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ZAŁĄCZNIK
Projekt decyzji Rady Europejskiej
zmieniającej art. 86 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do
właściwości Prokuratury Europejskiej (EPPO)

RADA EUROPEJSKA,
uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 17 ust. 1, oraz Traktat o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 86 ust. 4,
uwzględniając opinię Komisji Europejskiej,
uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,
a także mając na uwadze, co następuje:

(1)
Artykuł 86 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) upoważnia
Radę Europejską, stanowiącą jednomyślnie po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego i
po konsultacji z Komisją, do przyjęcia decyzji zmieniającej art. 86 ust. 1 i 2 tego Traktatu w
celu rozszerzenia uprawnień Prokuratury Europejskiej na zwalczanie poważnej przestępczości
o wymiarze transgranicznym.

(2)
Uwzględniając transgraniczny charakter terroryzmu i uznając potrzebę kompleksowej
europejskiej reakcji na terroryzm, Rada Europejska uznaje za konieczną zmianę art. 86 ust. 1 i
2 Traktatu w celu rozszerzenia uprawnień Prokuratury Europejskiej o przestępstwa
terrorystyczne dotykające więcej niż jedno państwo członkowskie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
W art. 86 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) wprowadza się następujące
zmiany:
1) akapit pierwszy w ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W celu zwalczania terroryzmu i przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii,
Rada, stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, może

1

ustanowić Prokuraturę Europejską w oparciu o Eurojust. Rada stanowi jednomyślnie po
uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego.”;

2)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prokuratura Europejska jest właściwa do spraw dochodzenia, ścigania i stawiania przed
sądem, w stosownych przypadkach w powiązaniu z Europolem, sprawców i współsprawców
przestępstw terrorystycznych dotykających więcej niż jedno Państwo Członkowskie i
przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii, określonych w rozporządzeniu
przewidzianym w ustępie 1. Prokuratura Europejska jest właściwa do wnoszenia przed
właściwe sądy Państw Członkowskich publicznego oskarżenia w odniesieniu do tych
przestępstw.”.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu.
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