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Eiropa, kas aizsargā - iniciatīva paplašināt Eiropas Prokuratūras kompetenci, to
attiecinot uz pārrobežu teroristu noziegumiem
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PIELIKUMS
Projekts Eiropadomes lēmums,
ar ko attiecībā uz Eiropas Prokuratūras (EPPO) kompetenci groza Līguma par Eiropas
Savienības darbību 86. pantu

EIROPADOME,
ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, jo īpaši tā 17. panta 1. punktu, un Līgumu par
Eiropas Savienības darbību, jo īpaši tā 86. panta 4. punktu,
ņemot vērā Eiropas Komisijas atzinumu,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu,
tā kā:

(1)
Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 86. panta 4. punkts pilnvaro
Eiropadomi ar vienprātīgu lēmumu pēc Eiropas Parlamenta piekrišanas saņemšanas un pēc
apspriešanās ar Komisiju pieņemt lēmumu, ar ko groza minētā Līguma 86. panta 1. un
2. punktu, lai paplašinātu Eiropas Prokuratūras pilnvaras, tajās iekļaujot smagus noziegumus
ar pārrobežu aspektu.

(2)
Ņemot vērā terorisma pārrobežu raksturu un atzīstot nepieciešamību pēc visaptverošas
Eiropas reakcijas uz terorismu, Eiropadome uzskata, ka ir jāgroza Līguma 86. panta 1. un
2. punkts, lai paplašinātu Eiropas Prokuratūras pilnvaras, tajās iekļaujot teroristu nodarījumus,
kas skar vairāk nekā vienu dalībvalsti,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.
1. pants
Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 86. pantu groza šādi:
1) panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:
“1. Lai apkarotu terorismu un noziegumus, kas skar Savienības finansiālās intereses, Padome,
pieņemot regulas saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru, var no Eurojust izveidot Eiropas
Prokuratūru. Saņēmusi Eiropas Parlamenta piekrišanu, Padome pieņem vienprātīgu
lēmumu.”;
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2)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2. Eiropas Prokuratūra ir atbildīga par izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un tiesāšanu,
vajadzības gadījumā sadarbībā ar Eiropolu, attiecībā uz tiem, kuri izdarījuši teroristiskus
nodarījumus, kas ietekmē vairāk nekā vienu dalībvalsti, un noziedzīgus nodarījumus pret
Savienības finansiālajām interesēm, kā tie noteikti 1. punktā paredzētā regulā, kā arī attiecībā
uz šo noziegumu līdzdalībniekiem. Tā veic prokurora funkcijas dalībvalstu kompetentās tiesās
saistībā ar šādiem nodarījumiem.”
2. pants
Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas.
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