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O OLAF precisa de um Controlador independente das 
garantias processuais, afirmam os auditores da UE 
Um parecer publicado hoje pelo Tribunal de Contas Europeu (TCE) apoia a proposta da Comissão 
Europeia que consiste em reforçar as garantias processuais das pessoas objeto de inquérito por 
parte do Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF), através da nomeação de um guardião 
externo e independente, designado por "Controlador das Garantias Processuais". Na opinião dos 
auditores, o Controlador deverá tratar de qualquer eventual violação dos direitos fundamentais e 
das garantias processuais relacionada com inquéritos do OLAF em curso. Além disso, o 
Controlador deverá autorizar determinadas medidas de inquérito, por exemplo, as verificações e 
inspeções no local realizadas pelo OLAF nas empresas ou nas instituições da UE. 

O Dr. Louis Galea, o Membro do TCE responsável pelo parecer, comentou: "O Tribunal de Contas 
Europeu atribui grande importância à eficácia da luta contra a fraude, a corrupção e outras atividades 
ilegais. A confiança dos cidadãos nas instituições da UE e a boa governação elementar assim o exigem. 
Por conseguinte, necessitamos de um OLAF forte. Porém, a experiência demonstra que qualquer ato de 
investigação justificável pode ser gravemente prejudicado se as pessoas sentirem que as salvaguardas 
do respeito pelos direitos individuais não são suficientes". 

No seu Parecer nº 6/2014, o TCE apoia a proposta legislativa da Comissão destinada a criar um 
Controlador das Garantias Processuais. No entanto, o TCE recomenda que a proposta seja alterada de 
forma a reforçar a independência do Controlador e a melhor definir o âmbito da sua intervenção. 

Em conformidade com o artigo 325º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, o 
Parlamento Europeu e o Conselho devem consultar o TCE antes de adotarem legislação nos domínios da 
prevenção e combate das fraudes lesivas dos interesses financeiros da União, tendo em vista 
proporcionar uma proteção efetiva e equivalente nos Estados-Membros, bem como nas instituições, 
órgãos e organismos da União. 

O OLAF é uma Direção-Geral da Comissão, mas funciona de forma independente no que toca aos 
seus trabalhos de inquérito. 
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