
DECYZJA RADY (UE) 2018/1275 

z dnia 18 września 2018 r. 

w sprawie mianowania członków komisji selekcyjnej, o której mowa w art. 14 ust. 3 
rozporządzenia (UE) 2017/1939 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną 
współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (1), w szczególności jego art. 14 ust. 3, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Zgodnie z art. 14 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/1939 tworzy się komisję selekcyjną, która sporządza listę 
zakwalifikowanych kandydatów na stanowisko Europejskiego Prokuratora Generalnego oraz przedstawia opinię 
wraz z uzasadnieniem na temat kwalifikacji kandydatów na prokuratorów europejskich. 

(2) Rozporządzenie (UE) 2017/1939 stanowi, że Parlament Europejski i Rada powołują, za obopólną zgodą, Europej
skiego Prokuratora Generalnego na podstawie listy zakwalifikowanych kandydatów sporządzonej przez komisję 
selekcyjną. 

(3)  Rozporządzenie (UE) 2017/1939 stanowi również, że Rada powołuje każdego prokuratora europejskiego spośród 
trzech kandydatów wskazanych przez każde państwo członkowskie, po otrzymaniu opinii z uzasadnieniem od 
komisji selekcyjnej. 

(4)  Komisja selekcyjna ocenia kandydatury na stanowisko Europejskiego Prokuratora Generalnego oraz stanowiska 
prokuratorów europejskich pod kątem wymogów określonych odpowiednio w art. 14 ust. 2 i art. 16 ust. 1 
rozporządzenia (UE) 2017/1939, w tym czy kandydaci odznaczają się niekwestionowaną niezależnością. 

(5)  Komisja selekcyjna składa się z 12 osób wybieranych spośród byłych członków Trybunału Sprawiedliwości 
i Trybunału Obrachunkowego, byłych przedstawicieli krajowych Eurojustu, członków krajowych sądów 
najwyższych, osób sprawujących wysokie stanowiska prokuratorskie i prawników o uznanych kompetencjach. 

(6)  Jednego członka komisji selekcyjnej proponuje Parlament Europejski. W dniu 31 maja 2018 r. kandydatem 
wskazanym przez Parlament Europejski na członka komisji selekcyjnej został Antonio MURA. 

(7) Wybierając członków komisji selekcyjnej, Komisja uwzględniła potrzebę równowagi pod względem rozmie
szczenia geograficznego, równowagi płci oraz właściwej reprezentacji systemów prawnych państw członkowskich 
uczestniczących w projekcie Prokuratury Europejskiej. 

(8)  Wśród 11 osób, sześciu mężczyzn i pięciu kobiet, zaproponowanych przez Komisję znajduje się jeden były 
członek Trybunału Sprawiedliwości, jeden były członek Trybunału Obrachunkowego, jeden były przedstawiciel 
krajowy Eurojustu, pięć osób sprawujących wysokie stanowiska prokuratorskie, dwóch członków krajowych 
sądów najwyższych i jeden prawnik o uznanych kompetencjach. 

(9)  Art. 14 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/1939 stanowi, że Rada przyjmuje decyzję w sprawie mianowania 
członków komisji selekcyjnej na podstawie wniosku Komisji. 

(10)  Należy zatem mianować członków komisji selekcyjnej, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Na członków komisji selekcyjnej, o której mowa w art. 14 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/1939, mianuje się, na okres 
czterech lat od dnia 9 października 2018 r., następujące osoby: 

Peter FRANK 

Ulrike HABERL-SCHWARZ 
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(1) Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1. 



Theodoros IOANNIDES 

Saale LAOS 

Jean-Claude MARIN 

Ján MAZÁK 

María de los Ángeles GARRIDO LORENZO 

Marin MRČELA 

Antonio MURA 

Vítor Manuel DA SILVA CALDEIRA 

Martine SOLOVIEFF 

Raija TOIVIAINEN. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 18 września 2018 r. 

W imieniu Rady 
G. BLÜMEL 

Przewodniczący  
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