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Slavnostna seja Sodišča Evropske unije 

 

Ustanovitev Evropskega javnega tožilstva 

Slovesna obveza evropske glavne tožilke in evropskih tožilcev pred Sodiščem 

Evropski parlament in Svet Evropske unije sta z medsebojnim soglasjem z dne 16. oktobra 2019 
za prvo glavno tožilko Evropskega javnega tožilstva imenovala Lauro Codruţa Kövesi. Poleg tega 
je Svet Evropske unije s sklepom z dne 27. julija 2020 imenoval prve evropske tožilce Evropskega 
javnega tožilstva. 

Za svečano obeleženje uradnega začetka delovanja Evropskega javnega tožilstva je danes ob 
11. uri na Sodišču Evropske unije potekala ustanovitvena seja. Na tej ustanovitveni seji so se 
evropska glavna tožilka in evropski tožilci Evropskega javnega tožilstva svečano obvezali, da bodo 
spoštovali iz mandata izhajajoče obveznosti. Koen Lenaerts, predsednik Sodišča Evropske unije, 
in Laura Codruţa Kövesi sta ob tej priložnosti imela govor. 

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

„Slovesno se zavezujem, da bom svoje naloge opravljal popolnoma neodvisno v interesu Unije kot 
celote; da ne bom zahteval ali sprejemal navodil od nobene osebe ali subjekta zunaj Evropskega 
javnega tožilstva. Poleg tega se zavezujem, da bom spoštoval obveznost zaupnosti glede vseh 
informacij, ki jih hrani Evropsko javno tožilstvo.“ 

Evropsko javno tožilstvo je neodvisni organ Unije, pristojen za preiskavo, pregon in obtožbo pri 
kaznivih dejanjih, ki škodujejo finančnim interesom Unije (npr. goljufije, korupcija, čezmejne 
goljufije na področju DDV, višje od 10 milijonov EUR). V zvezi s tem Evropsko javno tožilstvo 
opravlja preiskave ter izvaja ukrepe pregona in opravlja funkcije tožilca na pristojnih sodiščih držav 
članic. Evropsko javno tožilstvo ima sedež v Luxembourgu. 

Trenutno pri tem okrepljenem sodelovanju sodeluje 22 držav članic (Avstrija, Belgija, Bolgarija, 
Ciper, Češka republika, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Italija, Latvija, Litva, 
Luksemburg, Malta, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Slovaška in Španija). 

 

Neuradni dokument za medije, ki Sodišča ne zavezuje. 
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