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26.6.2013 A7-0225/1 

Ändringsförslag  1 
Ingeborg Gräßle 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0225/2013 
Ingeborg Gräßle 
Utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) 

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

Förslag till förordning 
Skäl 18 
 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

(18) Utredningarna bör utföras under 

ledning av Olafs generaldirektör med 

fullständigt oberoende i förhållande till 

institutionerna, organen och byråerna och i 

förhållande till övervakningskommittén. 

Generaldirektören bör därför ha 

möjlighet att anta riktlinjer för Olafs 

personal om utredningsförfaranden. 

Riktlinjerna bör ge Olafs anställda 

praktisk vägledning om utredningarnas 

genomförande och berörda personers och 

vittnens rättssäkerhetsgarantier och 

rättigheter samt närmare upplysningar 

om de interna rådgivnings- och 

kontrollförfaranden som ska följas, 

inbegripet en lagenlighetskontroll. För att 

skapa större öppenhet och insyn i 

utredningarnas genomförande bör 

riktlinjerna offentliggöras på Olafs 

webbplats. Riktlinjerna bör inte ge 

upphov till eller ändra några rättigheter 

eller skyldigheter enligt denna förordning. 

(18) Utredningarna bör utföras under 

ledning av Olafs generaldirektör med 

fullständigt oberoende i förhållande till 

institutionerna, organen och byråerna och i 

förhållande till övervakningskommittén. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/2 

Ändringsförslag  2 
Ingeborg Gräßle 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0225/2013 
Ingeborg Gräßle 
Utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) 

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

Förslag till förordning 
Skäl 19 
 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

(19) I enlighet med artikel 21 i 

tjänsteföreskrifterna bör Olafs personal 

genomföra utredningar i enlighet med 

riktlinjerna om utredningsförfaranden 

och på grundval av enskilda instruktioner 

från generaldirektören i specifika fall. 

(19) I enlighet med artikel 21 i 

tjänsteföreskrifterna bör Olafs personal 

genomföra utredningar i enlighet med 

förfaranderegler för utredningar och på 

grundval av skriftliga instruktioner från 

generaldirektören i specifika fall. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/3 

Ändringsförslag  3 
Ingeborg Gräßle 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0225/2013 
Ingeborg Gräßle 
Utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) 

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

Förslag till förordning 
Skäl 45 
 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

(45) Generaldirektören bör med jämna 

mellanrum informera 

övervakningskommittén om de ärenden där 

information har överlämnats till de 

rättsliga myndigheterna i medlemsstaterna 

och om det totala antalet ärenden vid Olaf 

som dessa rättsliga myndigheter i 

medlemsstaterna i fråga har handlagt som 

uppföljning av en utredning som Olaf har 

genomfört. 

(45) Generaldirektören bör informera 

övervakningskommittén om de ärenden där 

information överlämnas till de rättsliga 

myndigheterna i medlemsstaterna och, med 

jämna mellanrum, om det totala antalet 

ärenden vid Olaf som dessa rättsliga 

myndigheter i medlemsstaterna i fråga har 

handlagt som uppföljning av en utredning 

som Olaf har genomfört. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/4 

Ändringsförslag  4 
Ingeborg Gräßle 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0225/2013 
Ingeborg Gräßle 
Utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) 

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

Förslag till förordning 
Skäl 47 
 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

(47) Generaldirektören bör införa en intern 

rådgivnings- och kontrollmekanism, 

inbegripet en lagenlighetskontroll, med 

särskild hänvisning till skyldigheten att 

iaktta rättssäkerhetsgarantierna och de 

grundläggande rättigheterna för de berörda 

personerna och de berörda 

medlemsstaternas nationella lagstiftning. 

(47) Generaldirektören bör införa en intern 

rådgivnings- och kontrollmekanism, 

inbegripet en lagenlighetskontroll, med 

särskild hänvisning till skyldigheten att 

iaktta rättssäkerhetsgarantierna och de 

grundläggande rättigheterna för de berörda 

personerna och för vittnena samt de 

berörda medlemsstaternas nationella 

lagstiftning, samt till tillämpningen av 

bestämmelserna avseende kombination av 

interna och externa utredningar. 

