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SUGGESTIES 

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie burgerlijke 

vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar verslag op te nemen: 

Visa  

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken aan de Commissie burgerlijke 

vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van 3 maart 2014 over het voorstel voor een 

verordening van de Raad tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie, 

– gezien zijn resolutie van 12 maart 2014 over het voorstel voor een verordening van de 

Raad tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie1, 

Aanbevelingen 

1. wijst nogmaals op de inhoud van het advies van de Commissie juridische zaken van 3 

maart 2014 en wenst in te gaan op een aantal aanvullende onderwerpen, onder meer in 

verband met de recente ontwikkelingen tijdens het debat in de Raad; 

2. benadrukt dat het belangrijk is dat gewaarborgd wordt dat het Europees Openbaar 

Ministerie, de Europese hoofdaanklager en zijn plaatsvervangers, de Europese aanklagers 

en de gedelegeerde Europese aanklagers onafhankelijk zijn en dat zij met name vrij zijn 

van ongewenste partijpolitieke beïnvloeding of ongewenste beïnvloeding door nationale 

politieke, administratieve of justitiële autoriteiten, waaronder de Europese instellingen; is 

van mening dat de functie van Europese aanklager een voltijdse betrekking moet zijn; 

3. herhaalt ten volle bereid te zijn een EOM in te stellen en Eurojust te hervormen, zoals de 

Commissie voorstelt in haar voorstel voor een verordening betreffende Eurojust; is er 

echter van overtuigd dat de hervorming van Eurojust moet worden uitgesteld, totdat de 

Raad een algemene oriëntatie heeft vastgesteld met betrekking tot het EOM; blijft bij de 

pakketbenadering, vanwege de nauwe samenwerking tussen het EOM en Eurojust; 

4. is van mening dat de reikwijdte van de bevoegdheden van het EOM ondubbelzinnig moet 

worden vastgesteld, om te voorkomen dat er rechtsonzekerheid ontstaat met betrekking tot 

de vraag welke strafbare feiten onder zijn bevoegdheid vallen; verzoekt de Raad in dit 

kader de bevoegdheden van Eurojust, Europol en OLAF te verduidelijken, zodat de rol 

van alle organen die belast zijn met de bescherming van de financiële belangen van de EU 

voor elk van die organen duidelijk omschreven is; 

5. is ingenomen met het voorstel dat het EOM de EU-instellingen jaarlijks verslag moet 

uitbrengen, teneinde transparantie te waarborgen en ervoor te zorgen dat de algemene 

lijnen van zijn activiteiten beoordeeld worden, maar benadrukt dat het niet de bedoeling is 

dat de EU-instellingen hiermee invloed uitoefenen op de activiteiten van het EOM; 

6. wijst op de noodzaak van een open, transparante en onafhankelijke selectieprocedure voor 

de benoeming van de Europese openbaar aanklager en diens plaatsvervangers en stelt voor 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0234. 
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de benoeming te laten plaatsvinden via een open sollicitatieprocedure, waarbij de 

Commissie een lijst opstelt van de kandidaten met de vereiste professionaliteit, ervaring 

en vaardigheden, die vervolgens beoordeeld worden door een panel van deskundigen; stelt 

voor dat de lijst met de voorselectie aan het Parlement en de Raad wordt toegezonden, 

waarna het Europees Parlement en de Raad kunnen besluiten de kandidaten op de lijst uit 

te nodigen voor een sollicitatiegesprek; pleit dus voor volledige betrokkenheid van het 

Parlement bij de selectieprocedure voor de Europese aanklager en diens plaatsvervangers, 

waarbij de Raad het definitieve aanstellingsbesluit neemt, dat moet worden goedgekeurd 

door het Parlement; 

7. wenst dat het EOM bijzondere aandacht besteedt aan de benoeming van Europese 

aanklagers en gedelegeerde Europese aanklagers en aan de naleving van de criteria inzake 

kwalificaties, professionele ervaring en onafhankelijkheid, en dat hij hierbij zorgt voor een 

evenwichtige geografische vertegenwoordiging; 

8. benadrukt dat het EOM bij elk onderzoek naar strafbare feiten die de financiële belangen 

van de Unie schaden even grondig te werk moet gaan, onafhankelijk op welk land een 

zaak betrekking heeft en zonder zich te laten leiden door geografische aspecten of zaken 

of onderzoeken uit het verleden, en hierbij een kwalitatieve aanpak moet volgen op basis 

van objectieve criteria;  

9. benadrukt dat duidelijkheid vereist is over de wijze waarop het EOM doeltreffend met alle 

lidstaten zal gaan samenwerken; 

