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4.3.2014 A7-0141/1 

Amendamentul 1 

Ingeborg Gräßle, Axel Voss și alții 

Raport A7-0141/2014 

Salvatore Iacolino 

Parchetul European 
COM(2013)0534 – 2013/0255(APP) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  6a. regretă că propunerea privind 
Parchetul European nu este însoțită de o 
propunere de înființare a unui Tribunal 
Penal European, ca instanță specializată 
atașată Curții generale, în conformitate 
cu articolul 257 din TFUE, și nici de o 
propunere de creare a unui cadru 
european de drept procedural; solicită 
efectuarea unei analize în acest sens; 

Or. en 
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4.3.2014 A7-0141/2 

Amendamentul 2 

Ingeborg Gräßle și alții 

Raport A7-0141/2014 

Salvatore Iacolino 
Parchetul European 
COM(2013)0534 – 2013/0255(APP) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  7a. invită Consiliul să analizeze 
înființarea unui Parchet European sub 
forma unui colegiu alcătuit din 
Procurorul European și adjuncții săi; 

Or. en 
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4.3.2014 A7-0141/3 

Amendamentul 3 

Ingeborg Gräßle și alții 

Raport A7-0141/2014 

Salvatore Iacolino 
Parchetul European 
COM(2013)0534 – 2013/0255(APP) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  7b. consideră că procedura de numire a 
Procurorului European, stabilită în 
propunerea Comisiei, este nedemocratică 
și opacă; solicită ca rolul Parlamentului 
în cadrul procedurii de numire să fie mai 
însemnat și să se acorde Parlamentului 
dreptul de a numi jumătate din membrii 
comitetului de selecție care întocmește 
lista restrânsă de candidați; atrage atenția 
asupra faptului că, pentru a se asigura 
independența procurorului șef, acesta ar 
trebui să fie numit de comun acord de 
către Parlament și Consiliu; sugerează 
includerea în Regulamentul privind 
Parchetul European a unei proceduri 
oficiale de eliberare din funcție a 
Procurorului European; consideră, în 
această privință, că dispozițiile care 
figurează, în prezent, la articolul 8 din 
propunerea Comisiei sunt insuficiente; 

Or. en 
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4.3.2014 A7-0141/4 

Amendamentul 4 

Ingeborg Gräßle și alții 

Raport A7-0141/2014 

Salvatore Iacolino 
Parchetul European 
COM(2013)0534 – 2013/0255(APP) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. invită Consiliul să clarifice 
competențele fiecăruia dintre organele 

existente însărcinate să asigure protecția 
intereselor financiare ale Uniunii; atrage 
atenția asupra importanței maxime care 

trebuie acordată definirii mai precise și 
demarcării clare a relației dintre Parchetul 

European și alte organe, deja existente, 
precum Eurojust și OLAF; subliniază că 
Parchetul European ar trebui să beneficieze 

de pe urma experienței îndelungate 
acumulate de OLAF în ceea ce privește 
desfășurarea anchetelor, atât la nivel 
național, cât și la nivelul Uniunii, în 
domenii care țin de protejarea intereselor 

financiare ale Uniunii, inclusiv corupția; 
subliniază, mai ales, că ar fi necesare 
clarificări din partea Consiliului cu privire 

la complementaritatea acțiunilor întreprinse 
de OLAF și, respectiv, Parchetul European 

în ceea ce privește investigațiile „interne” 
și „externe”; accentuează faptul că actuala 
propunere a Comisiei nu precizează nici 

relația sa cu Parchetul European, nici 
modul în care trebuie efectuate investigații 

interne în cadrul instituțiilor Uniunii 
Europene;  

13. invită Consiliul să clarifice 
competențele fiecăruia dintre organele 

existente însărcinate să asigure protecția 
intereselor financiare ale Uniunii; atrage 
atenția asupra importanței maxime care 

trebuie acordată definirii mai precise și 
demarcării clare a relației dintre Parchetul 

European și alte organe, deja existente, 
precum Eurojust și OLAF; subliniază că 
Parchetul European ar trebui să beneficieze 

de pe urma experienței îndelungate 
acumulate de OLAF în ceea ce privește 
desfășurarea anchetelor, atât la nivel 
național, cât și la nivelul Uniunii, în 
domenii care țin de protejarea intereselor 

financiare ale Uniunii, inclusiv corupția; 
subliniază, mai ales, că ar fi necesare 
clarificări din partea Consiliului cu privire 

la complementaritatea acțiunilor întreprinse 
de OLAF și, respectiv, Parchetul European 

în ceea ce privește investigațiile „interne” 
și „externe”; accentuează faptul că actuala 
propunere a Comisiei nu precizează nici 

relația sa cu Parchetul European, nici 
modul în care trebuie efectuate investigații 

interne în cadrul instituțiilor Uniunii 
Europene; în acest context, solicită în mod 
insistent ca funcționarii Uniunii 
Europene să fie puși pe picior de egalitate 
cu ceilalți cetățeni ai Uniunii, aducându-
se modificări articolului 11 litera (a) din 
Protocolul privind privilegiile și 
imunitățile Uniunii Europene și 
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articolului 19 din Statutul funcționarilor 
Uniunii, astfel încât Parchetul European 
să poată întreprinde acțiuni imediate; 

Or. en 
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4.3.2014 A7-0141/5 

Amendamentul 5 

Ingeborg Gräßle și alții 

Raport A7-0141/2014 

Salvatore Iacolino 
Parchetul European 
COM(2013)0534 – 2013/0255(APP) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  19a. solicită instituirea unei linii specifice 
în bugetul Uniunii Europene destinate 
acordării de asistență juridică persoanelor 
fără resurse urmărite de Parchetul 
European; 

Or. en 

 
 


