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26.6.2013 A7-0225/14 

Ændringsforslag  14 

José Bové and Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

Cornelis de Jong 

 

Betænkning A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Undersøgelser der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 18 

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

(18) Undersøgelserne bør foretages under 

ledelse af generaldirektøren, helt 

uafhængigt af institutionerne, organerne, 

kontorerne og agenturerne og af 

Overvågningsudvalget. Generaldirektøren 

bør derfor kunne vedtage retningslinjer 

for undersøgelsesprocedurerne for 

kontorets ansatte. Disse retningslinjer bør 

give kontorets ansatte praktisk vejledning 

om gennemførelsen af undersøgelserne 

og de processuelle garantier og berørte 

personers eller vidners rettigheder og 

nærmere oplysninger om de interne 

rådgivnings- og kontrolprocedurer, som 

skal følges, herunder legalitetskontrol. 

For at skabe større gennemsigtighed i 

gennemførelsen af undersøgelserne bør 

disse retningslinjer være tilgængelige for 

offentligheden på kontorets websted. 

Disse retningslinjer bør ikke medføre eller 

ændre nogen rettigheder eller 

forpligtelser, der følger af denne 

forordning. 

(18) Undersøgelserne bør foretages under 

ledelse af generaldirektøren, helt 

uafhængigt af institutionerne, organerne, 

kontorerne og agenturerne og af 

Overvågningsudvalget. 

Or. en 

Begrundelse 

Teknisk ændring i betragtning 18 for at slette henvisningen til retningslinjerne for 

undersøgelsesprocedurerne. 
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26.6.2013 A7-0225/15 

Ændringsforslag  15 

José Bové and Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

Cornelis de Jong 

 

Betænkning A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Undersøgelser der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)  

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

Forslag til forordning 

Betragtning 19 

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

(19) I overensstemmelse med artikel 21 i 

tjenestemandsvedtægten bør kontorets 

personale gennemføre undersøgelserne i 

overensstemmelse med retningslinjerne 

for undersøgelsesprocedurerne og på 

grundlag af individuel vejledning, som 

generaldirektøren giver i specifikke sager. 

(19) I overensstemmelse med artikel 21 i 

tjenestemandsvedtægten bør kontorets 

personale gennemføre undersøgelserne i 

overensstemmelse med en 

forskriftprocedure for undersøgelser og 

på grundlag af skriftlig vejledning, som 

generaldirektøren giver om specifikke 

sager. 

Or. en 

Begrundelse 

Teknisk ændring i betragtning 19 for at slette henvisningen til retningslinjerne for 

undersøgelsesprocedurerne. 



AM\941645DA.doc 3/18 PE509.973 

 DA 

 

26.6.2013 A7-0225/16 

Ændringsforslag  16 

José Bové and Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

Cornelis de Jong 

 

Betænkning A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Undersøgelser der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 45 

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

(45) Generaldirektøren bør regelmæssigt 

informere Overvågningsudvalget om de 

sager, hvor der er sendt oplysninger til 

medlemsstaternes retsmyndigheder, og om 

det samlede antal af kontorets sager, som 

samme retsmyndigheder i de pågældende 

medlemsstater har behandlet som led i en 

opfølgning på en undersøgelse, som 

kontoret har gennemført. 

(45) Generaldirektøren bør informere 

Overvågningsudvalget om de sager, hvor 

der sendes oplysninger til 

medlemsstaternes retsmyndigheder, og 

regelmæssigt om det samlede antal af 

kontorets sager, som samme 

retsmyndigheder i de pågældende 

medlemsstater har behandlet som led i en 

opfølgning på en undersøgelse, som 

kontoret har gennemført. 

Or. en 

Begrundelse 

Teknisk ændring for at tilpasse teksten til den nye ordlyd i artikel 15, stk. 1, afsnit 5a. 
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26.6.2013 A7-0225/17 

Ændringsforslag  17 

José Bové and Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

Cornelis de Jong 

 

Betænkning A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Undersøgelser der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 47 

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

(47) Generaldirektøren bør indføre en 

intern rådgivnings- og kontrolmekanisme, 

herunder legalitetskontrol, med særlig 

henvisning til pligten til at overholde de 

processuelle garantier og de berørte 

personers grundlæggende rettigheder og 

den nationale lovgivning i de berørte 

medlemsstater. 

