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Aprobarea PE pentru crearea unui parchet UE
pentru combaterea fraudei cu fonduri europene
 

Parchetul va aduce combina eforturile judiciare europene și naționale 
Jurisdicție exclusivă și în toată Uniunea 
Până acum, doar autoritățile naționale puteau urmări fraudele din bugetul UE
 

Parchetul european va investiga și urmări penal cei care vor face infracțiuni la adresa
bugetului UE.
 
În prezent, doar autoritățile naționale pot investiga și urmări penal fraudele din bugetul UE, cum
ar fi utilizarea intenționată greșită a fondurilor structurale UE sau frauda transfrontalieră cu TVA,
jurisdicția lor terminându-se la granițe.
 
 
 
Parchetul european (EPPO) va permit schimbul rapid de informații, investigații coordonate ale
poliției, înghețarea și confiscarea rapidă a bunurilor, precum și arestarea transfrontalieră a
suspecților. Parchetul va lucra îndeaproape și complementar cu agenția Eurojust și cu biroul UE
de investigații  anti-fraudă OLAF pentru a asigura urmăriri  penale de succes și o mai bună
recuperare a banilor contribuabililor fraudați.
 
 
 
Citat
 
Raportorul  PE Barbara  Matera  (PPE,  IT)  a  spus:  “Datorită  EPPO care  va  unifica  munca
procurorilor naționali într-un singur organism european, dezavantajele investigațiilor naționale
necoordonate privind utilizarea greșită a fondurilor UE vor fi reparate. Să sperăm că puterile
EPPO vor include în viitor și infracțiunile transfrontaliere, cum ar fi terorismul și traficul de ființe
umane.”
 
Ce urmează
 
Parlamentul a consimțit  la crearea EPPO, iar Consiliul  poate adopta formal Regulamentul
privind EPPO. Parchetul ar putea deveni operațional între 2020 și  2021.
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96813/BARBARA_MATERA_home.html


Background
 
 
 
EPPO este creat pe baza cooperării strânse între 20 de state membre. Cele 8 state care nu
participă sunt: Suedia, Olanda, Malta, Ungaria, Polonia, Marea Britanie, Irlanda și Danemarca,
însă se vor putea alătura în orice moment cooperării dacă doresc.
 
 
 
Biroul central al EPPO va fi în Luxemburg, având un procuror șef și procurori din toate statele
participante, care vor superviza zi de zi investigațiile efectuate de procurorii delegați în toate
statele membre participante.
 
La 5 iulie, Parlamentul a aprobat definițiile comune privind infracțiunile legate de fraude care se
vor afla sub jurisdicția EPPO. Lista acestora va putea fi extinsă în viitor pentru a include, de
exemplu, terorismul.
 
 
 

Date de contact 
 
 

Mai multe informaţii
EPPO (podcast plenară)
Mot Du Jour the EU Public Prosecutor
Comunicat de presă al Consiliului (08.06.2017)

Q&A privind EPPO (CE 08.06.2017)

Rikke ULDALL
Press Officer

(+32) 2 28 42976 (BXL)
(+33) 3 881 72033 (STR)
(+32) 498 98 32 57
libe-press@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170629IPR78661/fight-against-fraud-creating-a-level-playing-field-across-europe
https://epthinktank.eu/2017/09/28/establishing-the-european-public-prosecutor-plenary-podcast/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20170929STO85001
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/08-eppo/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/08-eppo/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1550_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1550_en.htm


Raluca Viviana HULUBAN
Press Officer

(+32) 2 28 41498 (BXL)
(+33) 3 881 74715 (STR)
(+32) 498 98 33 34
redactia-RO@europarl.europa.eu

Comunicat de presă

RO Serviciul de presă, Direcția Generală de Comunicare
Parlamentul European - Purtător de cuvânt: Jaume DUCH GUILLOT
Formaţi numărul centralei telefonice: (32-2) 28 33000

3 I 3


