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26.6.2013 A7-0225/1 

Predlog spremembe  1 
Ingeborg Gräßle 
v imenu skupine PPE 
 
Poročilo A7-0225/2013 
Ingeborg Gräßle 
Preiskave, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) 
17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 18 
 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(18) Preiskave bi morale potekati pod 
vodstvom generalnega direktorja in 
popolnoma neodvisno od institucij, 
organov, uradov in agencij ter nadzornega 
odbora. V ta namen bi moral generalni 
direktor imeti pristojnost, da sprejme 
smernice za preiskovalne postopke, ki jih 
bo uporabljalo osebje Urada. Te smernice 
bi osebju Urada morale služiti kot 
praktično vodilo v zvezi z izvajanjem 
preiskav in procesnimi jamstvi in 
pravicami preiskovancev ali prič ter v 
zvezi s podrobnostmi o notranjih 
svetovalnih in nadzornih postopkih, ki jih 
je treba upoštevati, vključno s preskusom 
zakonitosti. Da se zagotovi večja 
preglednost glede poteka preiskav, bi 
morale biti te smernice objavljene na 
spletnem mestu Urada. S temi smernicami 
ne bi smele nastajati ali se spreminjati 
kakršne koli pravice ali obveznosti, ki 
izhajajo iz te uredbe. 

(18) Preiskave bi morale potekati pod 
vodstvom generalnega direktorja in 
popolnoma neodvisno od institucij, 
organov, uradov in agencij ter nadzornega 
odbora. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/2 

Predlog spremembe  2 
Ingeborg Gräßle 
v imenu skupine PPE 
 
Poročilo A7-0225/2013 
Ingeborg Gräßle 
Preiskave, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) 
17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 19 
 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(19) V skladu s členom 21 Kadrovskih 
predpisov bi moralo osebje Urada 
preiskave izvajati v skladu s smernicami 
za preiskovalne postopke in na podlagi 
individualnih navodil, ki jih izda generalni 
direktor v konkretnih primerih. 

(19) V skladu s členom 21 Kadrovskih 
predpisov bi moralo osebje Urada 
preiskave izvajati v skladu s 
postopkovnimi pravili za preiskave in na 
podlagi pisnih navodil, ki jih izda 
generalni direktor v konkretnih primerih. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/3 

Predlog spremembe  3 
Ingeborg Gräßle 
v imenu skupine PPE 
 
Poročilo A7-0225/2013 
Ingeborg Gräßle 
Preiskave, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) 
17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 45 
 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(45) Generalni direktor bi moral nadzorni 
odbor redno obveščati o primerih, ko je 
Urad posredoval informacije sodnim 
organom držav članic, in o skupnem 
številu primerov Urada, ki jih je 
obravnaval skupaj z istimi sodnimi organi 
zadevnih držav članic tako, da so ukrepali 
na podlagi preiskave, ki jo je opravil Urad. 

(45) Generalni direktor bi moral nadzorni 
odbor obveščati o primerih, ko Urad 
posreduje informacije sodnim organom 
držav članic, redno pa o skupnem številu 
primerov Urada, ki jih je obravnaval skupaj 
z istimi sodnimi organi zadevnih držav 
članic tako, da so ukrepali na podlagi 
preiskave, ki jo je opravil Urad. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/4 

Predlog spremembe  4 
Ingeborg Gräßle 
v imenu skupine PPE 
 
Poročilo A7-0225/2013 
Ingeborg Gräßle 
Preiskave, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) 
17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 47 
 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(47) Generalni direktor bi moral 
vzpostaviti notranji svetovalni in nadzorni 
mehanizem, vključno s preskusom 
zakonitosti, s posebnim poudarkom na 
obveznosti spoštovanja procesnih jamstev 
in temeljnih pravic preiskovancev ter 
nacionalnega prava zadevnih držav članic. 

