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Invigningsceremoni för Europeiska åklagarmyndigheten 

Chefsåklagaren och åklagarna vid Europeiska åklagarmyndigheten avger högtidlig försäkran inför 
EU-domstolen 

Genom gemensamt beslut av den 16 oktober 2019 utnämnde Europaparlamentet och Europeiska 
unionens råd Laura Codruţa Kövesi till den första chefsåklagaren vid Europeiska 
åklagarmyndigheten. Europeiska unionens råd utnämnde också genom beslut av den 27 juli 2020 
de första åklagarna vid Europeiska åklagarmyndigheten. 

För att högtidligt uppmärksamma att Europeiska åklagarmyndigheten officiellt inlett sin 
verksamhet, hölls en invigningsceremoni idag klockan 11 vid Europeiska unionens domstol. Under 
denna ceremoni avgav chefsåklagaren och åklagarna vid Europeiska åklagarmyndigheten en 
högtidlig försäkran att iaktta de skyldigheter som följer av uppdraget. Anföranden hölls vid detta 
tillfälle av ordföranden för Europeiska unionens domstol, Koen Lenaerts, och av Laura Codruţa 
Kövesi. 

Högtidlig försäkran avgavs av 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) och 
Dimitrios Zimianitis (EL), med följande lydelse: 

”Jag försäkrar på heder och samvete att jag ska utöva mitt uppdrag helt självständigt i hela 
unionens intresse och att jag inte ska begära eller ta emot instruktioner från någon extern person 
eller enhet utanför Europeiska åklagarmyndigheten. Jag försäkrar vidare att jag ska iaktta kravet 
på konfidentialitet för alla uppgifter som Europeiska åklagarmyndigheten förfogar över.” 

Europeiska åklagarmyndigheten är ett oberoende unionsorgan med uppgift att utreda och lagföra 
gärningsmän som begår brott som skadar unionens finansiella intressen (exempelvis bedrägerier, 
korruptionsbrott och gränsöverskridande mervärdesskattebedrägerier över 10 miljoner euro). I 
detta syfte ska Europeiska åklagarmyndigheten leda utredningar, vidta lagföringsåtgärder och 
väcka åtal vid behöriga domstolar i medlemsstaterna. Europeiska åklagarmyndigheten har sitt säte 
i Luxemburg. 

För närvarande deltar 22 medlemsstater i detta förstärkta samarbete (Belgien, Bulgarien, Cypern, 
Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Nederländerna, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland och 
Österrike). 
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