
DECYZJE 

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI (UE, Euratom) 2016/1201 

z dnia 13 lipca 2016 r. 

w sprawie mianowania członków Komitetu Nadzoru Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych (OLAF) 

PARLAMENT EUROPEJSKI, RADA I KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. 
dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz 
uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) 
nr 1074/1999 (1), w szczególności jego art. 15 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 883/2013 stanowi, że Komitet Nadzoru Europejskiego Urzędu 
ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) jest złożony z pięciu niezależnych członków, posiadających 
doświadczenie w pracy na stanowiskach wysokiego szczebla w organach sądowych lub dochodzeniowych, lub też 
na porównywalnych stanowiskach związanych z dziedzinami działalności Urzędu. Są oni mianowani za 
wspólnym porozumieniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. Decyzja o mianowaniu członków Komitetu 
Nadzoru zawiera również listę kandydatów rezerwowych, którzy mogą zastąpić członków Komitetu Nadzoru do 
końca ich kadencji, na wypadek gdyby jeden lub kilku członków złożyło rezygnację, zmarło lub stało się trwale 
niezdolnymi do pełnienia obowiązków. 

(2)  Zgodnie z art. 15 ust. 3 kadencja członków Komitetu Nadzoru trwa pięć lat i nie jest odnawialna. W celu 
zachowania ciągłości wiedzy Komitetu Nadzoru zastępuje się raz trzech, a raz dwóch jego członków. 

(3)  Zgodnie z art. 21 ust. 2 kadencja dwóch członków Komitetu Nadzoru, wybieranych losowo, wygaśnie – na 
zasadzie odstępstwa od art. 15 ust. 3 zdanie pierwsze – po upływie pierwszych 36 miesięcy ich kadencji. 
W związku z tym kadencja dwóch członków mianowanych ze skutkiem od dnia 23 stycznia 2012 r. wygasła 
z dniem 22 stycznia 2015 r. Zgodnie z art. 15 ust. 4 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 883/2013 po upływie 
kadencji wspomniani członkowie sprawują swoją funkcję aż do zakończenia procesu mianowania nowych 
członków Komitetu Nadzoru. Należy zatem mianować nowych członków Komitetu w celu zastąpienia tych 
dwóch członków. 

(4)  W następstwie procedury wyboru Parlament Europejski, Rada i Komisja są przekonane, że osoby, które mają 
zostać mianowane na członków i potencjalnych członków Komitetu Nadzoru spełniają wymogi ustanowione 
w art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 883/2013 w odniesieniu do ich niezależności i doświadczenia 
na stanowiskach wysokiego szczebla w organach sądowych lub dochodzeniowych, lub też na porównywalnych 
stanowiskach związanych z dziedzinami działalności Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF), 

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

1. Następujące osoby mianuje się niniejszym członkami Komitetu Nadzoru Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych (OLAF) od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji: 

—  Pani Colette DRINAN, 

—  Pani Grażyna Maria STRONIKOWSKA. 
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(1) Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1. 



2. Następujące osoby mianuje się niniejszym członkami Komitetu Nadzoru Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych (OLAF) od dnia 23 stycznia 2017 r.: 

—  Pani Maria Helena Pereira Loureiro Correia FAZENDA, 

—  Pan Petr KLEMENT, 

—  Pan Jan MULDER. 

3. W wypadku rezygnacji którejkolwiek z wymienionych powyżej osób z członkostwa w Komitecie Nadzoru, jej 
śmierci lub trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków, zostanie ona niezwłocznie zastąpiona do końca jej kadencji 
przez pierwszą z osób wymienionych w zamieszczonym poniżej wykazie, która nie zastępowała jeszcze członka 
Komitetu Nadzoru: 

—  Pan Rafael MUÑOZ LÓPEZ-CARMONA, 

—  Pani Anca JURMA, 

—  Pani Dobrinka MIHAYLOVA, 

—  Pan Gerhard JAROSCH, 

—  Pani Kalliopi THEOLOGITOU, 

—  Pan Antonio BALSAMO, 

—  Pan Angelo Maria QUAGLINI. 

Artykuł 2 

Pełniąc swoje obowiązki, członkowie Komitetu Nadzoru nie zwracają się o instrukcje ani nie przyjmują instrukcji od 
jakiegokolwiek rządu lub jakiejkolwiek instytucji, organu, urzędu lub agencji. 

Nie zajmują się oni, bezpośrednio ani pośrednio, sprawami, które dotyczą ich osobiście, w szczególności ze względów 
rodzinnych lub finansowych, co mogłoby wpłynąć na ich niezależność. 

Członkowie Komitetu Nadzoru są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej w ramach wykonywania swoich 
funkcji i pozostają związani tym obowiązkiem po zakończeniu sprawowania przez nich mandatu. 

Artykuł 3 

Członkom Komitetu Nadzoru zostają zwrócone wszelkie koszty poniesione przez nich w trakcie wykonywania 
obowiązków, a także przysługuje im dzienna dieta za każdy dzień pracy. Wysokość diety oraz procedura zwrotu są 
ustalane przez Komisję. 

Artykuł 4 

Komisja powiadamia wymienione powyżej osoby o niniejszej decyzji, a także zawiadamia niezwłocznie osoby, które 
będą zastępowały członka Komitetu Nadzoru zgodnie z art. 1 ust. 3. 
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Artykuł 5 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 lipca 2016 r. 

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2016 r.  

W imieniu Parlamentu Europejskiego 
Martin SCHULZ 

Przewodniczący  

W imieniu Rady 
Peter KAŽIMÍR 

Przewodniczący  

W imieniu Komisji 
Kristalina GEORGIEVA 

Wiceprzewodniczący   
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