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26.6.2013 A7-0225/14 

Τροπολογία  14 

José Bové και Bart Staes 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

Cornelis de Jong 

 

Έκθεση A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Έρευνες που πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης 

(OLAF) 

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

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

(18) Οι έρευνες θα πρέπει να διεξάγονται 

υπό την εξουσία του Γενικού ∆ιευθυντή, 

µε πλήρη ανεξαρτησία έναντι των 

θεσµικών και λοιπών οργάνων και 

οργανισµών, καθώς και έναντι της 

επιτροπής εποπτείας. Για τον σκοπό αυτό, 
ο Γενικός ∆ιευθυντής θα πρέπει να 
µπορεί να θεσπίζει κατευθυντήριες 
γραµµές για το προσωπικό της Υπηρεσίας 
όσον αφορά τις διαδικασίες των ερευνών. 
Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές θα 
πρέπει να παρέχουν πρακτική 
καθοδήγηση στο προσωπικό της 
Υπηρεσίας σχετικά µε τη διεξαγωγή των 
ερευνών και τις διαδικαστικές εγγυήσεις 
και τα δικαιώµατα των ενδιαφεροµένων 
ή των µαρτύρων και λεπτοµέρειες 
σχετικά µε τις εσωτερικές 
συµβουλευτικές και εποπτικές 
διαδικασίες που πρέπει να 
ακολουθούνται, συµπεριλαµβανοµένου 
του ελέγχου νοµιµότητας. Χάριν 
µεγαλύτερης διαφάνειας όσον αφορά τη 
διεξαγωγή των ερευνών, οι εν λόγω 
κατευθυντήριες γραµµές θα πρέπει να 
είναι διαθέσιµες στο κοινό στην 
ιστοσελίδα της Υπηρεσίας. Οι εν λόγω 
κατευθυντήριες γραµµές δεν θα πρέπει να 
δηµιουργούν ή να µεταβάλλουν 
δικαιώµατα ή υποχρεώσεις που 

(18) Οι έρευνες θα πρέπει να διεξάγονται 

υπό την εξουσία του Γενικού ∆ιευθυντή, 

µε πλήρη ανεξαρτησία έναντι των 

θεσµικών και λοιπών οργάνων και 

οργανισµών, καθώς και έναντι της 

επιτροπής εποπτείας. 
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απορρέουν από τον παρόντα κανονισµό. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τεχνική αλλαγή στην αιτιολογική σκέψη 18 µε σκοπό τη απαλοιφή της αναφοράς στις 

κατευθυντήριες γραµµές που αφορούν τις διαδικασίες των ερευνών. 
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26.6.2013 A7-0225/15 

Τροπολογία  15 

José Bové and Bart Staes 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

Cornelis de Jong 

 

Έκθεση A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Έρευνες που πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης 

(OLAF) 

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

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

(19) Σύµφωνα µε το άρθρο 21 του 

κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, το 

προσωπικό της Υπηρεσίας θα πρέπει να 

διεξάγει τις έρευνες σύµφωνα µε τις 
κατευθυντήριες γραµµές για τις 
διαδικασίες των ερευνών και µε βάση 
οδηγίες του Γενικού ∆ιευθυντή για 

συγκεκριµένες περιπτώσεις. 

(19) Σύµφωνα µε το άρθρο 21 του 

κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, το 

προσωπικό της Υπηρεσίας θα πρέπει να 

διεξάγει τις έρευνες σύµφωνα µε κώδικα 
διαδικασίας για τις έρευνες και µε βάση 
γραπτές οδηγίες του Γενικού ∆ιευθυντή 

για συγκεκριµένες περιπτώσεις. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τεχνική αλλαγή στην αιτιολογική σκέψη 19 µε σκοπό τη απαλοιφή της αναφοράς στις 

κατευθυντήριες γραµµές που αφορούν τις διαδικασίες των ερευνών. 
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26.6.2013 A7-0225/16 

Τροπολογία  16 

José Bové and Bart Staes 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

Cornelis de Jong 

 

Έκθεση A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Έρευνες που πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης 

(OLAF) 

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

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 45 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

(45) Ο Γενικός ∆ιευθυντής θα πρέπει να 

ενηµερώνει περιοδικά την επιτροπή 
εποπτείας σχετικά µε τις υποθέσεις εκείνες 

στις οποίες έχουν διαβιβαστεί 
πληροφορίες στις δικαστικές αρχές των 

κρατών µελών και για το συνολικό αριθµό 

υποθέσεων της Υπηρεσίας οι οποίες 

διεκπεραιώθηκαν από τις ίδιες δικαστικές 

αρχές των οικείων κρατών µελών, στο 

πλαίσιο συνέχειας που δόθηκε σε έρευνα 

της Υπηρεσίας. 

