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 ET 

ETTEPANEKUD 

Õiguskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil lisada 

oma raportisse järgmised ettepanekud: 

Volitused  

– võttes arvesse õiguskomisjoni 3. märtsi 2014. aasta arvamust kodanikuvabaduste, justiits- 

ja siseasjade komisjonile ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Euroopa 

Prokuratuuri asutamise kohta, 

– võttes arvesse oma 12. märtsi 2014. aasta resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu 

nõukogu määrus Euroopa Prokuratuuri asutamise kohta1, 

Soovitused 

1. kinnitab õiguskomisjoni 3. märtsi 2014. aasta arvamuse sisu ning kavatseb käsitleda 

mitmesuguseid täiendavaid aspekte, sealhulgas seoses nõukogu arutelus toimunud uute 

arengutega; 

2. toonitab, kui oluline on tagada Euroopa Prokuratuuri, Euroopa peaprokuröri ja 

aseprokuröride, Euroopa prokuröride ja Euroopa delegaatprokuröride sõltumatus, eelkõige 

mis tahes lubamatust mõjutamisest parteipoliitiliste organite ning riiklike poliitiliste, 

haldus- või kohtuvõimude poolt, sealhulgas ELi institutsioonid; on veendunud, et Euroopa 

prokuröri ametikoht peaks olema täisajaga töökoht; 

3. kinnitab veel kord oma tugevat tahet asutada Euroopa Prokuratuur ja reformida Eurojusti, 

nagu komisjon on ette näinud oma ettepanekus võtta vastu Eurojusti käsitlev määrus; on 

siiski veendunud, et Eurojusti reform tuleks lükata edasi, kuni nõukogu on võtnud vastu 

Euroopa Prokuratuuri üldise käsitlusviisi; jääb Euroopa Prokuratuuri ja Eurojusti tihedast 

koostööst tingituna kindlaks terviklikule käsitlusviisile; 

4. on seisukohal, et Euroopa Prokuratuuri pädevuse ulatus tuleks üheselt määratleda, et 

vältida prokuratuuri vastutusalasse jäävate kuritegudega seotud õiguslikku ebakindlust; 

kutsub nõukogu sellega seoses üles täpsustama Eurojusti, Europoli ja OLAFi pädevust, et 

kõikide ELi finantshuvide kaitsmise eest vastutavate organite ülesanded oleksid selgelt 

määratletud ja eristatud; 

5. tunneb heameelt ettepaneku üle, et Euroopa Prokuratuur peaks esitama ELi 

institutsioonidele aastaaruandeid, et tagada läbipaistvus ning hinnata prokuratuuri peamisi 

tegevussuundi, ja toonitab asjaolu, et see ei tohiks olla viis, kuidas mõni ELi institutsioon 

võiks mõjutada Euroopa Prokuratuuri tulevast tegevust; 

6. rõhutab, et Euroopa prokuröri ja aseprokuröride ametissemääramiseks on vaja avatud, 

läbipaistvat ja sõltumatut valikumenetlust, ning soovitab avatud konkurssi piisavalt 

professionaalsete, kogenud ja pädevate kandidaatide valimiseks, keda võiks esitada 

komisjon ja hinnata sõltumatu ekspertide rühm; soovitab edastada eelvaliku nimekirja 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0234. 
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parlamendile ja nõukogule ning anda Euroopa Parlamendile ja nõukogule õigus teha otsus 

nimekirjas esitatud kandidaatidega täiendavate intervjuude korraldamiseks; nõuab seetõttu 

parlamendi täiel määral kaasamist Euroopa prokuröri ja aseprokuröride 

ametissemääramise menetlusse, kusjuures ametissemääramise lõpliku otsuse peaks 

tegema nõukogu ja selle peaks heaks kiitma parlament; 

7. soovitab Euroopa Prokuratuuril pöörata erilist tähelepanu Euroopa prokuröride ja Euroopa 

delegaatprokuröride ametisse määramisele ning vastavusele kvalifikatsioonide, erialase 

töökogemuse ja sõltumatuse kriteeriumidele, tagades tasakaalustatud geograafilise 

esindatuse; 

8. rõhutab, et Euroopa Prokuratuur peab võrdse rangusega uurima ELi finantshuve 

kahjustavaid raskeid kuritegusid kõikide osalevate liikmesriikide puhul, sõltumata mis 

tahes geograafilisest kaalutlusest, varasematest asjadest või uuringutest, ja võtma 

kasutusele objektiivsetel kriteeriumidel põhineva kvalitatiivse lähenemisviisi;  

9. rõhutab, et vaja on selgust selles osas, kuidas Euroopa Prokuratuur hakkab tegema tõhusat 

koostööd kõigi liikmesriikidega; 

