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4.3.2014 A7-0141/1 

Amendement  1 

Ingeborg Gräßle, Axel Voss e.a. 

 

Verslag A7-0141/2014 

Salvatore Iacolino 

Europees Openbaar Ministerie 

COM(2013)0534 – 2013/0255(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 bis. betreurt het feit dat het 

EOM-voorstel niet vergezeld gaat van een 

voorstel voor de instelling van een 

Europese rechtbank voor strafzaken als 

gespecialiseerde rechtbank verbonden aan 

het Gerecht, overeenkomstig artikel 257 

VWEU, noch van een voorstel inzake een 

kader voor Europees procesrecht; 

verzoekt om een evaluatie van dit 

onderwerp uit te voeren; 

Or. en 
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4.3.2014 A7-0141/2 

Amendement  2 

Ingeborg Gräßle e.a. 

 

Verslag A7-0141/2014 

Salvatore Iacolino 

Europees Openbaar Ministerie 

COM(2013)0534 – 2013/0255(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. verzoekt de Raad te overwegen het 

EOM op te zetten in de vorm van een 

college bestaande uit de Europese 

openbare aanklager en diens 

plaatsvervangers; 

Or. en 
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4.3.2014 A7-0141/3 

Amendement  3 

Ingeborg Gräßle e.a. 

 

Verslag A7-0141/2014 

Salvatore Iacolino 

Europees Openbaar Ministerie 

COM(2013)0534 – 2013/0255(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 ter. is van mening dat de procedure voor 

de benoeming van de Europese openbare 

aanklager, zoals voorzien in het 

Commissievoorstel, ondemocratisch en 

ondoorzichtig is; eist dat het Parlement 

een centralere rol krijgt toebedeeld in de 

benoemingsprocedure en dat het in het 

bijzonder het recht krijgt de helft van de 

leden van de jury aan te wijzen die de 

shortlist van kandidaten opstelt; wijst erop 

dat de hoofdaanklager, teneinde zijn/haar 

onafhankelijkheid te garanderen, in 

onderlinge overeenstemming tussen het 

Parlement en de Raad moet worden 

benoemd; stelt voor dat een formele 

procedure voor het ontslag van de 

Europese openbare aanklager wordt 

opgenomen in de EOM-verordening; is 

van mening dat de huidige bepalingen 

van artikel 8 van het Commissievoorstel 

in dit verband ontoereikend zijn; 

Or. en 
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4.3.2014 A7-0141/4 

Amendement  4 

Ingeborg Gräßle e.a. 

 

Verslag A7-0141/2014 

Salvatore Iacolino 

Europees Openbaar Ministerie 

COM(2013)0534 – 2013/0255(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. verzoekt de Raad de bevoegdheden van 

alle bestaande organen die belast zijn met 

de bescherming van de financiële belangen 

van de Unie duidelijker te definiëren; wijst 

erop dat het uitermate belangrijk is om de 

relatie tussen het Europees Openbaar 

Ministerie en andere bestaande organen, 

zoals Eurojust en OLAF, nader te 

definiëren en duidelijk af te bakenen; 

benadrukt dat het Europees Openbaar 

Ministerie moet profiteren van de 

jarenlange ervaring van OLAF op het 

gebied van het uitvoeren van onderzoeken, 

zowel op nationaal als op EU-niveau, op 

gebieden die verband houden met de 

bescherming van de financiële belangen 

van de Unie tegen onder meer corruptie; 

benadrukt in het bijzonder dat de Raad de 

complementariteit van de werkzaamheden 

van OLAF en het Europees Openbaar 

Ministerie moet verduidelijken wanneer 

het gaat om "interne" en "externe" 

onderzoeken; benadrukt dat uit het huidige 

voorstel van de Commissie noch duidelijk 

wordt wat de relatie tussen OLAF en het 

Europees Openbaar Ministerie is, noch op 

welke manier interne onderzoeken binnen 

de EU-instellingen moeten worden 

uitgevoerd; 

13. verzoekt de Raad de bevoegdheden van 

alle bestaande organen die belast zijn met 

de bescherming van de financiële belangen 

van de Unie duidelijker te definiëren; wijst 

erop dat het uitermate belangrijk is om de 

relatie tussen het Europees Openbaar 

Ministerie en andere bestaande organen, 

zoals Eurojust en OLAF, nader te 

definiëren en duidelijk af te bakenen; 

benadrukt dat het Europees Openbaar 

Ministerie moet profiteren van de 

jarenlange ervaring van OLAF op het 

gebied van het uitvoeren van onderzoeken, 

zowel op nationaal als op EU-niveau, op 

gebieden die verband houden met de 

bescherming van de financiële belangen 

van de Unie tegen onder meer corruptie; 

benadrukt in het bijzonder dat de Raad de 

complementariteit van de werkzaamheden 

van OLAF en het Europees Openbaar 

Ministerie moet verduidelijken wanneer 

het gaat om "interne" en "externe" 

onderzoeken; benadrukt dat uit het huidige 

voorstel van de Commissie noch duidelijk 

wordt wat de relatie tussen OLAF en het 

Europees Openbaar Ministerie is, noch op 

welke manier interne onderzoeken binnen 

de EU-instellingen moeten worden 

uitgevoerd; verzoekt in dit verband om 

EU-ambtenaren op gelijke voet te stellen 

met andere EU-burgers door middel van 

wijzigingen van artikel 11, onder a), van 
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het Protocol betreffende de voorrechten 

en immuniteiten van de Europese Unie en 

artikel 19 van het Ambtenarenstatuut van 

de Unie, zodat het EOM onmiddellijk 

actie kan ondernemen; 

Or. en 
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4.3.2014 A7-0141/5 

Amendement  5 

Ingeborg Gräßle e.a. 

 

Verslag A7-0141/2014 

Salvatore Iacolino 

Europees Openbaar Ministerie 

COM(2013)0534 – 2013/0255(APP) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 19 bis. verlangt dat een EU-begrotingslijn 

wordt ingevoerd voor het verlenen van 

rechtsbijstand aan behoeftige personen 

die door het EOM worden vervolgd; 

Or. en 

 

 