(45) Ο Γενικός ∆ιευθυντής θα πρέπει να 

ενηµερώνει την επιτροπή εποπτείας 

σχετικά µε τις υποθέσεις εκείνες στις 

οποίες διαβιβάζονται πληροφορίες στις 
δικαστικές αρχές των κρατών µελών και, 
περιοδικά, για το συνολικό αριθµό 
υποθέσεων της Υπηρεσίας οι οποίες 

διεκπεραιώθηκαν από τις ίδιες δικαστικές 

αρχές των οικείων κρατών µελών, στο 

πλαίσιο συνέχειας που δόθηκε σε έρευνα 

της Υπηρεσίας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τεχνική αλλαγή µε σκοπό την ευθυγράµµιση του κειµένου µε τη νέα διατύπωση του άρθρου 15 

παράγραφος 1 πέµπτο εδάφιο α. 
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26.6.2013 A7-0225/17 

Τροπολογία  17 

José Bové and Bart Staes 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

Cornelis de Jong 

 

Έκθεση A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Έρευνες που πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης 

(OLAF) 

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

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 47 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

(47) Ο Γενικός ∆ιευθυντής θα πρέπει να 

θεσπίσει εσωτερικό συµβουλευτικό και 

εποπτικό µηχανισµό, 

συµπεριλαµβανοµένου ελέγχου 

νοµιµότητας, µε ιδιαίτερη αναφορά στην 

υποχρέωση σεβασµού των διαδικαστικών 

εγγυήσεων και των θεµελιωδών 

δικαιωµάτων των ενδιαφεροµένων και του 

εθνικού δικαίου των οικείων κρατών 

µελών. 

(47) Ο Γενικός ∆ιευθυντής θα πρέπει να 

θεσπίσει εσωτερικό συµβουλευτικό και 

εποπτικό µηχανισµό, 

συµπεριλαµβανοµένου ελέγχου 

νοµιµότητας, µε ιδιαίτερη αναφορά στην 

υποχρέωση σεβασµού των διαδικαστικών 

εγγυήσεων και των θεµελιωδών 

δικαιωµάτων των ενδιαφεροµένων και των 
µαρτύρων, και του εθνικού δικαίου των 

οικείων κρατών µελών, καθώς και στην 
εφαρµογή των κανόνων που αφορούν τον 
συνδυασµό εσωτερικών και εξωτερικών 
ερευνών. Ο έλεγχος νοµιµότητας θα 
πρέπει να ασκείται από εµπειρογνώµονες 
στα νοµικά και στις ερευνητικές 
διαδικασίες της Υπηρεσίας, οι οποίοι 
διαθέτουν τα προσόντα για την άσκηση 
δικαστικού λειτουργήµατος σε ένα 
κράτος µέλος. Η γνωµοδότησή τους 
επισυνάπτεται στην τελική έκθεση της 
έρευνας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τεχνική προσαρµογή στην αιτιολογική σκέψη που αντιστοιχεί στο άρθρο 17 παράγραφος 7. 
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26.6.2013 A7-0225/18 

Τροπολογία  18 

José Bové and Bart Staes 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

Cornelis de Jong 

ατοµικά 

 

Έκθεση A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Έρευνες που πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης 

(OLAF) 

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

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 49 α (νέα) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 (49α) Προκειµένου να συµπληρωθούν οι 
διαδικαστικοί κανόνες σχετικά µε τη 
διεξαγωγή των ερευνών, οι οποίοι 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό, 
θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
αρµοδιότητα έκδοσης κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων σύµφωνα µε το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
τον καθορισµό διαδικαστικού κώδικα 
ερευνών που θα πρέπει να τηρούν οι 
υπάλληλοι της Υπηρεσίας. Οι εν λόγω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θα πρέπει να 
καλύπτουν, ειδικότερα, τις πρακτικές που 
πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρµογή 
της εντολής και του καταστατικού της 
Υπηρεσίας· λεπτοµερείς κανόνες για τις 
διαδικασίες έρευνας καθώς και τις 
επιτρεπόµενες ενέργειες στο πλαίσιο των 
ερευνών· τα νόµιµα δικαιώµατα των 
ενδιαφεροµένων· τις διαδικαστικές 
εγγυήσεις· διατάξεις που σχετίζονται µε 
την προστασία των δεδοµένων και 
πολιτικές που αφορούν την επικοινωνία 
και την πρόσβαση σε έγγραφα· διατάξεις 
που αφορούν τον έλεγχο νοµιµότητας και 
τα ένδικα µέσα που είναι διαθέσιµα στους 
ενδιαφερόµενους. Είναι ιδιαίτερα 
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σηµαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες, ακόµα 
και σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων. Η 
Επιτροπή, όταν ετοιµάζει και συντάσσει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει 
να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη 
και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συµβούλιο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Στερεότυπη αιτιολογική σκέψη σχετικά µε τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, που αντιστοιχεί στη 