Lagenlighetskontrollen bör genomföras 

av de av Olafs experter i juridik och 

utredningsförfaranden som är 

kvalificerade att inneha en befattning 

inom rättsväsendet i en medlemsstat. 

Deras utlåtande bör bifogas utredningens 

slutrapport. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/5 

Ändringsförslag  5 
Ingeborg Gräßle 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0225/2013 
Ingeborg Gräßle 
Utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) 

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

Förslag till förordning 
Skäl 49a (nytt) 
 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

 (49a) För att komplettera de 

förfaranderegler för utredningar som 

fastställs i denna förordning, bör 

befogenheten att anta delegerade akter i 

enligt med artikel 290 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt 

delegeras till kommissionen med avseende 

på fastställandet av de förfaranderegler 

för utredningar som ska följas av Olafs 

personal. Dessa delegerade akter bör 

särskilt omfatta det praktiska 

genomförandet av Olafs mandat och 

stadgar, detaljerade bestämmelser för 

utredningsförfaranden och tillåten 

utredningsverksamhet, de berörda 

personernas legitima rättigheter, 

förfarandegarantier, bestämmelser om 

uppgiftsskydd och kommunikations- och 

informationspolitik samt tillgång till 

handlingar, bestämmelser om 

lagenlighetskontrollen och de berörda 

personernas möjligheter att överklaga. 

Det är av särskild betydelse att 

kommissionen genomför lämpliga samråd 

under sitt förberedande arbete, inklusive 

på expertnivå. När kommissionen 

förbereder och utarbetar delegerade akter 

bör den se till att relevanta handlingar 

översänds samtidigt till 

Europaparlamentet och rådet och att detta 

sker så snabbt som möjligt och på 
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lämpligt sätt. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/6 

Ändringsförslag  6 
Ingeborg Gräßle 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0225/2013 
Ingeborg Gräßle 
Utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) 

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

Förslag till förordning 
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 5 
 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

I vederbörligen motiverade fall får 

övervakningskommittén begära ytterligare 

information av Olaf om utredningar, 

inbegripet rapporter och rekommendationer 

om avslutade utredningar, dock utan att 

hindra genomförandet av pågående 

utredningar. 

På begäran av övervakningskommittén 

ska Olaf lämna ytterligare information till 

övervakningskommittén om utredningar, 

inbegripet rapporter och rekommendationer 

om avslutade utredningar, dock utan att 

övervakningskommittén hindrar 

genomförandet av pågående utredningar. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/7 

Ändringsförslag  7 
Ingeborg Gräßle 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0225/2013 
Ingeborg Gräßle 
Utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) 

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

Förslag till förordning 
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1a (nytt) 
 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

 I ärenden där utredningars slutrapporter 

måste överlämnas till de rättsliga 

myndigheterna i medlemsstaterna, ska 

Olaf informera övervakningskommittén 

om dessa ärenden samma dag som 

överlämnandet sker. Om 

övervakningskommittén anser det 

nödvändigt att granska dessa ärenden i 

detalj, ska den ges direkt tillgång till de 

berörda slutrapporterna och till alla 

relaterade handlingar och uppgifter. 

Tillgången ska beviljas för en tidsperiod 

som är tillräckligt lång för att kommittén 

ska kunna utarbeta ett yttrande i enlighet 

med tredje stycket. I sitt yttrande ska 

övervakningskommittén särskilt behandla 

tillämpningen av förfarandegarantierna 

under Olafs utredning. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/8 

Ändringsförslag  8 
Ingeborg Gräßle 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0225/2013 
Ingeborg Gräßle 
Utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) 

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

Förslag till förordning 
Artikel 15 – punkt 3 
 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

3. Ledamöterna i övervakningskommittén 

ska utses för en period på fem år och deras 

mandat får inte förnyas. Varannan gång 

ska två ledamöter bytas ut, varannan gång 

tre, så att övervakningskommitténs 

sakkunskap bevaras. 

