
 

Laura Codruţa Kövesi será a primeira Procuradora-
Geral Europeia
 

Laura Codruţa Kövesi, a candidata que recolhia a preferência do Parlamento Europeu,
será a primeira Procuradora-Geral Europeia.
 
A sua nomeação foi formalmente apoiada pelo Presidente do PE, David Sassoli, e pelos líderes
dos grupos políticos, no dia 16 de outubro.
 
Laura Codruţa Kövesi deve assumir o cargo em 2020, liderando a nova Procuradoria Europeia,
para investigar crimes fiscais dentro da União Europeia, como fraude transnacional em matéria
de IVA, lavagem de dinheiro e corrupção.
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https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/networks-and-bodies-supporting-judicial-cooperation/european-public-prosecutors-office_pt


As negociações decorriam desde março
 
Como ex-chefe da unidade anticorrupção da Roménia, a Direção Nacional Anticorrupção, uma
procuradoria especializada em investigar altos casos de corrução, o seu trabalho originou, por
vezes, tensões.
 
Kövesi foi a escolha do Parlamento Europeu, mas os ministros da União Europeia, até há
pouco tempo, apoiavam um candidato diferente.
 
Sobre a Procuradoria Europeia
 
Atualmente, apenas as autoridades nacionais podem investigar e exercer qualquer ação legal
sobre ações fraudulentas contra o orçamento europeu, mas os seus poderes cessam nas
respetivas fronteiras.
 
O Parlamento Europeu pediu que se constituísse um órgão europeu em várias resoluções,
sublinhando a importância de assegurar a independência dos seus procuradores. A
Procuradoria Europeia foi aprovada em 2017 e foi finalmente atingido um consenso em
setembro de 2019 sobre a sua liderança.
 
Até agora, 22 Estados-membros aderiram à Procuradoria Europeia. Os cinco países que ainda
estão de fora, por opção própria - Suécia, Hungria, Polónia, Irlanda e Dinamarca -, podem
aderir a qualquer altura.
 
A Procuradoria Europeia terá a sua sede no Luxemburgo, onde estarão também a
Procuradora-Geral e os procuradores dos Estados-membros. Estes responsáveis vão conduzir
as investigações criminais em todos os Estados-membros participantes.
 
A Procuradoria Europeia deve estar operacional nos últimos meses de 2020.
 

Fraude na UE
Em 2017, a fraude afetou o orçamento da UE em 467 milhões de euros nos vários países da
UE. Documentos e declarações falsas ou falsificadas constituíam os tipos mais comuns de

fraude, segundo um relatório da Comissão Europeia.

Saiba mais aqui
Comunicado de imprensa (em inglês):
Infografia: Promotor Público Europeu (em inglês):
Informações sobre o Promotor Público Europeu (em inglês):
CV Laura Codruţa Kövesi:
Conteúdo relacionado:
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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.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/pt/press/press-releases/2019/10/14/eu-public-prosecutor-s-office-eppo-laura-codruta-kovesi-to-become-the-first-european-chief-prosecutor/
https://www.consilium.europa.eu/pt/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/pt/press-room/20171002IPR85127/eom-moet-geld-van-de-belastingbetaler-beter-beschermen-tegen-fraude-en-misbruik
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0553&from=EN&lang3=EN&lang2=EN&lang1=pt
http://www.europarl.europa.eu/news/en/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
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/eu-affairs/20170929STO85001

