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Euroopa, mis kaitseb: algatus laiendada Euroopa Prokuratuuri pädevust, nii et see
hõlmaks piiriüleseid terrorikuritegusid
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LISA
Eelnõu: Euroopa Ülemkogu otsus,
millega muudetakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 86 Euroopa Prokuratuuri
pädevuse osas

EUROOPA ÜLEMKOGU,
võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 17 lõiget 1, ja Euroopa Liidu
toimimise lepingut, eriti selle artikli 86 lõiget 4,
võttes arvesse Euroopa Komisjoni arvamust,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut
ning arvestades järgmist:

1)
Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping“) artikli 86 lõikes 4
antakse Euroopa Ülemkogule õigus pärast Euroopa Parlamendilt nõusoleku saamist ja
komisjoniga konsulteerimist ühehäälse otsusega muuta kõnealuse lepingu artikli 86 lõikeid 1
ja 2, et laiendada Euroopa Prokuratuuri volitusi, nii et need hõlmaksid piiriülese mõõtmega
raskeid kuritegusid.

2)
Võttes arvesse terrorismi piiriülest olemust ja tunnistades vajadust terrorismi käsitleva
tervikliku Euroopa lähenemisviisi järele, peab Euroopa Ülemkogu vajalikuks muuta
aluslepingu artikli 86 lõikeid 1 ja 2, et laiendada Euroopa Prokuratuuri volitusi, nii et need
hõlmaksid mitut liikmesriiki mõjutavaid terrorikuritegusid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:
Artikkel 1
ELi toimimise lepingu artiklit 86 muudetakse järgmiselt:
1) Lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:
„1. Terrorikuritegude ja liidu finantshuve kahjustavate kuritegude vastu võitlemiseks võib
nõukogu seadusandliku erimenetluse kohaselt vastu võetud määruste abil asutada Eurojusti
põhjal Euroopa Prokuratuuri. Nõukogu teeb otsuse ühehäälselt pärast Euroopa Parlamendilt
nõusoleku saamist.“
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2)

Lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Euroopa Prokuratuuril on, vajaduse korral koostöös Europoliga, pädevus uurida lõikes 1
osutatud määruses kindlaks määratud mitut liikmesriiki mõjutavaid terrorikuritegusid ja liidu
finantshuve kahjustavaid kuritegusid, esitada nende täideviijatele ja neis osavõtjatele
süüdistusi ning nad kohtus vastutusele võtta. Ta täidab liikmesriikide pädevates kohtutes
nende kuritegude menetlemisel prokuröri ülesandeid.“
Artikkel 2
Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist.
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