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Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Europa-Parlamentet og dets 
medlemmers politiske arbejde er beskyttet 
af traktaterne, navnlig af protokollen 
vedrørende Den Europæiske Unions 
privilegier og immuniteter, jf. artikel 1, 
stk. 3, i denne forordning. Det bør derfor 
præciseres, at Europa-Parlamentets 
medlemmers kontorer, herunder deres 
akkrediterede parlamentariske 
assistenters kontorer og arkiver, kun bør 
kunne gøres til genstand for strafferetlige 
efterforskninger foretaget af de 
kompetente myndigheder i 
overensstemmelse med de gældende regler 
om immuniteter. Dette berører ikke 
kontorets beføjelse til at foretage 
administrative undersøgelser vedrørende 
spørgsmål, der berører Unionens 
finansielle interesser, på grundlag af 
officielle dokumenter, som institutionen 
er i besiddelse af, såsom dokumenter 
vedrørende rejseudgifter, der er indgivet 
af et medlem af Europa-Parlamentet i 
overensstemmelse med de gældende 
regler, og som Europa-Parlamentets 
sekretariat er i besiddelse af.
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a a (nyt)
Forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) I artikel 4 indsættes følgende som 
stk. 2a:
"2a. Europa-Parlamentets medlemmers 
kontorer, herunder deres akkrediterede 
parlamentariske assistenters kontorer og 
arkiver, gøres kun til genstand for 
strafferetlige efterforskninger foretaget af 
de kompetente myndigheder under 
behørig hensyntagen til reglerne om 
immuniteter. I henhold til artikel 4 i 
statutten for medlemmer anses 
dokumenter og elektroniske optegnelser, 
som et medlem er i besiddelse af, kun for 
institutionens dokumenter, hvis de er 
indgivet i henhold til forretningsordenen.

Or. en


