebui să includă în special practicile care 
trebuie respectate la executarea 
mandatului și la punerea în aplicare a 
statutului oficiului; normele de aplicare 
care reglementează procedurile de 
investigație, precum și actele de 
investigație permise; drepturile legitime 
ale persoanelor în cauză; garanțiile 
procedurale; dispozițiile referitoare la 
protecția datelor și la politicile în materie 
de comunicare și de acces la documente; 
dispozițiile privind controlul legalității și 
căile de atac aflate la dispoziția 
persoanelor în cauză. Este deosebit de 
important ca, pe parcursul activităților 
pregătitoare, Comisia să desfășoare 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia trebuie 
să asigure transmiterea simultană, la timp 
și adecvată a documentelor relevante 
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către Parlamentul European și către 
Consiliu. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/6 

Amendamentul 6 

Ingeborg Gräßle 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) 
17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 5 

 
Poziția Consiliului Amendamentul 

În situații justificate în mod 
corespunzător, Comitetul de supraveghere 
poate solicita oficiului informații 
suplimentare cu privire la investigații, 
inclusiv rapoarte și recomandări privind 
investigații încheiate, fără însă a interfera 
cu desfășurarea investigațiilor în curs. 

Oficiul pune la dispoziția Comitetului de 
supraveghere, la cererea acestuia din 
urmă, informații suplimentare cu privire la 
investigații, inclusiv rapoarte și 
recomandări privind investigații încheiate, 
fără însă ca Comitetul de supraveghere să 
intervină în desfășurarea investigațiilor în 
curs. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/7 

Amendamentul 7 

Ingeborg Gräßle 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) 
17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 5 a (nou) 

 
Poziția Consiliului Amendamentul 

 În cazurile în care rapoartele finale ale 
investigațiilor trebuie transmise 
autorităților judiciare naționale, oficiul 
informează Comitetul de supraveghere în 
legătură cu cazurile respective la data la 
care se efectuează orice transmitere de 
acest tip. În cazul în care consideră 
necesar să examineze în detaliu aceste 
cazuri, Comitetul de supraveghere 
primește acces direct la rapoartele finale 
ale investigațiilor în cauză și la orice 
documente și informații conexe. Acest 
acces se acordă pe o perioadă suficient de 
îndelungată pentru a-i permite 
comitetului menționat să întocmească un 
aviz în temeiul celui de-al treilea 
paragraf. În avizul său, Comitetul de 
supraveghere examinează îndeosebi 
aplicarea garanțiilor procedurale pe 
parcursul investigațiilor desfășurate de 
oficiu. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/8 

Amendamentul 8 

Ingeborg Gräßle 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) 
17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 3 

 
Poziția Consiliului Amendamentul 

(3) Mandatul membrilor Comitetului de 
supraveghere este de cinci ani și nu poate fi 
reînnoit. Trei și, respectiv, doi membri se 
înlocuiesc alternativ pentru a se menține 
practica și cunoștințele Comitetului de 
supraveghere. 

(3) Mandatul membrilor Comitetului de 
supraveghere este de cinci ani și nu poate fi 
reînnoit. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/9 

Amendamentul 9 

Ingeborg Gräßle 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) 
17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 3 

 
Poziția Consiliului Amendamentul 

Directorul general informează periodic 
Comitetul de supraveghere cu privire la:  

Directorul general informează Comitetul 
de supraveghere:  

(a) cazurile în care recomandările 
directorului general nu au fost urmate;  

(a) periodic, cu privire la cazurile în care 
recomandările directorului general nu au 
fost urmate;  

(b) cazurile în care s-au transmis informații 
autorităților judiciare ale statelor membre;  

(b) cu privire la cazurile în care se transmit 
informații autorităților judiciare ale statelor 
membre, în conformitate cu articolul 15 
alineatul (1) paragraful 5a;  

(c) durata investigațiilor, în conformitate 
cu articolul 7 alineatul (8).  

(c) în legătură cu durata investigațiilor, în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (8).  

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/10 

Amendamentul 10 

Ingeborg Gräßle 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) 
17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 7 

 
Poziția Consiliului Amendamentul 

(7) Directorul general instituie o procedură 
internă de consultare și control, care să 
includă un control al legalității, legat, inter 
alia, de respectarea garanțiilor procedurale 
și a drepturilor fundamentale ale 
persoanelor vizate, precum și a legislației 
naționale a statelor membre în cauză, cu 
trimitere în special la articolul 11 
alineatul (2). 

