
 

Laura Codruţa Kövesi va fi prima procuroare-șefă a
UE
 
Laura Codruţa Kövesi, candidata preferată a Parlamentului European, va fi prima
procuroare-șefă a UE.
 

Numirea doamnei Kövesi a fost aprobată de Conferința Președinților, formată din președintele
Parlamentului, David Sassoli și liderii grupurilor politice de la Parlamentul European pe 16
octombrie. Acesta a fost ultimul pas în procedura de numire.
 
Urmând să-și preia funcția în 2020, doamna Kövesi va conduce noul Parchet european (EPPO),
care va cerceta infracțiunile financiare în UE, precum frauda transfrontalieră de TVA, spălarea
banilor și corupția.
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/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_ro


Negocieri din martie
 
Doamna Kövesi a fost șefa unității anticorupție a României, Direcția Națională Anticorupție
(DNA), specializată în investigarea cazurilor de corupție la nivel înalt. Munca dumneaei a dus
uneori la tensiuni.
 
Doamna Kövesi a fost alegerea Parlamentului European, însă miniștrii UE au susținut un alt
candidat până recent.
 

Despre Parchetul European
 
În prezent, numai autoritățile naționale pot investiga și urmări fraudele legate de bugetul UE, dar
puterile lor se opresc la frontierele naționale.
 
Parlamentul a solicitat instituirea unui organ UE într-o serie de rezoluții, subliniind importanța
asigurării independenței procurorilor săi. Parchetul European a fost aprobat în 2017 și în
septembrie 2019 s-a ajuns la un acord în legătură cu cine ar trebui să îl conducă.
 
Până în prezent, 22 de state membre s-au alăturat Parchetului European. Cele cinci țări care nu
participă în prezent - Suedia, Ungaria, Polonia, Irlanda și Danemarca - se pot alătura oricând.
 
Sediul Parchetului European va fi în Luxemburg, cu un procuror-șef și procurori din toate statele
participante. Aceștia vor superviza investigațiile efectuate de procurorii delegați în toate statele
membre participante.
 
Se preconizează că Parchetul European va fi operațional la sfârșitul anului 2020.
 

" În 2017, frauda a implicat 467,1 milioane de euro
din cheltuielile de la bugetul UE în statele UE. Cele
mai  frecvente  tipuri  de  fraudă  au  implicat
documente  și  declarații  false  sau  falsificate.  "
Raportul Comisiei Europene

Mai multe informaţii
Laura Codruța Kövesi va deveni procuroare-șefă a Parchetului European
Infografic: Parchetul European
Detalii despre Parchetul European
CV-ul doamnei 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.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/ro/press/press-releases/2019/10/14/eu-public-prosecutor-s-office-eppo-laura-codruta-kovesi-to-become-the-first-european-chief-prosecutor/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0553&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0553&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0553&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0553&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0553&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20171002IPR85127/aprobarea-pe-parchet-ue-pentru-combaterea-fraudei-cu-fonduri-europene
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20190923IPR61749/laura-codruta-kovesi-va-deveni-procuror-sef-al-parchetului-european
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

