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EHDOTUKSET 

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- 

ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat ehdotukset: 

Johdanto-osan viitteet  

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 

sisäasioiden valiokunnalle 3. maaliskuuta 2014 antaman lausunnon ehdotuksesta 

neuvoston asetukseksi Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta, 

– ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2014 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta neuvoston 

asetukseksi Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta1, 

Suositukset 

1. muistuttaa oikeudellisten asioiden valiokunnan 3. maaliskuuta 2014 antaman lausunnon 

sisällöstä ja aikoo käsitellä monia muitakin asioita, myös neuvostossa käytävissä 

keskusteluissa esiin tulevia uusia seikkoja; 

2. korostaa, että on varmistettava Euroopan syyttäjänviraston, Euroopan pääsyyttäjän ja 

varasyyttäjien, Euroopan syyttäjien ja valtuutettujen Euroopan syyttäjien 

riippumattomuus, erityisesti sopimattomasta vaikuttamisesta, johon puoluepoliittiset, 

jäsenvaltioiden poliittiset taikka hallinto- tai lainkäyttöviranomaiset, mukaan lukien EU:n 

toimielimet, saattavat pyrkiä; katsoo, että Euroopan syyttäjän viran tulisi olla 

kokopäivätoiminen; 

3. toteaa jälleen kannattavansa voimakkaasti Euroopan syyttäjänviraston perustamista sekä 

Eurojustin uudistamista, kuten komission Eurojustia koskevassa asetusehdotuksessa 

esitetään; on kuitenkin vakuuttunut siitä, ettei Eurojustin uudistamista pitäisi aloittaa 

ennen kuin neuvosto on hyväksynyt yleisnäkemyksen Euroopan syyttäjänvirastosta; pitää 

kiinni Euroopan syyttäjänvirastoa ja Eurojustia koskevien ehdotusten käsittelemisestä 

pakettina, koska kyseiset elimet ovat keskenään tiiviissä vuorovaikutuksessa; 

4. katsoo, että Euroopan syyttäjänviraston toimivalta pitäisi määrittää yksiselitteisesti, jotta 

vältettäisiin oikeudellinen epävarmuus sen suhteen, mitkä rikokset kuuluvat viraston 

toimivaltaan; kehottaa näin ollen neuvostoa selventämään Eurojustin, Europolin ja 

OLAFin toimivaltuuksia, jotta kaikkien EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta 

vastaavien elinten roolit on selkeästi määritetty ja eriytetty; 

5. panee tyytyväisenä merkille ehdotuksen, jonka mukaan Euroopan syyttäjänviraston olisi 

esitettävä vuosikertomus EU:n toimielimille, jotta varmistetaan avoimuus ja voidaan 

arvioida sen toiminnan yleislinjoja, ja korostaa, että minkään EU:n toimielimen ei pidä 

käyttää tätä keinona vaikuttaa Euroopan syyttäjänviraston tulevaan toimintaan; 

6. pitää tärkeänä avointa ja riippumatonta valintamenettelyä Euroopan syyttäjän ja 

varasyyttäjien nimittämisessä ja ehdottaa, että järjestetään avoin kilpailu sellaisten 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0234. 
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ehdokkaiden kesken, joilla on riittävä ammattitaito, kokemus ja osaaminen, ja että 

komission esivalinnan läpäisseet ehdokkaat joutuvat asiantuntijapaneelin arvioitaviksi; 

ehdottaa, että esivalinnan läpäisseiden ehdokkaiden nimet ilmoitetaan parlamentille ja 

neuvostolle, minkä jälkeen ne voivat halutessaan kutsua kyseisiä ehdokkaita 

haastatteluihin; vaatii sen vuoksi parlamentin täysipainoista osallistumista Euroopan 

syyttäjän ja varasyyttäjien valintamenettelyyn siten, että neuvosto tekee lopullisen 

nimityspäätöksen ja parlamentti hyväksyy sen; 

7. suosittaa, että Euroopan syyttäjänvirasto kiinnittää erityistä huomiota Euroopan syyttäjien 

ja valtuutettujen Euroopan syyttäjien nimittämiseen ja ammattitaitoa, kokemusta ja 

riippumattomuutta koskevien kriteerien täyttämiseen ja varmistaa tasapainoisen 

maantieteellisen edustuksen; 

8. korostaa, että Euroopan syyttäjänviraston on käsiteltävä ja tutkittava yhtä tarkasti kaikista 

jäsenvaltioista tulevat oikeustapaukset, jotka liittyvät EU:n taloudellisia etuja 

vahingoittavaan vakavaan rikollisuuteen, riippumatta maantieteellisistä seikoista, 

aiemmista tapauksista tai tutkimuksista ja sovellettava laatuun perustuvaa tarkastelutapaa 

objektiivisten kriteerien pohjalta; 

9. korostaa, että on selvennettävä, miten Euroopan syyttäjänvirasto toimii tehokkaasti 

kaikkien jäsenvaltioiden kanssa; 

