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Soudní dvůr Evropské unie 

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 118/20  

V Lucemburku dne 28. září 2020  

Slavnostní zasedání na Soudním dvoře Evropské unie  

 

Ustavení Úřadu evropského veřejného žalobce 

Slavnostní závazek evropské nejvyšší žalobkyně a evropských žalobců před Soudním dvorem 

Evropský parlament a Rada Evropské unie jmenovaly po vzájemné dohodě dosažené dne 16. října 
2019 paní Lauru Codruţa Kövesi první evropskou nejvyšší žalobkyní. Rozhodnutím ze dne 
27. července 2020 jmenovala Rada Evropské unie první evropské žalobce.  

K oficiálnímu zahájení činnosti Úřadu evropského veřejného žalobce se dnes v 11:00 hodin konala 
na Soudním dvoře Evropské unie slavnostní ustavující schůze. Evropská nejvyšší žalobkyně 
a evropští žalobci se na této ustavující schůzi slavnostně zavázali dodržovat povinnosti vyplývající 
z jejich funkcí. Pan Koen Lenaerts, předseda Soudního dvora Evropské unie, a paní Laura Codruţa 
Kövesi při této příležitosti přednesli projevy.  

Slavnostní závazek převzali: pí Laura Codruţa Kövesi (RO), p. Frédéric Baab (FR), p. Cătălin-
Laurențiu Borcoman (RO), p. Jaka Brezigar (SI), p. Danilo Ceccarelli (IT), p. Gatis Doniks (LV), pí 
Yvonne Farrugia (MT), pí Teodora Georgieva (BG), pí Daniëlle Goudriaan (NL), p. José Eduardo 
Guerra (PT), p. Petr Klement (CZ), p. Tomas Krušna (LT), pí Tamara Laptoš (HR), pí Katerina 
Loizou (CY), pí Ingrid Maschl-Clausen (AT), p. Juraj Novocký (SK), p. Andrés Ritter (DE), pí Maria 
Concepción Sabadell Carnicero (ES), p. Gabriel Seixas (LU), pí Kristel Siitam-Nyiri (EE), p. Harri 
Tiesmaa (FI), p. Yves Van Den Berge (BE) a p. Dimitrios Zimianitis (EL), a to v následujícím znění: 

„Slavnostně se zavazuji vykonávat své povinnosti zcela nezávisle v zájmu Unie jako celku 
a nevyhledávat ani nepřijímat pokyny od žádné osoby či entity mimo Úřad evropského veřejného 
žalobce. Rovněž se zavazuji dodržovat povinnost zachovávat důvěrnost všech informací v držení 
Úřadu evropského veřejného žalobce.“ 

Úřad evropského veřejného žalobce je nezávislou unijní institucí pověřenou vyšetřováním 
a trestním stíháním pachatelů trestných činů poškozujících nebo ohrožujících finanční zájmy Unie 
(např. podvody, korupce, přeshraniční podvody na DPH překračující 10 milionů eur) a jejich 
postavením před soud. Úřad evropského veřejného žalobce za tím účelem provádí úkony 
vyšetřování a trestního stíhání a vykonává před příslušnými soudy členských států úlohu žalobce. 
Úřad sídlí v Lucemburku.  

V současné době se této posílené spolupráce účastní 22 členských států (Belgie, Bulharsko, 
Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, 
Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, 
Slovensko, Slovinsko a Španělsko). 

 

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soudní dvůr. 

Kontaktní osoba pro tisk: Balázs Lehoczki  (+352) 4303 5499 
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