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4.3.2014 A7-0141/1 

Módosítás  1 
Ingeborg Gräßle, Axel Voss 
 
Jelentés A7-0141/2014 
Salvatore Iacolino 
Az Európai Ügyészség 
COM(2013)0534 – 2013/0255(APP) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
6 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  (6a) sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 
Európai Ügyészségrıl szóló javaslatot 
nem kíséri sem az EUMSZ 257. cikkének 
megfelelıen a Törvényszék mellett 
mőködı Európai Büntetıtörvényszék 
létrehozására irányuló javaslat, sem egy 
európai eljárásjogi keretrendszerre 
irányuló javaslat; kéri, hogy e tekintetben 
végezzenek elemzést; 
 

Or. en 
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4.3.2014 A7-0141/2 

Módosítás  2 
Ingeborg Gräßle 
 
Jelentés A7-0141/2014 
Salvatore Iacolino 
Az Európai Ügyészség 
COM(2013)0534 – 2013/0255(APP) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
7 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  (7a) kéri a Tanácsot, hogy fontolja meg, 
hogy az Európai Ügyészséget az európai 
ügyészbıl és helyetteseibıl álló kollégium 
formájában hozza létre; 

Or. en 
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4.3.2014 A7-0141/3 

Módosítás  3 
Ingeborg Gräßle 
 
Jelentés A7-0141/2014 
Salvatore Iacolino 
Az Európai Ügyészség 
COM(2013)0534 – 2013/0255(APP) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
7 b bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  (7b) úgy véli, hogy az európai ügyész 
bizottsági javaslat szerinti kinevezési 
eljárása homályos és nem demokratikus; 
követeli, hogy a Parlament kapjon 
központibb szerepet a kinevezési 
eljárásban, és különösen hogy biztosítsák 
számára annak jogát, hogy az 
elıválogatott jelöltek listáját összeállító 
választótestület tagjainak felét kinevezze; 
rámutat arra, hogy függetlenségének 
biztosítása érdekében a fıügyészt a 
Parlament és a Tanács közös 
megegyezésével kell kinevezni; javasolja, 
hogy az Európai Ügyészségrıl szóló 
rendeletbe foglalják bele az európai 
ügyész felmentésére irányuló formális 
eljárást; e tekintetben úgy véli, hogy a 
bizottsági javaslat 8. cikkében foglalt 
jelenlegi rendelkezések nem elegendık; 

Or. en 
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4.3.2014 A7-0141/4 

Módosítás  4 
Ingeborg Gräßle 
 
Jelentés A7-0141/2014 
Salvatore Iacolino 
Az Európai Ügyészség 
COM(2013)0534 – 2013/0255(APP) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
13 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(13) felhívja a Tanácsot arra, hogy tegye 
egyértelmővé az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelméért felelıs valamennyi meglévı 
szerv hatáskörét; rámutat arra, hogy 
kiemelkedıen fontos az Európai 
Ügyészség és az egyéb meglévı szervek, 
például az Eurojust és az OLAF közötti 
viszony részletesebb meghatározása és a 
határvonalak világos rögzítése; 
hangsúlyozza, hogy az Európai 
Ügyészségnek ki kell használnia az OLAF 
hosszú évekre visszanyúló tapasztalatait az 
Unió pénzügyi érdekeinek védelmével – 
többek közt a korrupcióval – kapcsolatos 
területeken nemzeti és uniós szinten 
folytatott vizsgálatok terén; hangsúlyozza 
különösen, hogy a Tanácsnak 
egyértelmővé kell tennie az OLAF és az 
Európai Ügyészség tevékenységének 
egymást kiegészítı jellegét a „belsı” és 
„külsı” vizsgálatok tekintetében; 
hangsúlyozza, hogy a Bizottság jelenlegi 
javaslata nem határozza meg egyértelmően 
sem az Európai Ügyészséggel való 
viszonyt, sem azt, hogy hogyan kell 
lefolytatni az uniós intézményeken belüli 
belsı vizsgálatokat;  

(13) felhívja a Tanácsot arra, hogy tegye 
egyértelmővé az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelméért felelıs valamennyi meglévı 
szerv hatáskörét; rámutat arra, hogy 
kiemelkedıen fontos az Európai 
Ügyészség és az egyéb meglévı szervek, 
például az Eurojust és az OLAF közötti 
viszony részletesebb meghatározása és a 
határvonalak világos rögzítése; 
hangsúlyozza, hogy az Európai 
Ügyészségnek ki kell használnia az OLAF 
hosszú évekre visszanyúló tapasztalatait az 
Unió pénzügyi érdekeinek védelmével – 
többek közt a korrupcióval – kapcsolatos 
területeken nemzeti és uniós szinten 
folytatott vizsgálatok terén; hangsúlyozza 
különösen, hogy a Tanácsnak 
egyértelmővé kell tennie az OLAF és az 
Európai Ügyészség tevékenységének 
egymást kiegészítı jellegét a „belsı” és 
„külsı” vizsgálatok tekintetében; 
hangsúlyozza, hogy a Bizottság jelenlegi 
javaslata nem határozza meg egyértelmően 
sem az Európai Ügyészséggel való 
viszonyt, sem azt, hogy hogyan kell 
lefolytatni az uniós intézményeken belüli 
belsı vizsgálatokat; követeli ezzel 
összefüggésben, hogy az uniós tisztviselık 
részesüljenek a többi uniós polgárral 
egyenlı elbánásban, és az Európai Unió 
kiváltságairól és mentességeirıl szóló 
jegyzıkönyv 11. cikke a) pontjának 
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módosítása, valamint az Unió személyzeti 
szabályzata 19. cikkének módosítása által 
tegyék lehetıvé az Európai Ügyészség 
közvetlen fellépését; 

Or. en 
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4.3.2014 A7-0141/5 

Módosítás  5 
Ingeborg Gräßle 
 
Jelentés A7-0141/2014 
Salvatore Iacolino 
Az Európai Ügyészség 
COM(2013)0534 – 2013/0255(APP) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
19 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  (19a) kéri uniós költségvetési tétel 
létrehozását az Európai Ügyészség által 
gyanúsított rossz anyagi körülmények 
között élı egyének számára 
költségmentesség biztosítása céljából; 

Or. en 

 
 


