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A Tanács első olvasatbeli álláspontjáról az Európai Csalás Elleni Hivatal 

(OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról  ***II 

Az Európai Parlament 2013. július 3-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács első olvasatbeli 

álláspontjáról az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, 

valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 

1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti 

és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében (17427/1/2012 – C7-0051/2013– 

2006/0084(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat) 

Az Európai Parlament, 

 tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (17427/1/2012 – C7-0051/2013), 

– tekintettel a Számvevőszék 2011. július 12-i véleményére1, 

 tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával 

(COM(2006)0244) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára2, 

– tekintettel a Bizottság módosított javaslatára (COM(2011)0135), 

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének 

(7) bekezdésére, 

 tekintettel eljárási szabályzata 72. cikkére, 

 tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A7-

0225/2013), 

1. jóváhagyja a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontját; 

2. jóváhagyja a Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt közös 

nyilatkozatát;  

3. tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatait;  

4. megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően 

elfogadták; 

5. utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikkének 

(1) bekezdése értelmében, a Tanács elnökével együtt írja alá a jogi aktust; 

6. utasítja főtitkárát, hogy írja alá a jogi aktust, miután megbizonyosodott arról, hogy 

                                                 
1 HL C 254., 2011.8.30., 1. o. 
2 HL C 16. E, 2010.1.22., 201. o. 



minden eljárást megfelelően végrehajtottak, illetve a Tanács főtitkárával 

együttműködve gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő 

közzétételéről; 

7. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 

MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ 

 

A Bizottság nyilatkozata 

A Bizottság megerősíti, hogy az OLAF kinyilvánította, hogy mindig az Európai Unió 

kiváltságairól és mentességeiről szóló (7.) jegyzőkönyvnek és az európai parlamenti képviselők 

statútumának megfelelően fog eljárni, a statútum 2. cikkének megfelelően a képviselők 

szabadságának és függetlenségének teljes tiszteletben tartásával. 

A Bizottság nyilatkozata 

A Bizottság fenn kívánja tartani az Európai Csalás Elleni Hivatal főigazgatójának jelenlegi, a 

Hivatalhoz történő felvétel feltételeinek és részletes szabályainak megállapítására vonatkozó 

jogkörét, különösen a szerződések időtartama és megújítása tekintetében. 

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság nyilatkozata 

Minden alkalommal, amikor az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság a 

felügyelőbizottságba új tagokat nevez ki, egyúttal azokat a tagokat is ki kell nevezni, akik a 

felügyelőbizottsági tagok következő részleges cseréjekor fognak hivatalba lépni. 

 

 