νέα διατύπωση που προτείνεται για το άρθρο 17 παράγραφος 8. 
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26.6.2013 A7-0225/19 

Τροπολογία  19 

José Bové and Bart Staes 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

Cornelis de Jong 

 

Έκθεση A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Έρευνες που πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης 

(OLAF) 

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

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

Σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, 
η επιτροπή εποπτείας µπορεί να ζητά 
πρόσθετες πληροφορίες από την Υπηρεσία 
σχετικά µε έρευνες, συµπεριλαµβανοµένων 

των εκθέσεων και των συστάσεων για 

περατωθείσες έρευνες, χωρίς ωστόσο να 

παρεµποδίζει τις διεξαγόµενες έρευνες. 

Η Υπηρεσία παρέχει, κατόπιν αιτήµατος, 
στην επιτροπή εποπτείας, πρόσθετες 
πληροφορίες σχετικά µε έρευνες, 

συµπεριλαµβανοµένων των εκθέσεων και 

των συστάσεων για περατωθείσες έρευνες, 

χωρίς ωστόσο η επιτροπή εποπτείας να 
παρεµποδίζει τις διεξαγόµενες έρευνες. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι κανόνες που αφορούν την πρόσβαση της επιτροπής εποπτείας στα έγγραφα πρέπει να 

ενισχυθούν, προκειµένου να της παρασχεθεί η δυνατότητα επαρκούς ελέγχου των 

δραστηριοτήτων της OLAF, µε ανεξάρτητο τρόπο. Βλέπε επίσης έκθεση δραστηριοτήτων της 

επιτροπής εποπτείας της OLAF της 17ης Απριλίου 2013, σελίδες 39-40. 
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26.6.2013 A7-0225/20 

Τροπολογία  20 

José Bové and Bart Staes 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

Cornelis de Jong 

 

Έκθεση A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Έρευνες που πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης 

(OLAF) 

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

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5 α (νέο) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 Σε υποθέσεις για τις οποίες απαιτείται η 
διαβίβαση των τελικών εκθέσεων έρευνας 
στις εθνικές δικαστικές αρχές, η 
Υπηρεσία ενηµερώνει την επιτροπή 
εποπτείας για τις υποθέσεις αυτές κατά 
την ηµεροµηνία της συγκεκριµένης 
διαβίβασης. Εφόσον η επιτροπή 
εποπτείας κρίνει αναγκαία τη λεπτοµερή 
εξέταση των υποθέσεων αυτών, της 
παρέχεται απευθείας πρόσβαση στις εν 
λόγω τελικές εκθέσεις έρευνας και σε 
τυχόν συναφή έγγραφα και πληροφορίες. 
Η πρόσβαση αυτή παρέχεται για επαρκές 
χρονικό διάστηµα ώστε να καταστεί 
δυνατή η κατάρτιση γνωµοδότησης, 
σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο. Στη 
γνωµοδότησή της, η επιτροπή εποπτείας 
εξετάζει, ειδικότερα, την εφαρµογή των 
διαδικαστικών εγγυήσεων κατά τη 
διάρκεια των ερευνών που διενεργούνται 
από την Υπηρεσία. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η συγκεκριµένη τροποποίηση θα δώσει στην επιτροπή εποπτείας τη δυνατότητα να ελέγχει 

δεόντως την εφαρµογή των ερευνητικών καθηκόντων της OLAF, ιδίως δε την εφαρµογή των 
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διαδικαστικών εγγυήσεων, τον σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων και τη συµµόρφωση µε 

τις οδηγίες της OLAF προς το προσωπικό της αναφορικά µε τις διαδικασίες διεξαγωγής 

ερευνών. Βλέπε επίσης έκθεση δραστηριοτήτων της επιτροπής εποπτείας της OLAF, της 17ης 

Απριλίου 2013, σελίδες 39-40. 
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26.6.2013 A7-0225/21 

Τροπολογία  21 

José Bové and Bart Staes 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

Cornelis de Jong 

 

Έκθεση A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Έρευνες που πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης 

(OLAF) 

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

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

3. Η διάρκεια της θητείας των µελών της 

επιτροπής εποπτείας είναι πενταετής και 

δεν ανανεώνεται. Αντικαθίστανται 
εναλλάξ τρία και δύο µέλη µε σκοπό τη 
διαφύλαξη της πείρας της επιτροπής 
εποπτείας. 