(47) Generaldirektøren bør indføre en 

intern rådgivnings- og kontrolmekanisme, 

herunder legalitetskontrol, med særlig 

henvisning til overholdelsen af de 

processuelle garantier og de berørte 

personers og vidners grundlæggende 

rettigheder og af den nationale lovgivning i 

de berørte medlemsstater og til 

anvendelsen af reglerne vedrørende 

kombination af interne og eksterne 

undersøgelser. Legalitetskontrollen bør 

udføres af de af kontorets eksperter i jura 

og undersøgelsesprocedurer, som er 

kvalificerede til at bestride et juridisk 

embede i en medlemsstat. Deres udtalelse 

bør vedlægges den endelige 

undersøgelsesrapport. 

Or. en 

Begrundelse 

Teknisk tilpasning i den betragtning, der vedrører artikel 17, stk. 7. 
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26.6.2013 A7-0225/18 

Ændringsforslag  18 

José Bové and Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

Cornelis de Jong 

på egne vegne 

 

Betænkning A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Undersøgelser der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 49 a 

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

 (49a) Med henblik på at supplere de 

procedureregler om gennemførelsen af 

undersøgelser, der er fastsat i denne 

forordning, bør Kommissionen i 

overensstemmelse med artikel 290 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter for så vidt 

angår fastsættelsen af en 

forskriftsprocedure for undersøgelser, der 

skal følges af kontorets ansatte. Disse 

delegerede retsakter bør særlig dække den 

praksis, der skal iagttages ved 

gennemførelsen af kontorets mandat og 

vedtægter: detaljerede regler for 

undersøgelsesprocedurer samt for de 

tilladte undersøgelsesaktiviteter; de 

berørte personers legitime rettigheder; 

processuelle garantier; bestemmelser 

vedrørende databeskyttelse, 

kommunikationspolitik og aktindsigt; 

bestemmelser om legalitetskontrol og de 

berørte personers juridiske 

klagemuligheder. Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen gennemfører relevante 

høringer under sit forberedende arbejde, 

herunder på ekspertniveau. 

Kommissionen bør i forbindelse med 

forberedelsen og udarbejdelsen af 

delegerede retsakter sørge for samtidig, 
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rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse 

af relevante dokumenter til Europa-

Parlamentet og Rådet. 

Or. en 

Begrundelse 

Standardbetragtning om delegerede retsakter, der er i overensstemmelse med den nye ordlyd 

i den foreslåede artikel 17, stk. 8. 
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26.6.2013 A7-0225/19 

Ændringsforslag  19 

José Bové and Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

Cornelis de Jong 

 

Betænkning A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Undersøgelser der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) 

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

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 5 

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

I behørigt begrundede situationer kan 

Overvågningsudvalget anmode kontoret 

om supplerende oplysninger om 

undersøgelser, herunder rapporter og 

henstillinger om afsluttede undersøgelser 

uden at det dog griber ind i gennemførelsen 

af igangværende undersøgelser. 

Efter anmodning fra 

Overvågningsudvalget giver kontoret det 

supplerende oplysninger om undersøgelser, 

herunder rapporter og henstillinger om 

afsluttede undersøgelser, uden at 

Overvågningsudvalget dog griber ind i 

gennemførelsen af igangværende 

undersøgelser. 

Or. en 

Begrundelse 

Reglerne om Overvågningsudvalgets adgang til dokumenter bør styrkes for at sætte 

Overvågningsudvalget i stand til behørigt at overvåge OLAF's aktiviteter under iagttagelse af 

uafhængighed. Se også aktivitetsrapporten af 17. april 2013 fra OLAF's Overvågningsudvalg, 

s. 39.-40. 
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26.6.2013 A7-0225/20 

Ændringsforslag  20 

José Bové and Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

Cornelis de Jong 

 

Betænkning A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Undersøgelser der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) 

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

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 5 a (nyt) 

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

 I sager, hvor de endelige 

undersøgelsesrapporter skal fremsendes 

til de nationale retsmyndigheder, 

underretter kontoret 

Overvågningsudvalget om disse sager på 

datoen for de pågældende rapporters 

fremsendelse. I tilfælde, hvor 

Overvågningsudvalget finder det 

nødvendigt at undersøge sådanne sager i 

detaljer, gives det direkte adgang til de 

pågældende endelige 

undersøgelsesrapporter og til eventuelle 

tilknyttede dokumenter og oplysninger. 