(47) Generalni direktor bi moral 
vzpostaviti notranji svetovalni in nadzorni 
mehanizem, vključno s preskusom 
zakonitosti, s posebnim poudarkom na 
obveznosti spoštovanja procesnih jamstev 
in temeljnih pravic preiskovancev in prič 
ter nacionalnega prava zadevnih držav 
članic, kakor tudi na uporabi pravil, ki 
zadevajo kombiniranje notranjih in 
zunanjih preiskav. Preskus zakonitosti bi 
morali izvajati pravni izvedenci Urada in 
njegovi strokovnjaki na področju 
preiskovalnih postopkov, ki so 
usposobljeni za opravljanje sodne 
funkcije v državi članici. Njihovo mnenje 
bi se moralo priložiti končnemu poročilu 
o preiskavi. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/5 

Predlog spremembe  5 
Ingeborg Gräßle 
v imenu skupine PPE 
 
Poročilo A7-0225/2013 
Ingeborg Gräßle 
Preiskave, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) 
17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 49 a (novo) 
 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

 (49a) Da bi dopolnili postopkovna pravila 
o izvajanju preiskav, ki jih določa ta 
uredba, bi bilo treba v skladu s členom 
290 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
na Komisijo prenesti pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov, ki določajo 
postopkovna pravila za preiskave, po 
katerih se mora ravnati osebje Urada. Ti 
delegirani akti bi morali zajemati še zlasti 
prakse, ki jih je treba spoštovati pri 
izvajanju mandata in poslovnika Urada; 
podrobna pravila, ki urejajo preiskovalne 
postopke in dovoljena preiskovalna 
dejanja; zakonite pravice preiskovancev; 
postopkovna jamstva; določbe v zvezi z 
varstvom podatkov in politikami o 
komuniciranju in dostopu do 
dokumentov; določbe o preskusu 
zakonitosti in pravnih sredstvih, ki so na 
voljo preiskovancem. Zlasti je pomembno, 
da Komisija med svojim pripravljalnim 
delom opravi ustrezna posvetovanja, tudi 
na ravni strokovnjakov. Komisija mora 
pri pripravi in oblikovanju delegiranih 
aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti 
predloženi Evropskemu parlamentu in 
Svetu istočasno, pravočasno in na 
ustrezen način. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/6 

Predlog spremembe  6 
Ingeborg Gräßle 
v imenu skupine PPE 
 
Poročilo A7-0225/2013 
Ingeborg Gräßle 
Preiskave, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) 
17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 5 
 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

Nadzorni odbor lahko v ustrezno 
utemeljenih primerih zaprosi Urad za 
dodatne informacije o preiskavah, med 
drugim tudi za poročila in priporočila v 
zvezi z zaključenimi preiskavami, pri 
čemer pa ne posega v izvajanje potekajočih 
preiskav. 

Na zahtevo nadzornega odbora mu Urad 
priskrbi dodatne informacije o preiskavah, 
med drugim tudi za poročila in priporočila 
v zvezi z zaključenimi preiskavami, pri 
čemer pa nadzorni odbor ne posega v 
izvajanje potekajočih preiskav. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/7 

Predlog spremembe  7 
Ingeborg Gräßle 
v imenu skupine PPE 
 
Poročilo A7-0225/2013 
Ingeborg Gräßle 
Preiskave, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) 
17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 5 a (novo) 
 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

 V primerih, ki zahtevajo posredovanje 
končnih poročil o preiskavah 
nacionalnim sodnim organom, Urad 
obvesti nadzorni odbor o teh primerih na 
dan takega posredovanja. Če nadzorni 
odbor meni, da bi moral te primere 
podrobno pregledati, se mu odobri 
neposreden dostop do teh končnih poročil 
o preiskavi in do morebitnih povezanih 
dokumentov in informacij. Takšen dostop 
se odobri za obdobje, ki mu bo 
zadostovalo za pripravo mnenja v skladu s 
tretjim pododstavkom. V svojem mnenju 
nadzorni odbor preuči predvsem uporabo 
procesnih jamstev med preiskavo, ki jo je 
vodil Urad. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/8 

Predlog spremembe  8 
Ingeborg Gräßle 
v imenu skupine PPE 
 
Poročilo A7-0225/2013 
Ingeborg Gräßle 
Preiskave, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) 
17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 15 – odstavek 3 
 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

3. Mandat članov nadzornega odbora traja 
pet let in ga ni mogoče obnoviti. Da bi 
nadzorni odbor ohranil strokovno znanje 
in izkušnje, se izmenično zamenjajo trije 
oziroma dva člana. 

