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Raport A7-0141/2014 

Salvatore Iacolino 

Euroopa Prokuratuur 

COM(2013)0534 – 2013/0255(APP) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  6 a. taunib asjaolu, et Euroopa 

Prokuratuuri käsitlevale ettepanekule ei 

ole lisatud ei ettepanekut Euroopa 

Kriminaalkohtu kui üldkohtu juurde 

kuuluva erikohtu loomise kohta Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artikli 257 

kohaselt, ega ka ettepanekut Euroopa 

menetlusõiguse raamistiku kohta; nõuab, 

et selles osas viidaks läbi analüüs; 

Or. en 
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Punkt 7 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  7 a. palub nõukogul kaaluda Euroopa 

Prokuratuuri asutamist kolleegiumi 

vormis, mis koosneks Euroopa 

prokurörist ja tema asetäitjatest; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  7 b. peab komisjoni ettepanekus esitatud 

Euroopa Prokuratuuri ametikandjate 

ametisse nimetamise menetlust 

ebademokraatlikuks ja läbipaistmatuks; 

nõuab, et Euroopa Parlamendile antaks 

ametisse nimetamise menetluses kesksem 

roll ning eeskätt, et parlamendile antaks 

õigus nimetada kandidaatide lõpliku 

nimekirja koostava valikukomitee pooled 

liikmed; juhib tähelepanu asjaolule, et 

peaprokuröri sõltumatuse tagamiseks 

tuleks ta ametisse nimetada Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu ühisel 

kokkuleppel; soovitab lisada Euroopa 

Prokuratuuri määrusesse Euroopa 

Prokuratuuri tagandamise menetluse; on 

sellega seoses arvamusel, et komisjoni 

ettepaneku artikli 8 praegused sätted ei 

ole piisavad; 

Or. en 
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Punkt 13 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

13. kutsub nõukogu üles täpsustama iga 

sellise olemasoleva asutuse pädevust, kes 

on vastutav liidu finantshuvide kaitse eest; 

juhib tähelepanu asjaolule, et on ülimalt 

oluline määratleda täpsemalt ja piiritleda 

selgelt Euroopa Prokuratuuri ja teiste, 

olemasolevate asutuste, nt Eurojusti ja 

OLAFi vahelised suhted; rõhutab, et 

Euroopa Prokuratuur peaks kasutama ära 

OLAFi pikaajalist asjatundlikkust 

uurimiste korraldamisel nii riikide kui ka 

liidu tasandil valdkondades, mis 

puudutavad liidu finantshuvide kaitsmist, 

sealhulgas korruptsiooni; rõhutab eriti, et 

nõukogu peaks täpsustama OLAFi ja 

Euroopa Prokuratuuri tegevuse vastastikust 

täiendavust seoses nn sise- ja 

välisjuurdlustega; toonitab, et komisjoni 

praeguses ettepanekus ei täpsustata selle 

asutuse seost Euroopa Prokuratuuriga ega 

ka seda, kuidas hakkavad toimuma 

sisejuurdlused ELi institutsioonides;  

13. kutsub nõukogu üles täpsustama iga 

sellise olemasoleva asutuse pädevust, kes 

on vastutav liidu finantshuvide kaitse eest; 

juhib tähelepanu asjaolule, et on ülimalt 

oluline määratleda täpsemalt ja piiritleda 

selgelt Euroopa Prokuratuuri ja teiste, 

olemasolevate asutuste, nt Eurojusti ja 

OLAFi vahelised suhted; rõhutab, et 

Euroopa Prokuratuur peaks kasutama ära 

OLAFi pikaajalist asjatundlikkust 

uurimiste korraldamisel nii riikide kui ka 

liidu tasandil valdkondades, mis 

puudutavad liidu finantshuvide kaitsmist, 

sealhulgas korruptsiooni; rõhutab eriti, et 

nõukogu peaks täpsustama OLAFi ja 

Euroopa Prokuratuuri tegevuse vastastikust 

täiendavust seoses nn sise- ja 

välisjuurdlustega; toonitab, et komisjoni 

praeguses ettepanekus ei täpsustata selle 

asutuse seost Euroopa Prokuratuuriga ega 

ka seda, kuidas hakkavad toimuma 

sisejuurdlused ELi institutsioonides; 

sellega seoses nõuab, et ELi ametnikke 

tuleks käsitleda võrdsetel alustel liidu 

teiste kodanikega, muutes Euroopa Liidu 

privileegide ja immuniteetide protokolli 

artikli 11 punkti a ning Euroopa Liidu 

ametnike personalieeskirjade ning liidu 

muude teenistujate teenistustingimuste 

artiklit 19, võimaldades nii Euroopa 

Prokuratuuril kohe tegutseda; 



 

AM\1022040ET.doc  PE529.626v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Or. en 



 

AM\1022040ET.doc  PE529.626v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

4.3.2014 A7-0141/5 

Muudatusettepanek  5 

Ingeborg Gräßle ja teised 

 

Raport A7-0141/2014 

Salvatore Iacolino 

Euroopa Prokuratuur 

COM(2013)0534 – 2013/0255(APP) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 19 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  19 a. nõuab ELi eelarves eelarverea 

loomist, et anda õigusabi Euroopa 

Prokuratuuri poolt süüdistatavatele, kellel 

puuduvad piisavad vahendid; 

Or. en 

 

 


