
AM\1182300RO.docx PE637.731v01-00

RO Unită în diversitate RO

10.4.2019 A8-0179/141

Amendamentul 141
Ingeborg Gräßle
în numele Grupului PPE

Raport A8-0179/2019
Ingeborg Gräßle
Investigațiile efectuate de OLAF și cooperarea cu Parchetul European
(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Parlamentul European și 
activitatea politică a deputaților săi sunt 
protejate prin tratate, în special prin 
Protocolul privind privilegiile și 
imunitățile Uniunii Europene, așa cum se 
prevede la articolul 1 alineatul (3) din 
prezentul regulament. Prin urmare, este 
oportun să se precizeze că birourile 
deputaților în Parlamentul European, 
inclusiv cele ale asistenților lor 
parlamentari acreditați, ar trebui să facă 
obiectul unor investigații penale conduse 
de autoritățile naționale competente doar 
în conformitate cu normele aplicabile 
privind imunitățile. Acest lucru nu aduce 
atingere competenței oficiului de a 
efectua investigații administrative privind 
aspecte care afectează interesele 
financiare ale Uniunii, pe baza 
documentelor oficiale deținute de 
instituție, cum ar fi cele legate de 
cheltuielile de călătorie, care au fost 
depuse de un deputat în Parlamentul 
European în conformitate cu normele 
aplicabile și care se află în posesia 
Secretariatului Parlamentului European.
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Amendamentul 142
Ingeborg Gräßle
în numele Grupului PPE

Raport A8-0179/2019
Ingeborg Gräßle
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera aa (nouă)
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 
Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) la articolul 4, se introduce 
următorul alineat (2a):
„2a. „Birourile deputaților în 
Parlamentul European, inclusiv cele ale 
asistenților lor parlamentari acreditați și 
arhivele, fac obiectul unor investigații 
penale conduse de autoritățile competente 
doar în conformitate cu normele 
aplicabile privind imunitățile. În 
conformitate cu articolul 4 din Statutul 
deputaților, documentele și evidențele 
electronice deținute de un deputat nu sunt 
asimilate documentelor instituției, cu 
excepția cazului în care sunt depuse în 
conformitate cu Regulamentul de 
procedură.”
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