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Amendement 141
Ingeborg Gräßle
namens de PPE-Fractie

Verslag A8-0179/2019
Ingeborg Gräßle
Onderzoeken door OLAF en samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie
(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Het Europees Parlement en 
de politieke werkzaamheden van zijn 
leden zijn beschermd door de Verdragen, 
in het bijzonder het Protocol betreffende 
de voorrechten en immuniteiten van de 
Europese Unie, zoals vermeld in artikel 1, 
lid 3, van deze verordening. Er dient 
derhalve te worden verduidelijkt dat de 
kantoren van de leden van het Europees 
Parlement, inclusief die van hun 
geaccrediteerde parlementaire 
medewerkers, alleen aan strafrechtelijke 
onderzoeken door de bevoegde 
autoriteiten dienen te worden 
onderworpen in overeenstemming met de 
toepasselijke regels inzake immuniteiten. 
Dit geldt onverminderd de bevoegdheid 
van het Bureau om administratieve 
onderzoeken te verrichten inzake 
aangelegenheden waarbij de financiële 
belangen van de Unie in het geding zijn 
op basis van officiële documenten van de 
instelling, bijvoorbeeld met betrekking tot 
reiskosten, die door een lid van het 
Europees Parlement zijn ingediend in 
overeenstemming met de toepasselijke 
regels, en die in het bezit zijn van het 
secretariaat van het Europees Parlement.

Or. en
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Amendement 142
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 883/2013
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) in artikel 4 wordt het volgende lid 
2 bis ingevoegd:
"2 bis. De kantoren van de leden van het 
Europees Parlement, inclusief die van 
hun geaccrediteerde parlementaire 
medewerkers en archieven, worden alleen 
aan strafrechtelijke onderzoeken door de 
bevoegde autoriteiten onderworpen met 
inachtneming van de toepasselijke regels 
inzake immuniteiten. Overeenkomstig 
artikel 4 van het Statuut van de leden 
worden documenten en elektronische 
bestanden die door een lid worden 
bewaard, niet als documenten van de 
instelling behandeld, tenzij deze worden 
ingediend in overeenstemming met de 
procedureregels."

Or. en


