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EHDOTUKSET
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa
perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:
A. ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT)
86 artiklassa määrätään nimenomaisesta muodollisesta perustasta Euroopan
syyttäjänviraston (EPPO) perustamiseksi ja määritetään sovellettava
lainsäädäntömenettely ja väline sekä tulevan EPPOn soveltamisala ja toimivalta;
B. pitää tärkeänä, että unioni ja sen kaikki jäsenvaltiot havaitsevat unionin taloudellisia etuja
vahingoittavia petoksia ja nostavat niiden vuoksi syytteitä vaikuttavalla ja varoittavalla
tavalla ja suojelevat siten kaikkien unionin talousarviota rahoittavien jäsenvaltioiden
veronmaksajia;
C. ottaa huomioon, että 86 artiklassa määrätään nimenomaisesti mahdollisuudesta aloittaa
tiiviimpi yhteistyö, jos EPPOa koskevissa neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen;
D. ottaa huomioon, että tiiviimpi yhteistyö on menettely, jossa vähintään yhdeksän
jäsenvaltion sallitaan tehdä tiiviimpää yhteistyötä EU:n rakenteiden sisäisellä alalla, mutta
ilman, että muut jäsenvaltiot ovat osallisina; ottaa huomioon, että tiiviimpi yhteistyö antaa
siihen osallistuville jäsenvaltioille mahdollisuuden saavuttaa yhteisen tavoitteen tai panna
alulle yhteisen hankkeen ja selvitä neuvottelujen lamaantumisesta tai tilanteesta, jossa yksi
tai useampi jäsenvaltio estää päätöksenteon, joka edellyttää yksimielisyyttä; ottaa
huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 20 artiklan 4 kohdan mukaisesti
tiiviimmän yhteistyön puitteissa hyväksyttyjen säädösten olisi oltava sitovia ainoastaan
yhteistyöhön osallistuville jäsenvaltioille; ottaa huomioon, että tiiviimpi yhteistyö
rajoittuu aloihin, joilla EU:lla ei ole yksinomaista toimivaltaa;
E. ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen 328 artiklan 1 kohdan mukaan komissio ja
tiiviimpään yhteistyöhön osallistuvat jäsenvaltiot pyrkivät edistämään mahdollisimman
monen jäsenvaltion osallistumista yhteistyöhön;
1. vahvistaa parlamentin voimakkaan tuen tehokkaan ja riippumattoman EPPOn
perustamiselle, jotta vähennetään EU:n talousarvion suojaamiseksi toteutettujen
kansallisten lainvalvontatoimien hajanaisuutta ja tehostetaan petosten torjuntaa Euroopan
unionissa;
2. palauttaa mieliin, että parlamentti hyväksyi Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta
kolme päätöslauselmaa 29. huhtikuuta 20151, 5. lokakuuta 20162 ja 5. lokakuuta 20173;
toteaa, että monet näissä päätöslauselmissa esitetyistä parlamentin huolenaiheista on otettu
jossain määrin huomioon neuvoston hyväksymässä lopullisessa neuvotellussa tekstissä;
kehottaa neuvostoa pitämään mahdollisessa tulevassa tiivistettyä yhteistyötä koskevassa
menettelyssä yhteyttä parlamenttiin jo ennen kuin se pyytää parlamenttia hyväksymään
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lopullisen tekstin, jotta varmistetaan mahdollisimman laaja yhteistyö unionin lainsäätäjien
välillä;
3. pitää kuitenkin valitettavana, että huolimatta parlamentin rakentavasta ja tasapainoisesta
lähestymistavasta tiivistettyä yhteistyötä koskevaan menettelyyn neuvosto ei ole juurikaan
ollut kiinnostunut pitämään virallista yhteyttä parlamenttiin ennen kuin se on esittänyt
parlamentille pyynnön hyväksyä lopullinen neuvotteluteksti;
4. suhtautuu myönteisesti siihen, että 22 jäsenvaltiota osallistuu jo EPPOA koskevaan
tiiviimpään yhteistyöhön, ja muistuttaa EPPOn osallistavasta luonteesta; kannustaa
yhteistyön ulkopuolella olevia jäsenvaltioita liittymään mukaan mahdollisimman pian
viraston tehokkuuden parantamiseksi;
5. toteaa, että kolmivuotisen perustamisvaiheen jälkeen EPPOn pitäisi aloittaa tehtäviensä
hoitaminen vuoden 2020 lopussa, mistä johtuen kaikki arviot EPPOn täytäntöönpanosta
ovat tässä vaiheessa ennenaikaisia;
6. korostaa, että EPPOn täytäntöönpano edellyttää kansallisten syyttäjäviranomaisten ja
EPPOn sekä EPPOn ja EU:n virastojen, kuten Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF)
ja Eurojustin, välistä tehokasta ja vaikuttavaa yhteistyötä;
7. seuraa tiiviisti kaikkia EPPOn perustamiseksi tähän mennessä toteutettuja toimia, myös
Euroopan pääsyyttäjän ja Euroopan syyttäjien valintaa ja nimitystä koskevia
täytäntöönpanotoimenpiteitä sekä talousarviotoimenpiteitä;
8. kehottaa komissiota tiedottamaan Euroopan parlamentille säännöllisesti ja kattavasti
EPPOn täytäntöönpanon ja institutionaalisen kehityksen kaikista vaiheista ottaen
huomioon sen toimivaltuuksien mahdollisen laajentamisen kattamaan rajat ylittävän
terrorismin torjunnan;
9. pitää myönteisenä sitä, että 18 jäsenvaltiota osallistuu 29. tammikuuta 2019 voimaan
tulleita avioliittojen ja rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusjärjestelmiä koskevaan
tiiviimpään yhteistyöhön; korostaa tarvetta suojella perusoikeuksia, myös oikeutta
yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen, sekä syrjintäkieltoa.
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