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4.3.2014 A7-0141/1 

Alteração  1 

Ingeborg Gräßle, Axel Voss e outros 

 

Relatório A7-0141/2014 

Salvatore Iacolino 

A Procuradoria Europeia 

COM(2013)0534 – 2013/0255(APP) 

Proposta de resolução 

N.º 6-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  6-A. Lamenta que a proposta relativa à 

Procuradoria Europeia não seja 

acompanhada nem por uma proposta de 

criação, nos termos do artigo 257.º do 

TFUE, de um Tribunal Penal Europeu 

como tribunal especializado adstrito ao 

Tribunal Geral, nem por uma proposta de 

quadro do direito processual europeu; 

solicita que seja realizado um estudo 

sobre esta questão; 

Or. en 
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4.3.2014 A7-0141/2 

Alteração  2 

Ingeborg Gräßle e outros 

 

Relatório A7-0141/2014 

Salvatore Iacolino 

A Procuradoria Europeia 

COM(2013)0534 – 2013/0255(APP) 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  7-A. Solicita ao Conselho que considere a 

possibilidade de instituir a Procuradoria 

Europeia sob a forma de colégio 

composto pelo Procurador Europeu e 

pelos seus vice-procuradores; 

Or. en 
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4.3.2014 A7-0141/3 

Alteração  3 

Ingeborg Gräßle e outros 

 

Relatório A7-0141/2014 

Salvatore Iacolino 

A Procuradoria Europeia 

COM(2013)0534 – 2013/0255(APP) 

Proposta de resolução 

N.º 7-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  7-B. Considera que o processo de 

nomeação do Procurador Europeu 

previsto na proposta da Comissão não é 

democrático nem transparente; exige que 

o Parlamento tenha um papel mais 

central no processo de nomeação e, em 

particular, o direito de nomear metade dos 

membros do júri responsável pela 

elaboração da lista dos candidatos 

pré-selecionados; indica que, para 

assegurar a independência do 

Procurador-Geral, o Parlamento e o 

Conselho devem proceder à sua 

nomeação de comum acordo; sugere a 

inclusão de um processo formal de 

destituição do Procurador Europeu no 

regulamento relativo à Procuradoria 

Europeia; considera, a este respeito, que 

as disposições atualmente estabelecidas 

no artigo 8.º da proposta da Comissão são 

insuficientes; 

Or. en 
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4.3.2014 A7-0141/4 

Alteração  4 

Ingeborg Gräßle e outros 

 

Relatório A7-0141/2014 

Salvatore Iacolino 

A Procuradoria Europeia 

COM(2013)0534 – 2013/0255(APP) 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Insta o Conselho a clarificar a 

competência de cada um dos organismos 

existentes responsáveis pela proteção dos 

interesses financeiros da União; assinala 

que é extremamente importante definir e 

delimitar de forma clara a relação entre a 

Procuradoria Europeia e os outros 

organismos existentes, tais como a 

Eurojust e o OLAF; salienta que a 

Procuradoria Europeia deve aproveitar a 

longa experiência do OLAF em matéria de 

realização de inquéritos, tanto a nível 

nacional como a nível da União, em 

domínios relativos à proteção dos 

interesses financeiros da União, como a 

corrupção;  frisa, nomeadamente, que o 

Conselho deve clarificar a 

complementaridade das ações do OLAF e 

da Procuradoria Europeia no que se refere 

aos inquéritos «internos» e «externos»; 

salienta que a atual proposta da Comissão 

não clarifica a relação do OLAF com a 

Procuradoria Europeia, nem a forma como 

devem ser realizados os inquéritos internos 

nas instituições da UE;   

13. Insta o Conselho a clarificar a 

competência de cada um dos organismos 

existentes responsáveis pela proteção dos 

interesses financeiros da União; assinala 

que é extremamente importante definir e 

delimitar de forma clara a relação entre a 

Procuradoria Europeia e os outros 

organismos existentes, tais como a 

Eurojust e o OLAF; salienta que a 

Procuradoria Europeia deve aproveitar a 

longa experiência do OLAF em matéria de 

realização de inquéritos, tanto a nível 

nacional como a nível da União, em 

domínios relativos à proteção dos 

interesses financeiros da União, como a 

corrupção; frisa, nomeadamente, que o 

Conselho deve clarificar a 

complementaridade das ações do OLAF e 

da Procuradoria Europeia no que se refere 

aos inquéritos «internos» e «externos»; 

salienta que a atual proposta da Comissão 

não clarifica a relação do OLAF com a 

Procuradoria Europeia, nem a forma como 

devem ser realizados os inquéritos internos 

nas instituições da UE; solicita, neste 

contexto, que os funcionários da UE 

sejam colocados em pé de igualdade com 

os outros cidadãos da União mediante a 

alteração do artigo 11.º, alínea a), do 

Protocolo relativo aos Privilégios e 

Imunidades da União Europeia e do 

artigo 19.º do Estatuto dos Funcionários 
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da União Europeia, permitindo, deste 

modo, que a Procuradoria Europeia tome 

medidas imediatas; 

Or. en 
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4.3.2014 A7-0141/5 

Alteração  5 

Ingeborg Gräßle e outros 

 

Relatório A7-0141/2014 

Salvatore Iacolino 

A Procuradoria Europeia 

COM(2013)0534 – 2013/0255(APP) 

Proposta de resolução 

N.º 19-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  19-A. Solicita a inscrição de uma rubrica 

no orçamento da UE para a concessão de 

assistência jurídica aos cidadãos 

indigentes acusados pela Procuradoria 

Europeia; 

Or. en 

 

 


