
I 

(Akty ustawodawcze) 

DECYZJE 

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1798 

z dnia 14 października 2019 r. 

w sprawie powołania Europejskiego Prokuratora Generalnego w Prokuraturze Europejskiej 

PARLAMENT EUROPEJSKI I 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, 

uwzględniając decyzję wykonawczą Rady (UE) 2018/1696 z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zasad działalności komisji 
selekcyjnej przewidzianej w art. 14 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/1939 wdrażającego wzmocnioną współpracę w 
zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (2). 

uwzględniając decyzję Rady (UE) 2018/1275 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie mianowania członków komisji selek-
cyjnej, o której mowa w art. 14 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/1939 (3), 

uwzględniając proponowaną listę kandydatów sporządzoną przez komisję selekcyjną w dniu 4 lutego 2019 r. zgodnie z 
decyzją wykonawczą Rady (UE) 2018/1696, w celu powołania Europejskiego Prokuratora Generalnego w Prokuraturze 
Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Prokuratura Europejska została ustanowiona rozporządzeniem (UE) 2017/1939. Komisja odpowiada za ustanowie
nie i początkowe funkcjonowanie administracyjne Prokuratury Europejskiej do czasu uzyskania przez nią zdolności 
do wykonywania własnego budżetu. 

(2) Europejski Prokurator Generalny jest szefem Prokuratury Europejskiej i organizuje pracę tej Prokuratury, kieruje jej 
działalnością oraz podejmuje decyzje zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1939 i regulaminem wewnętrznym 
Prokuratury Europejskiej. W skład kolegium Prokuratury Europejskiej wchodzi Europejski Prokurator Generalny 
oraz po jednym prokuratorze europejskim z każdego państwa członkowskiego. 

(3) Zgodnie z art. 120 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) 2017/1939 Prokuratura Europejska podejmuje zadania 
związane z prowadzeniem postępowań przygotowawczych oraz z wnoszeniem i popieraniem oskarżeń powierzone 
jej na mocy tego rozporządzenia, począwszy od daty, która zostanie określona decyzją Komisji na wniosek Europej
skiego Prokuratora Generalnego, po tym jak Prokuratura zostanie ustanowiona. 

(4) Konieczne jest zatem powołanie pierwszego Europejskiego Prokuratora Generalnego w Prokuraturze Europejskiej za 
obopólną zgodą Parlamentu Europejskiego i Rady. 

(5) Ogłoszenie o naborze na stanowisko Europejskiego Prokuratora Generalnego jako pracownika zatrudnionego na 
czas określony w grupie zaszeregowania AD 15 zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w 
dniu 19 listopada 2018 r. (4). 

(1) Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1. 
(2) Dz.U. L 282 z 12.11.2018, s. 8. 
(3) Dz.U. L 238 z 21.9.2018, s. 92. 
(4) Dz.U. C 418 A z 19.11.2018, s. 1. 
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(6) Decyzja wykonawcza (UE) 2018/1696 ustanawia zasady działalności komisji selekcyjnej przewidzianej w art. 14 
ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/1939 („zasady działalności komisji selekcyjnej”). 

(7) Zgodnie z pierwszym ustępem zasady VII.1 zasad działalności komisji selekcyjnej komisja selekcyjna sporządziła 
listę zawierającą nazwiska trzech kandydatów i uzasadniła, w pismach wysłanych do Parlamentu Europejskiego i 
Rady odpowiednio dnia 4 lutego 2019 r. oraz dnia 14 lutego 2019 r., wybór kandydatów umieszczonych na liście. 
Parlament Europejski i Rada powinny za obopólną zgodą powołać na stanowisko Europejskiego Prokuratora Gene-
ralnego jednego z kandydatów z listy. Zgodnie z drugim ustępem zasad działalności komisji selekcyjnej VII.1 komi-
sja selekcyjna sporządziła ranking kandydatów na podstawie ich kwalifikacji i doświadczenia. W rankingu komisja 
wskazuje preferowaną kolejność kandydatur, jednak ranking ten nie jest wiążący dla Parlamentu Europejskiego i 
Rady. 

(8) W dniu 26 lutego 2019 r. trzech kandydatów z listy stanęło przed Komisją Wolności Obywatelskich, Sprawiedli-
wości i Spraw Wewnętrznych w Parlamencie Europejskim (komisją LIBE), a przed Komisją Kontroli Budżetowej w 
Parlamencie Europejskim („Komisja CONT”).W dniu 7 marca 2019 r. Konferencja Przewodniczących Parlamentu 
Europejskiego podjęła decyzję o tym, że kandydatem Parlamentu Europejskiego jest Laura Codruța KÖVESI i 
potwierdziła to stanowisko w dniu 18 lipca 2019 r. 

(9) W dniu 20 lutego 2019 r. Komitet Stałych Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich (Coreper), zgodnie z regu-
laminem wewnętrznym, który zatwierdził w dniu 15 lutego 2019 r., przystąpił do głosowania orientacyjnego w celu 
określenia stanowiska Rady w celu podjęcia dyskusji z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego. W następstwie 
tych dyskusji, w dniu 19 września 2019 r. Coreper zalecił powołanie Laury Codruțy KÖVESI na stanowisku Europej-
skiego Prokuratora Generalnego. 

(10) Europejski Prokurator Generalny w Prokuraturze Europejskiej ma zostać powołany za obopólną zgodą Parlamentu 
Europejskiego i Rady na nieodnawialną siedmioletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu wejścia w życie niniejszej 
decyzji. 

(11) Parlament Europejski i Rada osiągnęły obopólną zgodę odnośnie do powołania Europejskiego Prokuratora General
nego po wspólnych spotkaniach zespołów negocjacyjnych wyznaczonych przez każdą z dwóch instytucji. 

(12) Powołując Laurę Codruțę KÖVESI, obydwie instytucje kierowały się preferowaną kolejnością kandydatur i uzasad
nieniem komisji selekcyjnej, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Laura Codruța KÖVESI zostaje niniejszym powołana na stanowisko Europejskiego Prokuratora Generalnego w Prokuratu
rze Europejskiej jako pracownik zatrudniony na czas określony w grupie zaszeregowania AD 15 na nieodnawialną sied
mioletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 31 października 2019 r. 

Artykuł 2 

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

Sporządzono w Luksemburgu dnia 14 października 2019 r. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 
D. M. SASSOLI 

Przewodniczący 

W imieniu Rady 
T. TUPPURAINEN 

Przewodnicząca     
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