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SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 
Commissie constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

A. overwegende dat in artikel 86 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) wordt voorzien in een uitdrukkelijke formele basis voor de oprichting van 
een Europees Openbaar Ministerie (EOM) en dat in het artikel tevens de toepasselijke 
wetgevingsprocedure en het toepasselijk wetgevingsinstrument worden bepaald, alsook 
het toepassingsgebied en de bevoegdheden van het toekomstige EOM;

B. overwegende dat het belangrijk is dat de EU en alle lidstaten fraude die schadelijk is voor 
de financiële belangen van de EU op een doeltreffende en afschrikkende wijze opsporen 
en vervolgen om zo de belastingbetalers uit alle lidstaten, die een bijdrage leveren aan de 
begroting van de Unie, te beschermen;

C. overwegende dat in artikel 86 VWEU uitdrukkelijk wordt bepaald dat nauwere 
samenwerking tot stand kan worden gebracht indien er geen eensgezindheid bestaat;

D. overwegende dat de procedure voor nauwere samenwerking inhoudt dat ten minste 
negen lidstaten op een bepaald gebied binnen de structuur van de EU een intensiever 
samenwerkingsverband tot stand mogen brengen, zonder de overige lidstaten daarbij te 
betrekken; overwegende dat nauwere samenwerking de daaraan deelnemende lidstaten in 
staat stelt een gemeenschappelijk doel of initiatief te verwezenlijken en te voorkomen dat 
onderhandelingen in een impasse raken of door een of meerdere andere lidstaten worden 
tegengehouden wanneer eenparigheid van stemmen vereist is; overwegende dat de in het 
kader van een nauwere samenwerking vastgestelde handelingen volgens artikel 20, lid 4, 
van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) alleen bindend zijn voor de 
lidstaten die aan de nauwere samenwerking deelnemen; overwegende dat de nauwere 
samenwerking beperkt is tot gebieden waar de EU geen exclusieve bevoegdheden heeft;

E. overwegende dat de Commissie en de lidstaten die aan de nauwere samenwerking 
deelnemen er overeenkomstig artikel 328, lid 1, VWEU voor zorgen dat zij zoveel 
mogelijk lidstaten aansporen om aan de samenwerking deel te nemen;

1. bevestigt opnieuw dat het Parlement groot voorstander is van de oprichting van een 
doeltreffend en onafhankelijk EOM om ervoor te zorgen dat de huidige nationale 
rechtshandhavingsinspanningen ter bescherming van de EU-begroting minder versnipperd 
zijn en om de bestrijding van fraude in de Europese Unie op te voeren;

2. herinnert eraan dat het Parlement drie resoluties over de instelling van het Europees 
Openbaar Ministerie heeft aangenomen, namelijk op 29 april 20151, op 5 oktober 20162 en 
op 5 oktober 20173; stelt vast dat een aantal van de zorgen van het Parlement die in de 
bovengenoemde resoluties tot uiting komen, tot op zekere hoogte aan de orde wordt 

                                               
1 PB C 346 van 21.9.2016, blz. 27.
2 PB C 215 van 19.6.2018, blz. 18.
3 PB C 346 van 27.9.2018, blz. 246. 
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gesteld in de definitieve, door de Raad goedgekeurde tekst; verzoekt de Raad het 
Parlement in de toekomst te betrekken bij een eventuele procedure voor nauwere 
samenwerking alvorens het Parlement om goedkeuring van de definitieve tekst te 
verzoeken, zodat de medewetgevers van de Unie zo goed mogelijk kunnen samenwerken;

3. betreurt het echter dat de Raad ondanks de constructieve, voorzichtige aanpak van het 
Parlement met betrekking tot de procedure voor nauwere samenwerking niet bijzonder 
bereid lijkt te zijn om het Parlement formeel bij de procedure te betrekken alvorens het 
Parlement om goedkeuring van de definitieve tekst te verzoeken;

4. is verheugd dat reeds 22 lidstaten deelnemen aan nauwere samenwerking op het gebied 
van het EOM en wijst op het inclusieve karakter van het EOM; spoort de lidstaten die nog 
niet deelnemen aan dit zo snel mogelijk te doen, zodat de efficiëntie van het EOM kan 
worden verbeterd;

5. merkt op dat het EOM, na de voltooiing van de driejarige opbouwfase, naar verwachting 
tegen eind 2020 zijn taken oppakt, wat betekent dat het nog te vroeg is om de 
tenuitvoerlegging van het EOM te beoordelen;

6. benadrukt dat voor de tenuitvoerlegging van het EOM doeltreffende en efficiënte 
samenwerking tussen de nationale aanklagers en het EOM vereist is, alsook met de 
instanties van de EU, zoals het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en 
Eurojust;

7. volgt alle stappen die tot dusver bij de oprichting van het EOM zijn genomen op de voet, 
met inbegrip van de uitvoeringsmaatregelen voor de selectie en benoeming van de 
Europese hoofdaanklager en de Europese openbaar aanklagers, en de 
begrotingsmaatregelen;

8. verzoekt de Commissie het Parlement regelmatig en volledig op de hoogte te brengen van 
elke fase van de tenuitvoerlegging en institutionele ontwikkeling van het EOM, met het 
oog op de mogelijke uitbreiding van zijn mandaat en de toevoeging daaraan van de 
bestrijding van grensoverschrijdend terrorisme;

9. is verheugd dat achttien lidstaten met ingang van 29 januari 2019 zullen deelnemen aan 
nauwere samenwerking op het gebied van vermogensstelsels van huwelijken en 
geregistreerde partnerschappen; onderstreept dat de grondrechten, waaronder het recht 
op eerbiediging van het privéleven en van het familie‑ en gezinsleven, en het recht op 
non-discriminatie, moeten worden beschermd.
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