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Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda 

 1a. Jieħu nota tad-dikjarazzjoni mill-

Kummissjoni annessa ma' din ir-

riżoluzzjoni; 

Or. en 

Għal skopijiet ta' informazzjoni, id-dikjarazzjoni hija fformulata kif ġej: 

"DIKJARAZZJONI MILL-KUMMISSJONI 

Il-Kummissjoni hija impenjata bis-sħiħ għall-funzjonament indipendenti tas-Segretarjat tal-

Kumitat ta' Sorveljanza tal-OLAF. L-għan ewlieni tal-emenda proposta għar-Regolament tal-

OLAF (KE, Euratom) Nru 883/2013 huwa li tagħti aktar garanziji lill-indipendenza tas-

Segretarjat. L-implimentazzjoni tar-Regolament emendat ser tkun iggwidata minn dan l-għan. 

Kif ġie kkonfermat mill-Viċi President Georgieva lill-President tal-Kumitat ta' Sorveljanza bl-

ittra tal-20 ta' Mejju 2016, il-Kummissjoni biħsiebha torbot lis-Segretarjat ta' dak il-Kumitat, 

mid-data tal-applikazzjoni tar-Regolament emendat, mal-PMO. Din ir-rabta ser tkun ta' natura 

purament amministrattiva, bl-għan li jiġu ffaċilitati ċerti aspetti organizzattivi u baġitarji. Dan 

mhux ser jaffettwa l-funzjonament indipendenti tas-Segretarjat. 

Kif imsemmi wkoll f'dik l-ittra, ir-rabta amministrattiva tas-Segretarjat mal-PMO mhu ser 

ikollha l-ebda impatt fuq il-persunal u l-mezzi baġitarji attwali tiegħu. Il-Kap tas-Segretarjat 

ser ikun inkarigat mill-maniġment u l-evalwazzjoni tal-persunal tiegħu. L-evalwazzjoni tal-

Kap tas-Segretarjat ser tkun ibbażata fuq rapport tal-Kumitat ta' Sorveljanza. 

Il-Kummissjoni ser tikkunsidra, wara konsultazzjoni mal-Kumitat ta' Sorveljanza, tistabbilixxi 

regoli interni xierqa dwar il-mobilità li jillimitaw it-tul ta' żmien tal-istazzjonamenti tas-

Segretarjat, filwaqt li jiżguraw il-kontinwità sabiex l-indipendenza tagħhom tkun effettiva, u 

jevitaw ir-riskji ta' kunflitti ta' interess jew il-kwistjonijiet ta' "revolving doors" mal-OLAF. 

Il-modifika tar-Regolament ma taffetwax l-aċċess tal-Kumitat ta' Sorveljanza għal 

informazzjoni bħal dik li tinsab fis-sistemi tal-IT, il-bażijiet ta' data u d-dokumenti tal-OLAF. 
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L-uffiċċji tal-persunal tas-segretarjat tal-Kumitat ta' Sorveljanza ser jinżammu fi ħdan il-bini 

li attwalment jospita l-OLAF, u b'hekk titħares l-indipendenza tal-Kumitat ta' Sorveljanza u 

tal-OLAF filwaqt li tiġi żgurata l-faċilità ta' kuntatt." 

Ġustifikazzjoni 

Din id-dikjarazzjoni jeħtieġ li jkun hemm referenza għalija fir-riżoluzzjoni leġiżlattiva. 

 

 