3. Mandat članov nadzornega odbora traja 
pet let in ga ni mogoče obnoviti. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/9 

Predlog spremembe  9 
Ingeborg Gräßle 
v imenu skupine PPE 
 
Poročilo A7-0225/2013 
Ingeborg Gräßle 
Preiskave, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) 
17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 17 – odstavek 5 – pododstavek 3 
 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

Generalni direktor redno obvešča nadzorni 
odbor o:  

Generalni direktor obvešča nadzorni odbor 
o:  

(a) primerih, ko niso bila upoštevana 
njegova priporočila;  

(a) primerih, ko niso bila upoštevana 
njegova priporočila, o čemer nadzorni 
odbor obvešča redno;  

(b) primerih, ko so bile informacije 
posredovane sodnim organom držav članic;  

(b) primerih, ko so informacije 
posredovane sodnim organom držav članic, 
v skladu s pododstavkom 5a člena 15(1);  

(c) trajanju preiskav v skladu s členom 
7(8).  

(c) trajanju preiskav v skladu s členom 
7(8).  

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/10 

Predlog spremembe  10 
Ingeborg Gräßle 
v imenu skupine PPE 
 
Poročilo A7-0225/2013 
Ingeborg Gräßle 
Preiskave, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) 
17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 17 – odstavek 7 
 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

7. Generalni direktor določi notranji 
svetovalni in nadzorni postopek, vključno s 
preskusom zakonitosti, ki med drugim 
zadeva spoštovanje procesnih jamstev in 
temeljnih pravic preiskovancev ter 
nacionalnega prava zadevnih držav članic, 
zlasti v povezavi s členom 11(2). 

7. Generalni direktor določi notranji 
svetovalni in nadzorni postopek, vključno s 
preskusom zakonitosti, ki med drugim 
zadeva: spoštovanje procesnih jamstev in 
temeljnih pravic preiskovancev ter prič, 
nacionalnega prava zadevnih držav članic, 
zlasti v povezavi s členom 11(2), in 
uporabo člena 7(4). Preskus zakonitosti 
izvajajo pravni izvedenci Urada in njegovi 
strokovnjaki na področju preiskovalnih 
postopkov, ki so usposobljeni za 
opravljanje sodne funkcije v državi 
članici. Njihovo mnenje se priloži 
končnemu poročilu o preiskavi. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/11 

Predlog spremembe  11 
Ingeborg Gräßle 
v imenu skupine PPE 
 
Poročilo A7-0225/2013 
Ingeborg Gräßle 
Preiskave, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) 
17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 17 – odstavek 8 
 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

8. Generalni direktor sprejme smernice o 
preiskovalnih postopkih, namenjene 
osebju Urada. Navedene smernice so 
skladne s to uredbo in ki med drugim 
zajemajo:  

8. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 19a 
glede določitve postopkovnih pravil za 
preiskave, po katerih se mora ravnati 
osebje Urada. Ti delegirani akti zlasti 
zajemajo:  

(a) izvajanje preiskav;  (a) prakse, ki jih je treba spoštovati pri 
izvajanju mandata in poslovnika Urada;  
 

(b) procesna jamstva;  (b) podrobna pravila, ki urejajo 
preiskovalne postopke in dovoljena 
preiskovalna dejanja;  

(c) podrobnosti glede notranjih svetovalnih 
in nadzornih postopkov, vključno s 
preskusom zakonitosti;  

(c) zakonite pravice preiskovancev;  

(d) varstvo podatkov. (d) procesna jamstva; 

 (d a) določbe v zvezi z varstvom podatkov 
in politikami o komuniciranju in dostopu 
do dokumentov; 

 (d b) določbe o preskusu zakonitosti in 
pravnih sredstvih, ki so na voljo 
preiskovancem. 