(7) Directorul general instituie o procedură 
internă de consultare și control, care să 
includă un control al legalității, legat, inter 
alia, de: respectarea garanțiilor procedurale 
și a drepturilor fundamentale ale 
persoanelor vizate și ale martorilor, a 
legislației naționale a statelor membre în 
cauză, cu trimitere în special la articolul 11 
alineatul (2), precum și aplicarea 
articolului 7 alineatul (4). Controlul 
legalității este efectuat de experții în drept 
și proceduri de investigație ai oficiului 
care sunt calificați să exercite o funcție 
judiciară într-un stat membru. Avizul 
acestora este anexat la raportul final al 
investigației. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/11 

Amendamentul 11 

Ingeborg Gräßle 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) 
17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 8 

 
Poziția Consiliului Amendamentul 

(8) Directorul general adoptă orientări 
privind procedurile de investigare care 
urmează a fi aplicate de personalul 
oficiului. Respectivele orientări sunt în 
conformitate cu prezentul regulament și 
privesc, inter alia:  

(8) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate, în conformitate cu articolul 
19a, în ceea ce privește instituirea unui 
cod de procedură al investigațiilor, care să 
trebuiască să fie respectat de personalul 
oficiului. Actele delegate în cauză 
menționează în special următoarele:  

(a) desfășurarea investigațiilor;  (a) practicile care trebuie respectate în 
executarea mandatului și în punerea în 
aplicare a statutului oficiului;  

(b) garanțiile procedurale;  (b) normele de aplicare care 
reglementează procedurile de investigație, 
precum și actele de investigație permise;  

(c) elemente detaliate privind procedurile 
interne consultative și de control, inclusiv 
controlul legalității;  

(c) drepturile legitime ale persoanelor în 
cauză;  

(d) protecția datelor. (d) garanțiile procedurale; 

 (da) dispozițiile referitoare la protecția 
datelor și la politicile în materie de 
comunicare și de acces la documente; 

 (db) dispozițiile privind controlul 
legalității și căile de atac aflate la 
dispoziția persoanelor în cauză. 

Aceste orientări și orice modificări aduse 
acestora se adoptă, după ce s-a oferit 
Comitetului de supraveghere posibilitatea 
de a-și prezenta observațiile asupra lor, și 
se transmit apoi spre informare 
Parlamentului European, Consiliului și 

Pe parcursul lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia poartă consultări cu Comitetul de 
supraveghere.  
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Comisiei, urmând să se publice spre 
informare pe pagina de internet a 
oficiului în limbile oficiale ale instituțiilor 
Uniunii.  

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/12 

Amendamentul 12 

Ingeborg Gräßle 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) 
17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 19 a (nou) 

 
Poziția Consiliului Amendamentul 

 Articolul 19a 

 Exercitarea delegării de competențe 

 (1) Se conferă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate, cu respectarea 
condițiilor stabilite în prezentul articol. 

 (2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 17 alineatul (8) se 
conferă Comisiei pe o perioadă de patru 
ani de la (data intrării în vigoare a 
prezentului regulament). Comisia 
elaborează un raport cu privire la 
delegările de competențe cu cel puțin 
nouă luni înainte de sfârșitul perioadei de 
patru ani. Delegarea de competențe se 
prelungește tacit cu perioade de timp 
identice, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opune prelungirii respective cel târziu cu 
trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade. 

 (3) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 17 alineatul (8) poate fi 
revocată oricând de Parlamentul 
European sau de Consiliu. O decizie de 
revocare pune capăt delegării de 
competențe specificată în respectiva 
decizie. Aceasta intră în vigoare în ziua 
următoare datei publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
la o dată ulterioară specificată în decizie. 
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Decizia respectivă nu aduce atingere 
valabilității actelor delegate deja în 
vigoare.  

 (4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului. 

 (5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 17 alineatul (8) intră în 
vigoare numai în cazul în care nici 
Parlamentul European și nici Consiliul 
nu au formulat obiecțiuni în termen de 
două luni de la notificarea acestuia către 
Parlamentul European și Consiliu sau în 
cazul în care, înaintea expirării 
termenului respectiv, Parlamentul 
European și Consiliul au informat 
Comisia că nu vor formula obiecțiuni. 
Termenul respectiv se prelungește cu 
două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/13 

Amendamentul 13 

Ingeborg Gräßle 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) 
17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 21 – alineatul 2 

 
Poziția Consiliului Amendamentul 

(2) Articolul 15 alineatul (3) se aplică în 
ceea ce privește durata mandatului 
membrilor Comitetului de supraveghere în 
funcție la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament. Imediat după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
Președintele Parlamentului European 
alege prin tragere la sorți, dintre membrii 
Comitetului de supraveghere, doi membri 
ale căror atribuții urmează să înceteze, 
prin derogare de la prima teză a 
articolului 15 alineatul (3), la expirarea 
primelor 36 de luni ale mandatului lor. 
Doi noi membri se numesc automat cu un 
mandat de cinci ani pentru a-i înlocui pe 
membrii al căror mandat expiră, pe baza 
și în ordinea listei prevăzute la articolul 1 
alineatul (2) din Decizia nr. 2012/45/UE, 
Euratom a Parlamentului European, a 
Consiliului și a Comisiei din 
23 ianuarie 2012 de numire a membrilor 
Comitetului de supraveghere a Oficiului 
European de Luptă Antifraudă (OLAF). 
Acești noi membri sunt primele două 
persoane ale căror nume apar pe listă. 

(2) Articolul 15 alineatul (3) se aplică în 
ceea ce privește durata mandatului 
membrilor Comitetului de supraveghere în 
funcție la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament. Perioada de cinci ani se 
calculează de la data la care și-a preluat 
mandatul fiecare dintre membrii 
Comitetului de supraveghere. 

Or. en 

 
 