Denne adgang tildeles for en periode, der 

er tilstrækkelig lang til, at det kan 

udarbejde en udtalelse, jf. tredje afsnit. 

Overvågningsudvalget undersøger i sin 

udtalelse især anvendelsen af de 

processuelle garantier under den 

undersøgelse, som kontoret har 

gennemført. 

Or. en 

Begrundelse 

Denne ændring vil gøre det muligt for Overvågningsudvalget at overvåge, hvordan OLAF's 

undersøgelsesbeføjelser bliver anvendt, især de processuelle garantier, overholdelsen af 

grundlæggende rettigheder og de retningslinjer for undersøgelsesprocedurer, der gælder for 

OLAF's personale. Se også aktivitetsrapporten af 17. april 2013 fra OLAF's 
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Overvågningsudvalg, s. 39.-40. 
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26.6.2013 A7-0225/21 

Ændringsforslag  21 

José Bové and Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

Cornelis de Jong 

 

Betænkning A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Undersøgelser der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) 

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

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 3 

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

3. Overvågningsudvalgets medlemmers 

mandatperiode er på fem år og kan ikke 

forlænges. Der udskiftes henholdsvis 

skiftevis tre og to medlemmer for at sikre 

Overvågningsudvalgets ekspertise. 

3. Overvågningsudvalgets medlemmers 

mandatperiode er på fem år og kan ikke 

forlænges. 

Or. en 

Begrundelse 

Teknisk ændring for at slette henvisningen til "tre og to medlemmer", hvilket er nødvendigt 

som en konsekvens af den forslåede ændring i artikel 21, stk. 2, om 

overgangsbestemmelserne. 

Er teknisk ændring er også nødvendig i artikel 5, stk. 6, i Rådets holdning, der har ordlyden: 

"generaldirektøren … kan … straks sende …". Denne sammenstilling af en mulighed ("kan") 

og et krav ("straks") giver ingen mening. Teksten bør forbedres, så ”kan han straks sende” 

erstattes med ”sender han straks”. Denne ændring bør de kompetente tjenestegrene i Rådet og 

Kommissionen gøres opmærksom på.  
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26.6.2013 A7-0225/22 

Ændringsforslag  22 

José Bové and Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

Cornelis de Jong 

 

Betænkning A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Undersøgelser der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) 

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

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 3 

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

Generaldirektøren underretter 

regelmæssigt Overvågningsudvalget om: 

a) tilfælde, hvor generaldirektørens 

henstillinger ikke er blevet fulgt 

b) tilfælde, hvor der er fremsendt 

oplysninger til medlemsstaternes 

retsmyndigheder 

c) undersøgelsernes varighed, jf. artikel 7, 

stk. 8. 

Generaldirektøren underretter 

Overvågningsudvalget 

a) med regelmæssige intervaller om 

tilfælde, hvor generaldirektørens 

henstillinger ikke er blevet fulgt 

b) om tilfælde, hvor der er fremsendt 

oplysninger til medlemsstaternes 

retsmyndigheder, jf. artikel 15, stk. 1, 

afsnit 5a 

c) om undersøgelsernes varighed, jf. artikel 

7, stk. 8. 

Or. en 

Begrundelse 

Teknisk ændring for at tilpasse teksten til den nye ordlyd i artikel 15, stk. 1, afsnit 5a. 
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26.6.2013 A7-0225/23 

Ændringsforslag  23 

José Bové and Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

Cornelis de Jong 

 

Betænkning A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Undersøgelser der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) 

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

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 7 

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

7. Generaldirektøren indfører en intern 

rådgivnings- og kontrolprocedure, 

herunder legalitetskontrol af blandt andet 

overholdelsen af de processuelle garantier 

og de berørte personers grundlæggende 

rettigheder og af den nationale lovgivning i 

de berørte medlemsstater, med særlig 

henvisning til artikel 11, stk. 2. 

