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Preiskave, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) ***II 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 3. julija 2013 o stališču Sveta v prvi 

obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preiskavah, ki 

jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 

1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 

(17427/1/2012 – C7-0051/2013– 2006/0084(COD)) 

 

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava) 

Evropski parlament, 

 ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (17427/1/2012 – C7-0051/2013), 

– ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča z dne 12. julija 20111, 

 ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi2 o predlogu Komisije Parlamentu in 

Svetu (COM(2006)0244), 

– ob upoštevanju spremenjenega predloga Komisije (COM(2011)0135), 

 ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

 ob upoštevanju člena 72 Poslovnika, 

 ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za proračunski nadzor (A7-

0225/2013), 

1. odobri stališče Sveta v prvi obravnavi; 

2. odobri skupno izjavo Parlamenta, Sveta in Komisije, priloženo tej resoluciji;  

3. je seznanjen z izjavama Komisije, priloženima tej resoluciji;  

4. ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta; 

5. naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše akt na podlagi 

člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije; 

6. naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi 

postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta 

da objaviti v Uradnem listu Evropske unije; 

7. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in 

nacionalnim parlamentom. 

                                                 
1  UL C 254, 30.8.2011, str. 1. 
2  UL C 16 E, 22.1.2010, str. 201. 



PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI 

Izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije 

„Evropski parlament, Svet in Komisija bi morali pri vsakem imenovanju novih članov novega 

nadzornega odbora imenovati tudi člane, ki naj bi začeli to funkcijo opravljati ob naslednji delni 

zamenjavi.“ 

Izjava Komisije 

„Komisija potrjuje, da je Urad izjavil, da bo ves čas deloval v skladu s Protokolom št. 7 o 

privilegijih in imunitetah Evropske unije in Statutom poslancev Evropskega parlamenta ter v 

celoti spoštoval svobodo in neodvisnost poslancev, kot je določeno v členu 2 Statuta.“ 

Izjava Komisije 

„Komisija namerava ohraniti sedanje pristojnosti generalnega direktorja Evropskega urada za 

boj proti goljufijam za določitev pogojev in podrobnega režima zaposlovanja v Uradu, zlasti 

glede trajanja pogodb in njihovega podaljšanja.“ 

 