10. vindt dat het EOM bijzondere inspanningen moet leveren om grensoverschrijdende 

criminaliteit die de financiële belangen van de Unie schaadt aan te pakken, gezien de 

ingewikkeldheid van deze problematiek en het feit dat dit fenomeen een groot gevaar 

vormt en de Unie veel schade berokkent; bevestigt evenwel dat de bevoegdheden van het 

EOM nauwkeurig moeten worden afgebakend, zodat van tevoren kan worden bepaald 

voor welke strafbare feiten het EOM bevoegd is en de bevoegdheidsverdeling tussen het 

EOM en de nationale openbare ministeries duidelijk is; stelt in dit kader voor om de 

definities van artikel 13 van het voorstel van de Commissie inzake impliciete bevoegdheid 

zorgvuldig te bestuderen om dubbele vervolging of juist een juridisch vacuüm te 

voorkomen; stelt tevens voor te waarborgen dat opsporingsinstrumenten en -maatregelen 

die het EOM ter beschikking staan homogeen zijn, nauwkeurig worden gedefinieerd en 

eenvoudig ingepast kunnen worden in de rechtsstelsels van alle lidstaten, zodat 

"forumshopping" wordt voorkomen; 

11. wijst er nogmaals op dat alle door de aanklagers en medewerkers van het EOM verrichte 

activiteiten en ingestelde onderzoeken volledig in overeenstemming moeten zijn met de 

grondbeginselen van het recht, met name met de rechten van verdachten en beklaagden, 

zoals de eerbiediging van het vermoeden van onschuld tot er een definitieve en 

onherroepelijke rechterlijke uitspraak ligt, het recht op een eerlijk proces, het zwijgrecht, 

het recht op een advocaat en op rechtsbijstand, en de eerbiediging van het beginsel ne bis 

in idem; vraagt de lidstaten erop toe te zien dat er geharmoniseerde maatregelen worden 

vastgesteld met betrekking tot de erkenning en toelaatbaarheid van door het EOM 

ingediend bewijsmateriaal; is met name van mening dat de aan de toelaatbaarheid van het 

bewijsmateriaal gestelde voorwaarden dusdanig dienen te zijn dat alle rechten worden 
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geëerbiedigd die worden gewaarborgd door het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, 

zoals uitgelegd in de vaste rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens 

en met inachtneming van artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie; is van 

mening dat het EOM actief al het relevante bewijs dient te vergaren, ongeacht of het 

bezwarend of ontlastend is; 

12. betreurt dat in het huidige voorstel tot instelling van het EOM de reikwijdte van de 

bevoegdheden van het EOM beperkt blijft tot fraude; verzoekt de Commissie daarom, als 

het EOM eenmaal is ingesteld, een uitbreiding van zijn mandaat voor te stellen, in die zin 

dat bepaalde categorieën ernstige grensoverschrijdende criminaliteit, zoals georganiseerde 

misdaad en terrorisme, ook onder de bevoegdheden van het EOM komen te vallen; 

13. verzoekt de Raad om gedetailleerde informatie te verstrekken over de gevolgen van de 

voorgestelde collegiale structuur voor de EU-begroting; is van mening dat in ieder geval 

besluiten inzake forumkeuze, vervolging, sepot, verwijzing en schikking op centraal 

niveau genomen moeten worden; 

14. bekrachtigt dat het recht op een voorziening in rechte met betrekking tot de activiteiten 

van het EOM te allen tijde geëerbiedigd moet worden; is dan ook van mening dat door het 

EOM genomen besluiten vatbaar moeten zijn voor rechterlijke toetsing door de bevoegde 

rechtbank; dringt er in dit kader op aan dat besluiten die door het Europees Openbaar 

Ministerie worden genomen voorafgaand aan of onafhankelijk van het proces, zoals 

besluiten om opsporing in te stellen en besluiten inzake forumkeuze, sepot of schikking, 

vatbaar moeten zijn voor rechterlijke toetsing door de gerechtshoven van de Unie; 

benadrukt dat het EOM overeenkomstig nationaal recht de schade dient te vergoeden die 

verband houdt met onrechtmatige of ongerechtvaardigde strafvervolging; 

15. is van oordeel dat de verordening, in aanvulling op het jaarverslag van het EOM over zijn 

algemene activiteiten, ook moet voorzien in een evaluatieclausule, zodat kan worden 

beoordeeld of de met de oprichting van het EOM beoogde doelstellingen en resultaten 

worden bereikt en eventuele tekortkomingen die moeten worden verholpen in kaart 

kunnen worden gebracht; 
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