3. Ledamöterna i övervakningskommittén 

ska utses för en period på fem år och deras 

mandat får inte förnyas. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/9 

Ändringsförslag  9 
Ingeborg Gräßle 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0225/2013 
Ingeborg Gräßle 
Utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) 

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

Förslag till förordning 
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 3 
 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

Generaldirektören ska regelbundet 

underrätta övervakningskommittén om  

Generaldirektören ska informera 

övervakningskommittén  

a) fall där rekommendationer från 

generaldirektören inte har följts upp,  

a) regelbundet om fall där 

rekommendationer från generaldirektören 

inte har följts upp,  

b) fall där information har översänts till 

rättsliga myndigheter i medlemsstaterna,  

b) om fall där information överlämnas till 

rättsliga myndigheter i medlemsstaterna, i 

enlighet med artikel 15.1 stycke 5a,  

c) utredningarnas längd i enlighet med 

artikel 7.8.  

c) om utredningarnas längd, i enlighet med 

artikel 7.8.  

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

26.6.2013 A7-0225/10 

Ändringsförslag  10 
Ingeborg Gräßle 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0225/2013 
Ingeborg Gräßle 
Utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) 

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

Förslag till förordning 
Artikel 17 – punkt 7 
 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

7. Generaldirektören ska införa en intern 

rådgivnings- och kontrollmekanism, 

inbegripet en lagenlighetskontroll, som 

bland annat rör respekten för 

förfarandegarantierna och de 

grundläggande rättigheterna för de berörda 

personerna och de berörda 

medlemsstaternas nationella lagstiftning, 

med särskild hänvisning till artikel 11.2. 

7. Generaldirektören ska införa en intern 

rådgivnings- och kontrollmekanism, 

inbegripet en lagenlighetskontroll, som 

bland annat rör följande: respekten för 

förfarandegarantierna och de 

grundläggande rättigheterna för de berörda 

personerna och för vittnena, de berörda 

medlemsstaternas nationella lagstiftning, 

med särskild hänvisning till artikel 11.2, 

och tillämpningen av artikel 7.4. 

Lagenlighetskontrollen ska genomföras 

av de av Olafs experter i juridik och 

utredningsförfaranden som är 

kvalificerade att inneha en befattning 

inom rättsväsendet i en medlemsstat. 

Deras utlåtande ska bifogas utredningens 

slutrapport. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/11 

Ändringsförslag  11 
Ingeborg Gräßle 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0225/2013 
Ingeborg Gräßle 
Utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) 

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

Förslag till förordning 
Artikel 17 – punkt 8 
 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

8. Generaldirektören ska anta riktlinjer 

om utredningsförfaranden avsedda för 

Olafs personal. Dessa riktlinjer ska 

stämma överens med denna förordning 

och bland annat omfatta  

8. Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta delegerade akter i enligt med 

artikel 19a med avseende på fastställandet 

av de förfaranderegler för utredningar 

som ska följas av Olafs personal. De 

delegerade akterna ska särskilt omfatta 

följande:  

a) hur utredningar genomförs,  a) Det praktiska genomförandet av Olafs 

mandat och stadgar.  

b) förfarandegarantierna,  b) detaljerade bestämmelser för 

utredningsförfaranden och tillåten 
utredningsverksamhet,  

c) detaljuppgifter om interna rådgivnings- 

och kontrollförfaranden, inbegripet 

lagenlighetskontrollen,  

c) De berörda personernas legitima 

rättigheter.  

d) dataskydd. d) Förfarandegarantier. 

 da) Bestämmelser om uppgiftsskydd och 

kommunikations- och informationspolitik 

samt tillgång till handlingar. 

 db) Bestämmelser om 

lagenlighetskontrollen och de berörda 

personernas möjligheter att överklaga. 

