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Tanácsi szabályok az OLAF rendelet felülvizsgálatára 

Az Európai Parlament 2008. december 18-i állásfoglalása a Tanács által elfogadott 

szabályokról az OLAF rendelet felülvizsgálatára vonatkozóan 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a jobb jogalkotásról szóló intézményközi megállapodásra1, 

– tekintettel az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról 

szóló 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (COM(2006)0244)2 

módosításáról szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslatra és a Parlament 2008. 

november 20-i álláspontja, ezen javaslatról szóló jogalkotási állásfoglalására, 

– tekintettel a Tanácshoz intézett szóbeli választ igénylő kérdésére a Tanácsnak az 

OLAF rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos megközelítéséről (O-0116/2008), 

– tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére, 

A. mivel tíz évvel azután, hogy az OLAF-ot műveleti hivatalként létrehozták 1999-ben a 

Közösség pénzügyi érdekeinek védelmére, a hivatal értékes tapasztalatokra tett szert a 

csalás és korrupció elleni harcban; 

B. mivel az OLAF szabályozási keretét javítani kell a hivatal által szerzett műveleti 

tapasztalatok alapján; 

C. mivel az uniós jogalkotási hatóság két ágának szorosan együtt kell működnie az 

együttdöntési eljárás alapján annak érdekében, hogy a csalási elleni harc szabályozási 

keretét a jelenlegi szükségletekhez; 

D. mivel a Parlament az OLAF 1073/1993/EK rendelet módosításáról szóló első olvasatot 

2008. november 20-ra nagy többséggel lezárta; 

1. úgy véli, hogy sürgős szükség van az OLAF szabályozási keretének tisztázására a csalás 

elleni vizsgálat hatékonyságának növelése érdekében, valamint a Hivatal szükséges 

függetlenségének biztosítására, az azóta szerzett tapasztalatok maradéktalan figyelembe 

vétele érdekében, hogy az OLAF-ot 1999-ben az UCLAF helyett létrehozták; 

2. emlékezteti a Tanácsot, hogy az Európai Parlament az OLAF rendeletről szóló, 2008. 

november 20-i álláspontja az OLAF vizsgálatok hatékonyságának és minőségének 

jelentős javulásához fog vezetni az eljárási garanciák és a felügyelő bizottság 

szerepének, az ártatlanság vélelméhez való jogoknak, a vizsgálat alatt álló emberek 

védelemhez fűződő jogai és az informátorok jogai, a világos és átlátható vizsgálati 

szabályok elfogadása megerősítése, valamint az illetékes nemzeti hatóságokkal és az 

uniós intézményekkel folytatott együttműködés javítása révén; 
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3. sürgeti a francia és cseh uniós soros elnökséget, hogy nyújtsanak be a Parlamentnek az 

1073/1999/EK rendeleten alapuló tárgyalási menetrendet, és ezáltal megerősítik, hogy 

minden lehetséges erőfeszítést megtesznek egy közös álláspont gyors elfogadásának 

biztosítása, valamint minden további indokolatlan késedelem elkerülése érdekében; 

4. úgy véli, hogy Tanács álláspontja az OLAF vizsgálatok három jelenlegi jogi alapjának 

egyszerű konszolidációja kapcsán nem szolgáltat megalapozott érvet arra, hogy nem 

nyissák meg haladéktalanul a 1073/1999/EK rendeletről szóló tárgyalásokat, mivel az 

egyszerű konszolidáció nem fogja javítani az OLAF csalás elleni vizsgálatának jogi 

keretét, és ezért jelentős időbeli veszteséget jelent a csalás elleni harc megerősítésére; 

ezért az uniós csalás elleni jogszabályok, köztük a 1073/1999/EK, a 2185/96/EK, 

Euratom és 2988/95/EK, Euratom rendeletek átdolgozását javasolja, aminek a 

felülvizsgált 1073/1999/EK rendeleten kell alapulnia; 

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a tagállamok 

parlamentjei illetékes bizottságainak, az Európai Számvevőszéknek és a tagállamok 

nemzeti számvevő testületeinek. 

 