10. suosittaa, että Euroopan syyttäjänvirasto ryhtyy erityistoimiin EU:n taloudellisia etuja 

vahingoittavan rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi ottaen huomioon ongelman 

monimutkaisuuden ja sen aiheuttaman vaaran ja haitan suuruuden; toteaa kuitenkin, että 

Euroopan syyttäjänviraston toimivalta olisi määriteltävä täsmällisesti, jotta voidaan 

määrittää ennakolta sen toimivaltaan kuuluvat rikokset sekä tehdä selvä ero Euroopan 

syyttäjänviraston ja kansallisten syyttäjien toimivallan välillä; kehottaa näin ollen vielä 

tarkastelemaan huolellisesti komission ehdotuksen 13 artiklaan sisältyviä määritelmiä 

liitännäistoimivallasta, jotta vältetään kaksinkertainen rankaiseminen tai oikeudelliset 

aukot; ehdottaa myös, että varmistetaan Euroopan syyttäjänviraston tutkintavälineiden ja 

toimenpiteiden yhdenmukaisuus, niiden täsmällinen määrittely sekä yhteensopivuus 

kaikkien jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien kanssa, jotta oikeuspaikkakeinottelu voidaan 

sulkea varmasti pois; 

11. muistuttaa, että Euroopan syyttäjänviraston kaikkien syyttäjien ja henkilöstön on 

suoritettava toimenpiteet ja tutkimukset oikeuden periaatteita täysin noudattaen, erityisesti 

epäillyn tai syytetyn henkilön oikeuksien osalta, kuten syyttömyysolettaman 

noudattaminen ennen lopullisen ja peruuttamattoman oikeuden päätöksen tekemistä, 

oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, oikeus vaieta kuulusteluissa, oikeus 

puolustusasianajajaan ja oikeusapuun sekä non bis in idem -periaate; kehottaa 

jäsenvaltioita varmistamaan Euroopan syyttäjänviraston toimittamien todisteiden 

tunnustamista ja hyväksyttävyyttä koskevien yhdenmukaisten toimenpiteiden 

hyväksymisen; katsoo erityisesti, että todisteiden hyväksyttävyyttä koskevien ehtojen on 

oltava Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa 

taattujen oikeuksien mukaisia, sellaisina kuin niitä tulkitaan Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 

6 artiklan määräysten mukaisesti; katsoo, että Euroopan syyttäjänviraston olisi etsittävä 
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aktiivisesti kaikki merkitykselliset todisteet riippumatta siitä, viittaavatko ne epäillyn 

syyllisyyteen vai syyttömyyteen; 

12. pitää valitettavana, että nykyisessä Euroopan syyttäjänviraston perustamista koskevassa 

ehdotuksessa viraston toimivalta rajoittuu petoksiin; pyytää sen vuoksi komissiota 

antamaan Euroopan syyttäjänviraston perustamisen jälkeen ehdotuksen viraston 

toimivallan laajentamisesta kattamaan tietyntyyppiset vakavat rajat ylittävät rikokset, 

kuten järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin; 

13. kehottaa neuvostoa toimittamaan yksityiskohtaiset tiedot ehdotetun kollegiaalisen 

rakenteen vaikutuksista EU:n talousarvioon; katsoo, että päätökset 

oikeuspaikkavalinnasta, syytteen nostamisesta, asian käsittelyn lopettamisesta, asian 

käsittelyn siirtämisestä ja sovintoratkaisusta olisi joka tapauksessa tehtävä keskustasolla; 

14. toteaa jälleen, että oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin on noudatettava jatkossakin 

Euroopan syyttäjänviraston toiminnassa; katsoo, että tämän vuoksi viraston tekemiin 

päätöksiin olisi voitava soveltaa laillisuusvalvontaa toimivaltaisessa tuomioistuimessa; 

vaatii näin ollen, että Euroopan syyttäjänviraston tekemiin päätöksiin, jotka on tehty 

ennen oikeudenkäyntiä tai oikeudenkäynnistä riippumatta ja jotka koskevat tutkinnan 

käynnistämistä, syytteen nostavan oikeuspaikan valintaa, asian käsittelyn lopettamista tai 

sovintoratkaisua, olisi voitava soveltaa unionin tuomioistuinten harjoittamaa 

laillisuusvalvontaa; korostaa, että Euroopan syyttäjänviraston on korvattava laittomasta tai 

väärästä syytteestä aiheutuvat vahingot kansallisen lainsäädännön mukaisesti; 

15. katsoo, että Euroopan syyttäjänviraston toimintaa koskevan vuosittaisen yleiskertomuksen 

lisäksi asetuksessa olisi säädettävä tarkistuslausekkeesta, jonka perusteella tarkistettaisiin 

keskenään viraston perustamisen tavoitteet ja saavutetut tulokset sekä selvitettäisiin 

toimenpiteitä vaativat puutteet ja aukot. 
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