Úrad európskeho prokurátora
EPPO

Vytvorený

Sídlo

na základe Lisabonskej zmluvy
(Zmluva o fungovaní EÚ, čl. 86),
metódou posilnenej spolupráce.

Luxemburg

Timeline

Úloha

koniec roku 2018: výber
kandidátov na európskych
prokurátorov na vnútroštátnej
úrovni
júl 2019: menovanie
európskych prokurátorov
a vytvorenie kolégia

Vyšetrovať a stíhať zločiny proti
finančným záujmom EÚ, vrátane:
podvody s fondami EÚ nad
hodnotou 10 000 EUR
Cezhraničné podvody s DPH so
škodou nad 10 mil. EUR

Členovia

Členstvo

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika,
Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko,
Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko,
Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko,
Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Taliansko
Nezúčastňujú sa, ale môžu sa pripojiť
Holandsko, Írsko, Maďarsko, Malta, Poľsko,
Švédsko, Spojené kráľovstvo*
Výnimka zo spolupráce v oblasti vnútra
a spravodlivosti
Dánsko
(* do odchodu z EÚ, 19. marca 2020)

Kompetencie a členenie EPPO
Úrad európskeho prokurátora má dvojúrovňovú štruktúru:

EURÓPSKA ÚROVEŇ

ÚROVEŇ ČLENSKÝCH
ŠTÁTOV

CENTRÁLNY ÚRAD
(európska úroveň)

má všeobecný dohľad, monitoruje a riadi, a dohliada na vyšetrovanie prípadov
delegovanými prokurátormi na národnej úrovni.
Všeobecný dohľad: všeobecné riadenie aktivít EPPO, rozhodovanie
o otázkach s horizontálnym významom pre EPPO

Monitorovanie a riadenie: týka sa jednotlivých vyšetrovaných prípadov
Dohľad: blízky a stály dohľad nad vyšetrovaním a stíhaním
v jednotlivých prípadoch, vrátane možnosti priamej intervencie, dávania
inštrukcií

Vnútorne je členený na:
Hlavný európsky prokurátor

zodpovedný za chod EPPO, môže rozhodovať o rozdelení prípadov, či
dohliadajúcich európskych prokurátorov

Kolégium

tvorené všetkými európskymi prokurátormi, tvorí vnútorné postupy,
rozhoduje aj o všeobecných otázkach týkajúcich sa prípadov. Rozhoduje
konsenzom, ak to nie je možné, väčšinovo.

Stále komory

monitorujú a riadia vyšetrovanie v konkrétnych prípadoch, jeden prokurátor
môže byť aj členom viacerých komôr. Predsedá im hlavný prokurátor, jeden
zo zástupcov, alebo vybraný európsky prokurátor. Prípady sú im prideľované
náhodne, výnimočne rozhodnutím hlavného európskeho prokurátora.

Európsky prokurátor

z každej členskej krajiny jeden, v mene príslušnej stálej komory dohliada
na prípady týkajúce sa členskej krajiny, z ktorej pochádza – zabezpečuje
komunikáciu s EDP, kontroluje zlučiteľnosť s národným právom.

EURÓPSKI DELEGOVANÍ PROKURÁTORI
(úroveň členských štátov)

Vykonávajú vyšetrovanie na národnej úrovni, pod dohľadom európskeho
prokurátora, a na základe riadenia a inštrukcií príslušnej stálej komory EPPO.
Inštrukcie stálej komory a európskeho prokurátora sú pre nich záväzné.
Majú byť členmi prokuratúr, alebo súdnictva v príslušnej členskej krajine, majú
mať minimálne také právomoci, ako národní prokurátori. Pri vyšetrovaní
a stíhaní prípadov spadajúcich pod EPPO konajú len v mene EPPO, nezávisle od
národných inštitúcií.
O vývoji v prípade informujú dozerajúceho európskeho prokurátora, a príslušnú
stálu komoru.

Európsky parlament

ŠTRUKTÚRA

EP a Rada EÚ
menujú

Hlavný európsky
prokurátor
Zodpovedný za činnosť
EPPO

Rada EÚ

+

Riaditeľ
Zastupuje EPPO
na administratívne
a rozpočtové účely

Vyberie 1 európskeho
prokurátora z každej
krajiny.

Európski prokurátori
Členské krajiny
Každá krajina určí 3
kandidátov na európskeho
prokurátora.

Vyberajú európskych
delegovaných prokurátorov.

z každej členskej krajiny jeden;
jednotlivo: tvoria styčný bod
medzi stálymi komorami a EDP
vo svojej krajine pôvodu;
sledujú vykonávanie úloh EPPO
vo svojej krajine pôvodu;
vytvárajú stále komory,
zodpovedné za jednotlivé prípady;
vnútorné pravidlá upraví v prvom
období Rada, následne ich
schvaľuje kolégium EPPO.
Európski prokurátori monitorujú,
riadia a dohliadajú na
vyšetrovanie prípadov, aktivity
v členských štátoch realizujú EDP
koordináciu a tok informácií
zabezpečuje európsky prokurátor
s príslušnej členskej krajiny.

Európski delegovaní
prokurátori (EDP)
pôsobia v členských krajinách,
minimálne dvaja;
pôsobia v rámci národných
orgánov, ale konajú v mene EPPO,
plne nezávisle od národných
orgánov;
vyšetrujú prípady priamo
v členských štátoch.
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Zástupcovia
Volení kolégiom