10. soovitab Euroopa Prokuratuuril teha erilisi jõupingutusi selleks, et tegeleda ELi 

finantshuve kahjustava piiriülese kuritegevusega, arvestades selle probleemi keerukust 

ning sellega kaasnevat suurt ohtu ja kahju; kinnitab siiski, et Euroopa Prokuratuuri 

pädevusvaldkond tuleb täpselt kindlaks määrata, et eelnevalt oleks võimalik otsustada, 

millised kuriteod kuuluvad prokuratuuri pädevusse, ning teha selgelt vahet Euroopa 

Prokuratuuri ja riiklike prokuratuuride volituste vahel; sellega seoses soovitab vaadata 

hoolikalt läbi komisjoni ettepaneku artiklis 13 sisalduvad kaaspädevuse määratlused, et 

vältida topeltkaristamist või puudujääke seoses kohtulikule vastutusele võtmisega; 

soovitab samuti tagada, et Euroopa Prokuratuuri kasutatavad uurimisvahendid ja -

meetmed oleksid ühtlustatud, täpselt määratletud ja kooskõlas kõikide liikmesriikide 

õigussüsteemidega, et vältida meelepärase kohtualluvuse valimise võimalust; 

11. tuletab meelde, et kõigi Euroopa Prokuratuuri prokuröride ja töötajate tegevus peab 

toimuma ja uurimised tuleb viia läbi täielikus kooskõlas õiguse põhimõtetega, eelkõige 

kui tegu on selliste kahtlustatava või süüdistatava õigustega, nagu süütuse presumptsiooni 

austamine, kuni on tehtud lõplik ja pöördumatu kohtuotsus, õigus õiglasele 

kohtumenetlusele, vaikimisõigus, kaitseõigus ning põhimõte non bis in idem 

(topeltkaristamise keeld); palub liikmesriikidel vastu võtta ühtlustatud meetmed Euroopa 

Prokuratuuri esitatud tõendite tunnustamise ja vastuvõetavuse osas; on eelkõige 

arvamusel, et tõendite vastuvõetavuse tingimuste puhul tuleks austada kõiki Euroopa 

Liidu põhiõiguste harta ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 

konventsiooniga tagatud õigusi, nagu neid on tõlgendanud Euroopa Inimõiguste Kohus 

oma kohtupraktikas, kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikliga 6; on arvamusel, et 

Euroopa Prokuratuur peaks aktiivselt püüdma leida kõik asjakohased tõendid olenemata 

sellest, kas need on süüstavad või süüst vabastavad; 
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12. peab kahetsusväärseks, et praeguses Euroopa Prokuratuuri asutamist käsitlevas 

ettepanekus piirdub prokuratuuri volituste ulatus pettusejuhtumitega; palub seetõttu 

komisjonil teha pärast Euroopa Prokuratuuri asutamist ettepanek laiendada selle volitusi 

eesmärgiga hõlmata teatavad piiriüleste raskete kuritegude liigid, nagu organiseeritud 

kuritegevus ja terrorism; 

13. palub nõukogul esitada üksikasjalik teave kavandatud kollegiaalse struktuuri mõju kohta 

ELi eelarvele; usub, et igal juhul tuleks nii otsus pädeva jurisdiktsiooni valiku, otsus 

süüdistuse esitamise, otsus juhtumi menetlemise lõpetamise, otsus juhtumi mujale 

määramise kui ka otsus kokkuleppe kohta teha kesktasandil; 

14. kinnitab, et Euroopa Prokuratuuri tegevuse käigus tuleb alati järgida õigust kasutada 

õiguskaitsevahendeid; on seepärast arvamusel, et mis tahes Euroopa prokuröri tehtud 

otsuseid peaks saama pädevas kohtus kohtulikult kontrollida; seda arvesse võttes rõhutab, 

et Euroopa prokuröri poolt enne kohtuprotsessi või sellest sõltumatult tehtud otsuseid, 

nagu otsust algatada uurimine, jurisdiktsiooni valikut süüdistuse esitamiseks, juhtumi 

menetlemise lõpetamist ja kokkulepet, peaks saama liidu kohtutes kohtulikult kontrollida; 

rõhutab, et Euroopa Prokuratuur peaks siseriikliku õiguse alusel heastama mis tahes 

õigusvastase või eksliku süüdistuse esitamisest tekkinud kahju; 

15. on arvamusel, et lisaks Euroopa Prokuratuuri iga-aastasele üldisele tegevusaruandele 

tuleks määruses ette näha läbivaatamisklausel, et kontrollida, kas prokuratuuri 

asutamisega saavutati püstitatud eesmärgid ja tulemused, et tuvastada kõrvaldamist 

vajavad lüngad ja puudujäägid.  
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