3. Η διάρκεια της θητείας των µελών της 

επιτροπής εποπτείας είναι πενταετής και 

δεν ανανεώνεται. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τεχνική αλλαγή µε σκοπό τη διαγραφή της αναφοράς σε «τρία και δύο µέλη», η οποία είναι 

αναγκαία λόγω της τροποποίησης που προτείνεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 για τις 

µεταβατικές διατάξεις. 

Τεχνική αλλαγή απαιτείται επίσης στο άρθρο 5 παράγραφοι 5 και 6 της θέσης του 

Συµβουλίου, όπου το κείµενο αναφέρει: «Ο Γενικός ∆ιευθυντής ...µπορεί να διαβιβάσει 

αµέσως …». Αυτή η σύνδεση ενός στοιχείου που δηλώνει διακριτική ευχέρεια («µπορεί») µε 

ένα που δηλώνει υποχρέωση («αµέσως») δεν έχει νόηµα. Το κείµενο θα πρέπει να βελτιωθεί 

και η φράση «µπορεί να διαβιβάσει» θα πρέπει να αντικατασταθεί µε τη λέξη «διαβιβάζει». Η 

εν λόγω αλλαγή θα πρέπει να τεθεί υπόψη του Συµβουλίου και της Επιτροπής στο επίπεδο 

των αρµόδιων υπηρεσιών.  
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26.6.2013 A7-0225/22 

Τροπολογία  22 

José Bové and Bart Staes 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

Cornelis de Jong 

 

Έκθεση A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Έρευνες που πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης 

(OLAF) 

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

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής ενηµερώνει 

περιοδικά την επιτροπή εποπτείας σχετικά 
µε: 

α) υποθέσεις στις οποίες δεν τηρήθηκαν οι 

συστάσεις του Γενικού ∆ιευθυντή, 

β) υποθέσεις στις οποίες διαβιβάστηκαν 
πληροφορίες σε δικαστικές αρχές των 

κρατών µελών, 

γ) τη διάρκεια των ερευνών σύµφωνα µε το 

άρθρο 7 παράγραφος 8. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής ενηµερώνει την 

επιτροπή εποπτείας: 

α) περιοδικά, σχετικά µε τις υποθέσεις 
στις οποίες δεν τηρήθηκαν οι συστάσεις 

του, 

β) σχετικά µε τις υποθέσεις στις οποίες 
διαβιβάζονται πληροφορίες σε δικαστικές 
αρχές των κρατών µελών, σύµφωνα µε το 
εδάφιο 5α του άρθρου 15 παράγραφος 1, 

γ) σχετικά µε τη διάρκεια των ερευνών 

σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 8. 

 

  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τεχνική αλλαγή µε σκοπό την ευθυγράµµιση του κειµένου µε τη νέα διατύπωση του άρθρου 15 

παράγραφος 1 εδάφιο 5α. 
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26.6.2013 A7-0225/23 

Τροπολογία  23 

José Bové and Bart Staes 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

Cornelis de Jong 

 

Έκθεση A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Έρευνες που πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης 

(OLAF) 

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

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 7 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

7. Ο Γενικός ∆ιευθυντής θεσπίζει 

εσωτερική συµβουλευτική και εποπτική 

διαδικασία, συµπεριλαµβανοµένου 

ελέγχου νοµιµότητας, όσον αναφορά 

µεταξύ άλλων την τήρηση των 

διαδικαστικών εγγυήσεων και των 

θεµελιωδών δικαιωµάτων των 

ενδιαφεροµένων και του εθνικού δικαίου 
του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους, 

έχοντας ιδίως υπόψη το άρθρο 11 

παράγραφος 2. 