7. Generaldirektøren indfører en intern 

rådgivnings- og kontrolprocedure, 

herunder legalitetskontrol af blandt andet: 

overholdelsen af de processuelle garantier 

og de berørte personers og vidners 

grundlæggende rettigheder og af den 

nationale lovgivning i de berørte 

medlemsstater, med særlig henvisning til 

artikel 11, stk. 2, og anvendelsen af artikel 

7, stk. 4. Legalitetskontrollen udføres af 

de af kontorets eksperter i jura og 

undersøgelsesprocedurer, som er 

kvalificerede til at bestride et juridisk 

embede i en medlemsstat. Deres udtalelse 

vedlægges den endelige 

undersøgelsesrapport. 

Or. en 

Begrundelse 

Delvis genfremsættelse af Parlamentets holdning ved førstebehandlingen (ÆF 88) med 

hensyn til legalitetskontrol. Hermed tages hensyn til bemærkningerne i aktivitetsrapporten af 

17. april 2013 fra OLAF's Overvågningsudvalg, s. 43. 
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26.6.2013 A7-0225/24 

Ændringsforslag  24 

José Bové and Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

Cornelis de Jong 

 

Betænkning A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Undersøgelser der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) 

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

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 8 

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

8. Generaldirektøren vedtager 

retningslinjer vedrørende 

undersøgelsesprocedurerne for kontorets 

ansatte. Disse retningslinjer skal være i 

overensstemmelse med denne forordning 

og blandt andet omfatte: 

 

8. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter efter 

artikel 19a med det formål at fastsætte en 

forskriftsprocedure for undersøgelser, der 

skal følges af kontorets ansatte. Disse 

delegerede retsakter skal særlig dække 

følgende:  

a) gennemførelsen af undersøgelser  a) de praksisser, der skal iagttages ved 

varetagelsen af kontorets mandat og 

vedtægter  

b) de processuelle garantier  b) detaljerede regler for 

undersøgelsesprocedurer samt for de 

tilladte undersøgelsesaktiviteter  

c) nærmere oplysninger om de interne 

rådgivnings- og kontrolprocedurer, 

herunder legalitetskontrollen  

c) de berørte personers legitime 

rettigheder  

d) databeskyttelse. d) processuelle garantier 

 da) bestemmelser vedrørende 

databeskyttelse, kommunikationspolitik og 

aktindsigt 

 db) bestemmelser om legalitetskontrol og 

de berørte personers juridiske 

klagemuligheder. 

Disse retningslinjer og eventuelle 

ændringer dertil vedtages, når 

Overvågningsudvalget har fået lejlighed til 

at fremsætte sine bemærkninger dertil, og 

fremsendes derefter til Europa-

Under sit forberedende arbejde skal 

Kommissionen høre 

Overvågningsudvalget.  
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Parlamentet, Rådet og Kommissionen til 

orientering og offentliggøres på kontorets 

websted på EU-institutionernes officielle 

sprog til orientering.  

Or. en 

Begrundelse 

Genfremsættelse af ÆF 91 fra EP's holdning ved førstebehandling (forskriftsprocedure for 

undersøgelser). Vedtagelsesproceduren er tilpasset Lissabontraktatens krav og sikrer, at de 

mere detaljerede regler, der supplerer reglerne i denne forordning, har juridisk bindende 

virkning, er gennemsigtige og underkastes Parlamentets og Rådets kontrol. 

Ændringsforslaget er også et svar på Overvågningsudvalgets bekymringer (behov for 

detaljerede interne regler og en klar definition af, hvilke undersøgelsesaktiviteter der er 

tilladt). 
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26.6.2013 A7-0225/25 

Ændringsforslag  25 

José Bové and Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

Cornelis de Jong 

 

Betænkning A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Undersøgelser der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) 

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

Forslag til forordning 

Artikel 19 a (ny) 

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

 Artikel 19a 

 Udøvelse af de delegerede beføjelser 

 1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter på de i denne 

artikel fastlagte betingelser.  