Te smernice, pa tudi vse spremembe 
smernic, se sprejmejo po tem, ko je imel 
nadzorni odbor možnost predložiti 
pripombe v zvezi z njimi, nakar se pošljejo 
v vednost Evropskemu parlamentu, Svetu 
in Komisiji ter se v informativne namene 
objavijo na spletnem mestu Urada v vseh 

Komisija se med pripravljalnim delom 
posvetuje z nadzornim odborom.  
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uradnih jezikih institucij Unije.  

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/12 

Predlog spremembe  12 
Ingeborg Gräßle 
v imenu skupine PPE 
 
Poročilo A7-0225/2013 
Ingeborg Gräßle 
Preiskave, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) 
17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 19 a (novo) 
 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

 Člen 19a 

 Izvajanje pooblastila 

 1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov se Komisiji dodeli pod pogoji iz tega 
člena. 

 2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 17(8) se prenese na 
Komisijo za obdobje štirih let od (začetka 
veljavnosti te uredbe). Komisija pripravi 
poročilo o prenesenem pooblastilu 
najpozneje devet mesecev pred koncem 
štiriletnega obdobja. Prenos pooblastila se 
samodejno podaljša za enako obdobje, 
razen če Evropski parlament ali Svet 
nasprotuje temu podaljšanju najpozneje 
tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

 3. Pooblastilo iz člena 17(8) lahko 
Evropski parlament ali Svet kadar koli 
prekliče. Z odločitvijo o preklicu preneha 
veljati prenos pooblastila, naveden v tej 
odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan 
po njeni objavi v Uradnem listu Evropske 
unije ali na poznejši dan, ki je v njem 
naveden. Na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov ne vpliva.  

 4. Komisija takoj po sprejetju 
delegiranega akta o tem hkrati uradno 
obvesti Evropski parlament in Svet. 
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 5. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
člena 17(8), začne veljati le, če mu niti 
Evropski parlament niti Svet v dveh 
mesecih od uradnega obvestila o njem ne 
nasprotujeta ali če pred iztekom tega roka 
oba obvestila Komisijo, da mu ne bosta 
nasprotovala. Ta rok se na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 
za dva meseca. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/13 

Predlog spremembe  13 
Ingeborg Gräßle 
v imenu skupine PPE 
 
Poročilo A7-0225/2013 
Ingeborg Gräßle 
Preiskave, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) 
17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 21 – odstavek 2 
 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

2. Člen 15(3) se uporablja v času trajanja 
mandata članov nadzornega odbora, ki to 
funkcijo opravljajo na dan, ko začne veljati 
ta uredba. Takoj po začetku veljavnosti te 
uredbe predsednik Evropskega 
parlamenta z žrebom izbere dva člana 
nadzornega odbora, katerih dolžnosti z 
odstopanjem od prvega stavka člena 15(3) 
prenehajo po izteku prvih 36 mesecev 
njunega mandata. Na podlagi seznama iz 
člena 1(2) Sklepa 2012/45/EU (Euratom) 
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije 
z dne 23. januarja 2012 o imenovanju 
članov nadzornega odbora Evropskega 
urada za boj proti goljufijam (OLAF)14 se 
v skladu z vrstnim redom s seznama za 
petletni mandat samodejno imenujeta dva 
nova člana, ki zamenjata odhajajoča 
člana. Nova člana sta prvi dve osebi na 
tem seznamu. 

2. Člen 15(3) se uporablja v času trajanja 
mandata članov nadzornega odbora, ki to 
funkcijo opravljajo na dan, ko začne veljati 
ta uredba. Obdobje petih let se računa od 
datuma, ko je posamezen član nadzornega 
odbora nastopil funkcijo. 

Or. en 

 
 
 