7. Ο Γενικός ∆ιευθυντής θεσπίζει 

εσωτερική συµβουλευτική και εποπτική 

διαδικασία, συµπεριλαµβανοµένου 

ελέγχου νοµιµότητας, όσον αφορά µεταξύ 

άλλων: την τήρηση των διαδικαστικών 

εγγυήσεων και των θεµελιωδών 

δικαιωµάτων των ενδιαφεροµένων και των 
µαρτύρων, του εθνικού δικαίου του 
ενδιαφερόµενου κράτους µέλους, έχοντας 

ιδίως υπόψη το άρθρο 11 παράγραφος 2, 

και την εφαρµογή του άρθρου 7 
παράγραφος 4. Ο έλεγχος νοµιµότητας 
διεξάγεται από εµπειρογνώµονες στα 
νοµικά και στις ερευνητικές διαδικασίες 
της Υπηρεσίας, οι οποίοι διαθέτουν τα 
προσόντα για την άσκηση δικαστικού 
λειτουργήµατος σε κράτος µέλος. Η 
γνωµοδότησή τους επισυνάπτεται στην 
τελική έκθεση της έρευνας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι η µερική επαναφορά της θέσης που εγκρίθηκε από το 

Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση (τροπολογία 88) σε σχέση µε τον έλεγχο νοµιµότητας. Επίσης, 

στόχος είναι να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στην έκθεση 

δραστηριοτήτων της επιτροπής εποπτείας της OLAF της 17ης Απριλίου 2013, σελ. 43. 
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26.6.2013 A7-0225/24 

Τροπολογία  24 

José Bové and Bart Staes 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

Cornelis de Jong 

 

Έκθεση A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Έρευνες που πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης 

(OLAF) 

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

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 8 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

8. Ο Γενικός ∆ιευθυντής υιοθετεί 
κατευθυντήριες γραµµές όσον αφορά τις 
διαδικασίες έρευνας για τους υπαλλήλους 
της Υπηρεσίας. Αυτές οι κατευθυντήριες 
γραµµές συνάδουν µε τον παρόντα 
κανονισµό και καλύπτουν, µεταξύ άλλων: 

 

8. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύµφωνα µε το άρθρο 19α όσον αφορά 
τον καθορισµό κώδικα διαδικασίας για 
τις έρευνες, τον οποίο θα πρέπει να 
τηρούν οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας. Οι εν 
λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
καλύπτουν ιδίως:  

α) τη διεξαγωγή ερευνών,  α) τις πρακτικές που πρέπει να τηρούνται 
κατά την εκτέλεση της εντολής και την 
εφαρµογή του καταστατικού της 
Υπηρεσίας·  

β) τις διαδικαστικές εγγυήσεις,  β) λεπτοµερείς κανόνες για τις 
διαδικασίες έρευνας και τις 
επιτρεπόµενες ενέργειες στο πλαίσιο των 
ερευνών·  

γ) λεπτοµέρειες των εσωτερικών 

συµβουλευτικών και εποπτικών 

διαδικασιών, συµπεριλαµβανοµένου του 

ελέγχου νοµιµότητας,  

γ) τα νόµιµα δικαιώµατα των 
ενδιαφεροµένων·  

δ) την προστασία δεδοµένων. δ) τις διαδικαστικές εγγυήσεις· 

 δα) διατάξεις που σχετίζονται µε την 
προστασία των δεδοµένων και πολιτικές 
που αφορούν την επικοινωνία και την 
πρόσβαση σε έγγραφα· 

 δβ) διατάξεις που αφορούν τον έλεγχο 
νοµιµότητας και τα ένδικα µέσα που είναι 
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διαθέσιµα στους ενδιαφερόµενους. 

Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές και 
κάθε τροποποίησή τους εγκρίνονται αφού 
έχει δοθεί η δυνατότητα στην επιτροπή 
εποπτείας να διατυπώσει τις σχετικές της 
παρατηρήσεις, εν συνεχεία δε 
διαβιβάζονται προς ενηµέρωση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο 
και στην Επιτροπή και δηµοσιεύονται για 
σκοπούς ενηµέρωσης στην ιστοσελίδα 
της Υπηρεσίας στις επίσηµες γλώσσες 
των θεσµικών οργάνων της Ένωσης.  

Κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες 
της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
συµβουλεύεται την επιτροπή εποπτείας.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι η επαναφορά της τροπολογίας 91 που κατέθεσε το ΕΚ 

σε πρώτη ανάγνωση (διαδικαστικός κώδικας ερευνών). Η διαδικασία έκδοσης είναι 

προσαρµοσµένη στις απαιτήσεις της Συνθήκης της Λισαβόνας και διασφαλίζει ότι οι 

λεπτοµερέστεροι κανόνες που συµπληρώνουν τους κανόνες του παρόντος κανονισµού έχουν 

νοµικά δεσµευτική ισχύ, είναι διαφανείς και υπόκεινται στον έλεγχο του Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου. Η τροπολογία ανταποκρίνεται επίσης σε προβληµατισµούς της επιτροπής 

εποπτείας (ανάγκη για λεπτοµερείς εσωτερικούς κανόνες και σαφή ορισµό των επιτρεπόµενων 

ενεργειών στο πλαίσιο των ερευνών). 
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26.6.2013 A7-0225/25 

Τροπολογία  25 

José Bové and Bart Staes 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

Cornelis de Jong 

 

Έκθεση A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Έρευνες που πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης 

(OLAF) 

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

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 19 α (νέο) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 Άρθρο 19α 
Άσκηση της εξουσιοδότησης 

 1. Η εξουσία να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου.  

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 17 παράγραφος 8 ανατίθεται 
στην Επιτροπή για περίοδο 4 ετών από 
(την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισµού). Η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση σχετικά µε τις εξουσίες που της 
έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα µήνες 
πριν από τη λήξη της περιόδου των 
τεσσάρων ετών. Η εξουσιοδότηση 
ανανεώνεται αυτοµάτως για περιόδους 
ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο προβάλλουν 
αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών 
µηνών πριν από τη λήξη της κάθε 
περιόδου. 

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 17 παράγραφος 8 µπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγµή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
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εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε µεταγενέστερη 
ηµεροµηνία που ορίζεται σε αυτήν. ∆εν 
θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων. 

4. Μόλις εκδώσει µια κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 17 
παράγραφος 8 τίθεται σε ισχύ µόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συµβούλιο εντός δύο µηνών από την 
ηµέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συµβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η 
περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συµβούλιο ενηµερώσουν αµφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 
αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή 
παρατείνεται κατά δύο µήνες µε 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Στερεότυπο άρθρο σχετικά µε τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις. 
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26.6.2013 A7-0225/26 

Τροπολογία  26 

José Bové and Bart Staes 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

Cornelis de Jong 

 

Έκθεση A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Έρευνες που πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης 

(OLAF) 

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

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

2. Το άρθρο 15 παράγραφος 3 ισχύει για τη 

διάρκεια της θητείας των εν ενεργεία 

µελών της επιτροπής εποπτείας κατά την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισµού. Αµέσως µόλις τεθεί σε ισχύ ο 
παρών κανονισµός, ο Πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιλέγει µε 
κλήρωση, από τα µέλη της επιτροπής 
εποπτείας, δύο µέλη η λήξη της θητείας 
των οποίων επίκειται, κατά παρέκκλιση 
από την πρώτη περίοδο της παραγράφου 
3 του άρθρου 15, µόλις παρέλθουν οι 
πρώτοι 36 µήνες της θητείας τους. Τα 
απερχόµενα µέλη αντικαθίστανται από 
δύο νέα µέλη τα οποία διορίζονται 
αυτοµάτως για πενταετή θητεία, µε βάση 
και κατά τη σειρά του καταλόγου του 
άρθρου 1 παράγραφος 2 της απόφασης 
αριθ. 2012/45/ΕΕ, Ευρατόµ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συµβουλίου και της Επιτροπής, της 23ης 
Ιανουαρίου 2012, για τον διορισµό των 
µελών της επιτροπής εποπτείας της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέµησης 
της Απάτης (OLAF). Αυτά τα νέα µέλη 
θα είναι τα πρώτα δύο πρόσωπα των 
οποίων τα ονόµατα εµφανίζονται στον εν 
λόγω κατάλογο. 

2. Το άρθρο 15 παράγραφος 3 ισχύει για τη 

διάρκεια της θητείας των εν ενεργεία 

µελών της επιτροπής εποπτείας κατά την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισµού. Η περίοδος των πέντε ετών 
υπολογίζεται από την ηµεροµηνία κατά 
την οποία ανέλαβε καθήκοντα κάθε µέλος 
της επιτροπής εποπτείας. 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να ληφθεί υπόψη η ισχύουσα κατάσταση όσον αφορά 

τη σύνθεση της επιτροπής εποπτείας. Απλουστεύει τις µεταβατικές διατάξεις και, ταυτόχρονα, 

διασφαλίζει τη σταδιακή ανανέωση των µελών της. 

 

 

 