De riktlinjerna och eventuella ändringar 

av dem ska antas efter det att 

övervakningskommittén fått tillfälle att 

inkomma med sina anmärkningar om 

dem och ska därefter för kännedom 

översändas till Europaparlamentet, rådet 

Under sitt förberedande arbete ska 

kommissionen samråda med 

övervakningskommittén.  
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och kommissionen, samt 

i informationssyfte offentliggöras på 

Olafs webbplats på unionsinstitutionernas 

officiella språk.  

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/12 

Ändringsförslag  12 
Ingeborg Gräßle 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0225/2013 
Ingeborg Gräßle 
Utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) 

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

Förslag till förordning 
Artikel 19a (ny) 
 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

 Artikel 19a 

 Utövande av delegeringen 

 1. Befogenheten att anta delegerade akter 

ges till kommissionen med förbehåll för 

de villkor som anges i denna artikel. 

 2. Den befogenhet att anta delegerade 

akter som avses i artikel 17.8 ska ges till 

kommissionen för en period av fyra år 

från och med den (datum då denna 

förordning träder i kraft). Kommissionen 

ska utarbeta en rapport om delegeringen 

av befogenhet senast nio månader före 

utgången av perioden av fyra år. 

Delegeringen av befogenhet ska genom 

tyst medgivande förlängas med perioder 

av samma längd, såvida inte 

Europaparlamentet eller rådet motsätter 

sig en sådan förlängning senast tre 

månader före utgången av perioden i 

fråga. 

 3. Den delegering av befogenhet som 

avses i artikel 17.8 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller 

rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 

att delegeringen av den befogenhet som 

anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 

får verkan dagen efter det att det 

offentliggörs i Europeiska unionens 

officiella tidning, eller vid ett senare i 
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beslutet angivet datum. Det påverkar inte 

giltigheten av delegerade akter som redan 

har trätt i kraft.  

 4. Så snart kommissionen antar en 

delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna. 

 5. En delegerad akt som antas enligt 

artikel 17.8 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har 

gjort invändningar mot den delegerade 

akten inom en period av två månader från 

den dag då akten delgavs 

Europaparlamentet och rådet, eller om 

både Europaparlamentet och rådet, före 

utgången av den perioden, har 

underrättat kommissionen om att de inte 

kommer att invända. Denna period ska 

förlängas med två månader på 

Europaparlamentets eller rådets initiativ. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/13 

Ändringsförslag  13 
Ingeborg Gräßle 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0225/2013 
Ingeborg Gräßle 
Utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) 

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

Förslag till förordning 
Artikel 21 – punkt 2 
 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag 

2. Artikel 15.3 ska tillämpas på 

mandatperioden för de ledamöter i 

övervakningskommittén som innehar ett 

mandat vid tidpunkten för denna 

förordnings ikraftträdande. Omedelbart 

efter denna förordnings ikraftträdande 

ska Europaparlamentets ordförande 

genom lottning bland ledamöterna i 

övervakningskommittén välja ut två 

ledamöter vars uppdrag, med avvikelse 

från artikel 15.3, ska upphöra vid 

utgången av mandatperiodens 

första 36 månader. Två nya ledamöter ska 

automatiskt utnämnas för en 

mandatperiod på fem år för att ersätta de 

avgående ledamöterna, på grundval av 

och i den ordning som anges i 

förteckningen i artikel 1.2 i 

Europaparlamentets, rådets och 

kommissionens beslut 2012/45/EU, 

Euratom av den 23 januari 2012 om 

utnämning av ledamöter 

i övervakningskommittén för Europeiska 

byrån för bedrägeribekämpning (Olaf). 

Dessa nya ledamöter ska vara de två 

personer vars namn står först på den 

förteckningen. 

2. Artikel 15.3 ska tillämpas på 

mandatperioden för de ledamöter i 

övervakningskommittén som innehar ett 

mandat vid tidpunkten för denna 

förordnings ikraftträdande. 

Femårsperioden ska beräknas från det 

datum då var och en av ledamöterna i 

övervakningskommittén tillträdde sitt 

mandat. 

Or. en 

 


