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Vysvětlivky 

 * Postup konzultace 

 *** Postup souhlasu 

 ***I Řádný legislativní postup (první čtení) 

 ***II Řádný legislativní postup (druhé čtení) 

 ***III Řádný legislativní postup (třetí čtení) 

 

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu 

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích 
 

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 

označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 

kurzivou v pravém sloupci. 

 

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 

příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 

týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 

mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 

existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.  

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu 

 

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 

označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 

text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 

Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 

příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, 

EURATOM) č. 883/2013, pokud jde o sekretariát dozorčího výboru Evropského úřadu 

pro boj proti podvodům (OLAF) 

(COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0113(COD)) 

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2016)0113), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0109/2016), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na stanovisko Účetního dvora ze dne 5. dubna 20161,  

– s ohledem na článek 59 a čl. 50 odst. 1 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0188/2016), 

1. přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí; 

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj 

návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož 

i vnitrostátním parlamentům. 

                                                 
1 Úř. věst. C 150, 27.4.2016, s. 1 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

 

Souvislosti 

Cílem tohoto návrhu je posílit nezávislost sekretariátu dozorčího výboru úřadu OLAF, 

a zefektivnit tím fungování dozorčího výboru. Evropský parlament již v minulosti několikrát 

Komisi vyzval, aby přijala opatření k posílení nezávislého fungování sekretariátu dozorčího 

výboru úřadu OLAF: např. ve zprávě o udělení absolutoria za rok 20131 nebo v usnesení 

o výroční zprávě dozorčího výboru úřadu OLAF za rok 20142. 

Tato otázka se řešila rovněž v rámci výměny názorů s Radou, Parlamentem a Komisí vedené 

na základě článku 16 nařízení o úřadu OLAF. Během této výměny konané dne 28. září 2015 

zástupci Evropského parlamentu opět zdůraznili, že je třeba posílit nezávislé fungování 

sekretariátu dozorčího výboru. 

Dozorčí výbor ve svých výročních zprávách o činnosti za léta 2013 a 2014 podtrhl význam 

svého nezávislého a účinného fungování, k němuž je zapotřebí nezávislý a adekvátně 

personálně obsazený sekretariát. Zdůraznil, že výkon pravomocí orgánu oprávněného ke 

jmenování generálním ředitelem úřadu OLAF, včetně rozhodnutí o povýšení a přesunech 

zaměstnanců, by mohl potenciálně vést ke střetům zájmů. Požadoval proto, aby byl jeho 

rozpočet a rozpočet jeho sekretariátu uváděn v samostatné položce rozpočtu úřadu OLAF. 

 

Cíl návrhu 

Na základě článku 325 Smlouvy si tento návrh klade za cíl vyřešit problém specifické mezery 

v nařízení o úřadu OLAF, a jeho oblast působnosti je tudíž omezená. 

Podle nově navrhovaného nařízení již nebude sekretariát dozorčího výboru zajišťován úřadem 

OLAF, nýbrž Komisí (čl. 15 odst. 8). 

Rozpočtové prostředky pro sekretariát dozorčího výboru budou přesunuty z rozpočtové 

položky a plánu pracovních míst úřadu OLAF do rozpočtu a plánu pracovních míst Komise 

(článek 18). Navrhovaná změna tedy nebude mít žádné finanční dopady na rozpočet Evropské 

unie.  

V rámci návrhu se rovněž mění znění čl. 10 odst. 4 a 5 tak, aby do pravomoci inspektora 

ochrany údajů úřadu OLAF i nadále spadalo zpracovávání údajů sekretariátem. Také 

zaměstnanci sekretariátu budou i nadále povinni dodržovat stejná pravidla důvěrnosti údajů 

jako dříve. 

                                                 
1  Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o udělení absolutoria za plnění souhrnného 

rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl III – Komise a výkonné agentury 

(2014/2075(DEC)), 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=CS&reference=P8-TA-2015-0118  
2  Usnesení ze dne 10. června 2015 o výroční zprávě dozorčího výboru úřadu OLAF za rok 2014, 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-

0226+0+DOC+XML+V0//CS  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=CS&reference=P8-TA-2015-0118
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0226+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0226+0+DOC+XML+V0//CS
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