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PRIEDAS
prie
KOMISIJOS KOMUNIKATO EUROPOS PARLAMENTUI IR EUROPOS VADOVŲ
TARYBAI
Sauganti Europa. Iniciatyva išplėsti Europos prokuratūros įgaliojimus, kad jie apimtų ir
kovą su tarpvalstybiniais teroristiniais nusikaltimais
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PRIEDAS
Europos Vadovų Tarybos sprendimas
kuriuo dėl Europos prokuratūros kompetencijos iš dalies keičiamas Sutarties dėl
Europos Sąjungos veikimo 86 straipsnis

EUROPOS VADOVŲ TARYBA,
atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 1 straipsnį, ir Sutartį dėl Europos
Sąjungos veikimo, ypač į jos 86 straipsnio 4 dalį,
atsižvelgdama į Europos Komisijos nuomonę,
atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,
kadangi:

1)
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 86 straipsnio 4 dalimi Europos
Vadovų Tarybai, gavus Europos Parlamento pritarimą ir pasikonsultavus su Komisija,
suteikiami įgaliojimai priimti sprendimą, kuriuo iš dalies keičiamas tos pačios Sutarties 86
straipsnis, kad Europos prokuratūros įgaliojimai būtų išplėsti, kad į juos būtų įtraukti
tarpvalstybinio pobūdžio sunkūs nusikaltimai;

2)
atsižvelgdama į tarpvalstybinį terorizmo pobūdį ir pripažindama būtinybę visapusiškai
reaguoti į terorizmą, Europos Vadovų Taryba mano, kad būtina iš dalies pakeisti Sutarties 86
straipsnio 1 ir 2 dalis, kad Europos prokuratūros įgaliojimai apimtų daugiau nei vieną valstybę
narę veikiančius teroristinius nusikaltimus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:
1 straipsnis
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 86 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
1) 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:
„1. Siekiant kovoti su terorizmu ir Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiais
nusikaltimais, Taryba, pagal specialią teisėkūros procedūrą priimdama reglamentus, Eurojust
pagrindu gali įkurti Europos prokuratūrą. Taryba, gavusi Europos Parlamento pritarimą,
sprendžia vieningai.“
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2)

2 dalis pakeičiama taip:

„2. Europos prokuratūra atsako už terorizmo nusikaltimų, turinčių poveikio daugiau nei vienai
valstybei narei, ir Sąjungos finansiniams interesams kenkiančių nusikalstamų veikų, kaip
nustatyta 1 dalyje nurodytame reglamente, tyrimą, jas padariusių subjektų ir jų bendrininkų
baudžiamąjį persekiojimą ir jų patraukimą baudžiamojon atsakomybėn. Tokių nusikalstamų
veikų atžvilgiu valstybių narių kompetentinguose teismuose ji vykdo prokuroro funkcijas.“
2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo dienos.
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