
 

Roemeense Kövesi wordt eerste chef Europees
Openbaar Ministerie
 

Laura Codruţa Kövesi, de kandidaat bij voorkeur van het Parlement, wordt de eerste
hoofdaanklager van het Europees Openbaar Ministerie (EOM).
 
Haar aanstelling werd op 16 oktober formeel bevestigd door EP-voorzitter David Sassoli en de
fractieleiders van het Parlement. Dit is de laatste stap in haar benoemingsprocedure.
 
Kövesi, die volgend jaar aan de slag gaat, wordt baas van het nieuw Europees Openbaar
Ministerie (EOM) voor fraudebestrijding. Dit nieuw Europees orgaan is vanaf 2020 bevoegd om
EU-fraude zoals grensoverschrijdende btw-fraude, het witwassen van geld en corruptie te
onderzoeken.
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191016IPR64417/laura-kovesi-confirmed-as-european-chief-prosecutor
https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/networks-and-bodies-supporting-judicial-cooperation/european-public-prosecutors-office_nl
https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/networks-and-bodies-supporting-judicial-cooperation/european-public-prosecutors-office_nl


•

•

•

Onderhandelingen sinds maart
 
Haar werk als voormalig hoofd van de nationale anticorruptiedienst in Roemenië (National
Anticorruption Directorate, DNA), een agentschap gespecialiseerd in het onderzoeken van
corruptiezaken op topniveau, leidde soms tot spanningen.
 
Kövesi was de favoriete kandidaat van het Europees Parlement, maar de EU-ministers van de
Europese Raad steunden tot voor kort een andere kandidaat.
 
Over het EOM
 
Momenteel kunnen alleen nationale autoriteiten EU-fraude onderzoeken en vervolgen, maar
hun bevoegdheid stopt aan de nationale grenzen.
 
Het Parlement heeft via enkele resoluties een oproep gedaan voor de oprichting van een
dergelijk EU-orgaan, met de nadruk op onafhankelijkheid van de aanklagers. Het EOM werd in
2017 reeds goedgekeurd en in september 2019 was er uiteindelijk een akkoord over wie het
zou moeten leiden.
 
Tot nu toe nemen 22 Europese lidstaten deel aan het EOM. Vijf landen - Zweden, Hongarije,
Polen, Ierland en Denemarken – die nu nog aan de zijlijn staan, kunnen op elk moment toch
beslissen om deel te nemen.
 

 zijn valse of vervalste documenten en verklaringen de meest voorkomende vormen
van fraude. 
 zijn valse of vervalste documenten en verklaringen de meest voorkomende vormen
van fraude. 
 zijn valse of vervalste documenten en verklaringen de meest voorkomende vormen
van fraude.
 

Het centrale kantoor van het EOM wordt gevestigd in Luxemburg, met de hoofdaanklager die
wordt bijgestaan door een aanklager per lidstaat. Zij zullen de dagelijkse strafonderzoeken door
officieren van justitie in deze lidstaten coördineren.
 
Naar verwachting zal het EOM tegen het einde van 2020 operationeel zijn.
 
Meer informatie
Persbericht Kövesi wordt eerste chef Europees openbaar ministerie
Infografiek: het nieuw Europees Openbaar Ministerie (EOM) (Engels)
Factsheet over het Europees Openbaar Ministerie (EOM) (Engels)
CV Laura Codruţa Kövesi
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https://www.europarl.europa.eu/streaming/?event=20190226-1530-COMMITTEE-LIBE&start=2019-02-26T14%3A30%3A19Z&end=2019-02-26T18%3A06%3A22Z&language=en&fbclid=IwAR3wp7hSBYsCZBbKiHhI7cEiutZv42QD-rAhgbC6ZtzF43E0xHUwDMP_cJE
https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2019/10/14/eu-public-prosecutor-s-office-eppo-laura-codruta-kovesi-to-become-the-first-european-chief-prosecutor/
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20171002IPR85127/eom-moet-geld-van-de-belastingbetaler-beter-beschermen-tegen-fraude-en-misbruik
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20171002IPR85127/eom-moet-geld-van-de-belastingbetaler-beter-beschermen-tegen-fraude-en-misbruik
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190923IPR61749/kovesi-to-become-eu-chief-prosecutor
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190923IPR61749/kovesi-to-become-eu-chief-prosecutor
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/dg_justice_eppo_infographic_a4_en_v05_lr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/dg_justice_eppo_factsheeta4_en_v08_lr.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/41019/cv-laura-codruta-kovesi-eppo.pdf