 2. De beføjelser til at vedtage delegerede 

retsakter, der er omhandlet i artikel 17, 

stk. 8, tillægges Kommissionen for en 

periode på fire år fra (datoen for denne 

forordnings ikrafttræden). Kommissionen 

aflægger rapport vedrørende de 

delegerede beføjelser senest ni måneder 

inden udløbet af fireårsperioden. 

Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, 

medmindre Europa-Parlamentet eller 

Rådet modsætter sig en sådan forlængelse 

senest tre måneder inden udløbet af hver 

periode. 

 3. Den i artikel 17, stk. 8, omhandlede 

delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 

Rådet. Afgørelsen om tilbagekaldelse 

bringer delegationen af de beføjelser, der 

er angivet i den pågældende afgørelse, til 

ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den 

Europæiske Unions Tidende eller på et 

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 



PE509.973 16/18 AM\941645DA.doc 

DA 

Afgørelsen er uden virkning for 

gyldigheden af de delegerede retsakter, 

der allerede er i kraft. 

 4. Så snart Kommissionen vedtager en 

delegeret retsakt, underretter den samtidig 

Europa-Parlamentet og Rådet herom. 

 5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 

til artikel 17, stk. 8, træder kun i kraft, 

hvis hverken Europa-Parlamentet eller 

Rådet har gjort indsigelse inden for en 

frist på to måneder fra meddelelsen af den 

pågældende retsakt til Europa-

Parlamentet og Rådet, eller hvis både 

Europa-Parlamentet og Rådet inden 

udløbet af denne frist har meddelt 

Kommissionen, at de ikke agter at gøre 

indsigelse. Denne periode forlænges med 

to måneder på initiativ fra enten Europa-

Parlamentet eller Rådet. 

Or. en 

Begrundelse 

Standardartikel om delegerede retsakter. 
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26.6.2013 A7-0225/26 

Ændringsforslag  26 

José Bové and Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

Cornelis de Jong 

 

Betænkning A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Undersøgelser der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) 

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

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 2 

 

 

Rådets holdning Ændringsforslag 

2. Artikel 15, stk. 3, finder anvendelse på 

den resterende mandatperiode for de på 

datoen for denne forordnings ikrafttræden 

siddende medlemmer af 

Overvågningsudvalget. Uanset artikel 15, 

stk. 3, første punktum, vælger Europa-

Parlamentets formand umiddelbart efter 

denne forordnings ikrafttræden ved 

lodtrækning blandt medlemmerne af 

Overvågningsudvalget de to medlemmer, 

hvis mandatperiode skal afsluttes efter de 

første 36 måneder af perioden. Der 

udnævnes automatisk to nye medlemmer 

for en mandatperiode på fem år til at 

træde i stedet for de afgående medlemmer 

på baggrund af og i den rækkefølge, de er 

opført på listen i artikel 1, stk. 2, i 

Europa-Parlamentets, Rådets og 

Kommissionens afgørelse 2012/45/EU, 

Euratom af 23. januar 2012 om 

udnævnelse af medlemmerne af 

Overvågningsudvalget for Det 

Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 

Svig (OLAF). Disse nye medlemmer skal 

være de første to personer, hvis navne 

fremgår af listen. 

2. Artikel 15, stk. 3, finder anvendelse på 

den resterende mandatperiode for de på 

datoen for denne forordnings ikrafttræden 

siddende medlemmer af 

Overvågningsudvalget. Femårsperioden 

beregnes fra den dato, hvor det enkelte 

medlem af overvågningsudvalget tiltrådte 

sit mandat. 

Or. en 
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Begrundelse 

Dette ændringsforslag har til formål at tage den nuværende situation vedrørende 

sammensætningen af Overvågningsudvalget i betragtning. Det forenkler 

overgangsbestemmelserne og sikrer samtidig en forskudt udskiftning af udvalgets medlemmer. 

 

 


