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4.3.2014 A7-0141/1 

Predlog spremembe  1 

Ingeborg Gräßle, Axel Voss in drugi 

 

Poročilo A7-0141/2014 

Salvatore Iacolino 

Evropsko javno tožilstvo 

COM(2013)0534 – 2013/0255(APP) 

Predlog resolucije 

 Odstavek 6 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  6a. obžaluje, da predloga o Evropskem 

javnem tožilstvu ne spremlja predlog o 

ustanovitvi Evropskega kazenskega 

sodišča kot specializiranega sodišča, 

pridruženega Splošnemu sodišču, v skladu 

s členom 257 PDEU niti predlog o 

evropskem okviru procesnega prava; 

poziva, da se v zvezi s tem izvede analiza; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

4.3.2014 A7-0141/2 

Predlog spremembe  2 

Ingeborg Gräßle in drugi 

 

Poročilo A7-0141/2014 

Salvatore Iacolino 

Evropsko javno tožilstvo 

COM(2013)0534 – 2013/0255(APP) 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  7a. poziva Svet, naj premisli o ustanovitvi 

evropskega javnega tožilstva v obliki 

kolegija, v katerem bi sodelovali evropski 

javni tožilec in njegovi namestniki; 

Or. en 
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4.3.2014 A7-0141/3 

Predlog spremembe  3 

Ingeborg Gräßle in drugi 

 

Poročilo A7-0141/2014 

Salvatore Iacolino 

Evropsko javno tožilstvo 

COM(2013)0534 – 2013/0255(APP) 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  7b. meni, da je postopek imenovanja 

evropskega javnega tožilca, kot je določen 

v predlogu Komisije, nedemokratičen in 

nepregleden; zahteva, da Parlament dobi 

pomembnejšo vlogo v postopku 

imenovanja, zlasti pa pravico do 

imenovanja polovice članov izbirne 

komisije, ki je odgovorna za pripravo 

ožjega seznama kandidatov; poudarja, da 

bi morala glavnega tožilca soglasno 

imenovati Evropski parlament in Svet, da 

bi se zagotovila njegova neodvisnost; 

predlaga, naj se v uredbo o Evropskem 

javnem tožilstvu vključi formalen 

postopek za razrešitev evropskega javnega 

tožilca; meni, da so glede tega določbe, ki 

jih trenutno vsebuje člen 8 predloga 

Komisije, nezadostne; 

Or. en 
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4.3.2014 A7-0141/4 

Predlog spremembe  4 

Ingeborg Gräßle in drugi 

 

Poročilo A7-0141/2014 

Salvatore Iacolino 

Evropsko javno tožilstvo 

COM(2013)0534 – 2013/0255(APP) 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. poziva Svet, naj pojasni pristojnosti 

vsakega obstoječega organa, ki je zadolžen 

za zaščito finančnih interesov Unije; 

opozarja, da je bistvenega pomena, da se 

podrobneje opredelijo in jasno razmejijo 

odnosi med Evropskim javnim tožilstvom 

in drugimi že obstoječimi organi, kot sta na 

primer Eurojust in Evropski urad za boj 

proti goljufijam (OLAF); poudarja, da bi 

moralo Evropsko javno tožilstvo izkoristiti 

dolgoletne izkušnje urada OLAF pri 

vodenju preiskav na nacionalni ravni in na 

ravni Unije na področjih, ki se nanašajo na 

zaščito finančnih interesov Unije, vključno 

s korupcijo; poudarja zlasti, da bi moral 

Svet pojasniti, kako se dejavnosti urada 

OLAF in Evropskega javnega tožilstva 

dopolnjujejo na področju „notranjih“ in 

„zunanjih“ preiskav; poudarja, da v 

sedanjem predlogu Komisije ta odnos z 

Evropskim javnim tožilstvom ali vprašanje, 

kako bi bilo treba izvajati notranje 

preiskave v institucijah EU, nista 

pojasnjena;  

13. poziva Svet, naj pojasni pristojnosti 

vsakega obstoječega organa, ki je zadolžen 

za zaščito finančnih interesov Unije; 

opozarja, da je bistvenega pomena, da se 

podrobneje opredelijo in jasno razmejijo 

odnosi med Evropskim javnim tožilstvom 

in drugimi že obstoječimi organi, kot sta na 

primer Eurojust in Evropski urad za boj 

proti goljufijam (OLAF); poudarja, da bi 

moralo Evropsko javno tožilstvo izkoristiti 

dolgoletne izkušnje urada OLAF pri 

vodenju preiskav na nacionalni ravni in na 

ravni Unije na področjih, ki se nanašajo na 

zaščito finančnih interesov Unije, vključno 

s korupcijo; poudarja zlasti, da bi moral 

Svet pojasniti, kako se dejavnosti urada 

OLAF in Evropskega javnega tožilstva 

dopolnjujejo na področju „notranjih“ in 

„zunanjih“ preiskav; poudarja, da v 

sedanjem predlogu Komisije ta odnos z 

Evropskim javnim tožilstvom ali vprašanje, 

kako bi bilo treba izvajati notranje 

preiskave v institucijah EU, nista 

pojasnjena; v tem okviru zahteva, da se 

uradniki EU s spremembami člena 11(a) 

Protokola o privilegijih in imunitetah 

Evropske unije in člena 19 kadrovskih 

predpisov EU izenačijo z drugimi 

državljani EU ter se tako omogoči 

neposredno ukrepanje Evropskega 

javnega tožilstva; 
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4.3.2014 A7-0141/5 

Predlog spremembe  5 

Ingeborg Gräßle in drugi 

 

Poročilo A7-0141/2014 

Salvatore Iacolino 

Evropsko javno tožilstvo 

COM(2013)0534 – 2013/0255(APP) 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  19a. zahteva določitev proračunske vrstice 

EU za dodelitev pravne pomoči revnim 

posameznikom, ki jih preganja Evropsko 

javno tožilstvo; 

Or. en 

 

 


