
ROZHODNUTIA

ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2023/133 

zo 17. januára 2023, 

ktorým sa vymenúvajú členovia výberovej komisie stanovenej v článku 14 ods. 3 nariadenia (EÚ) 
2017/1939 

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely 
zriadenia Európskej prokuratúry (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1) Hlavného európskeho prokurátora vymenúva Európsky parlament a Rada spomedzi uchádzačov vybraných 
výberovou komisiou stanovenou v článku 14 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/1939 (ďalej len „výberová komisia“). 
Európskych prokurátorov vymenuje Rada po tom, čo je Rade doručené odôvodnené stanovisko výberovej komisie 
spomedzi troch vybraných uchádzačov nominovaných za každý členský štát.

(2) Podľa článku 3 vykonávacieho rozhodnutia Rady (EÚ) 2019/598 (2) má byť funkčné obdobie európskych 
prokurátorov z ôsmich členských štátov určených žrebovaním tri roky a nemá byť obnoviteľné. Funkčné obdobie 
uvedených európskych prokurátorov skončí v júli 2023.

(3) Podľa článku 1 rozhodnutia Rady (EÚ) 2018/1275 (3) sa funkčné obdobie súčasných členov výberovej komisie 
skončilo 9. októbra 2022. Preto by mali byť vymenovaní noví členovia.

(4) Podľa článku 14 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/1939 má výberovú komisiu tvoriť 12 osôb vybraných spomedzi 
bývalých členov Súdneho dvora a Dvora audítorov, bývalých národných členov Eurojustu, členov najvyšších 
súdnych orgánov členských štátov, prokuratúr členských štátov a uznávaných odborníkov v oblasti práva.

(5) Jedného z členov výberovej komisie má navrhnúť Európsky parlament. Pani Margreet FRÖBERGOVÁ bola 7. júna 
2022 nominovaná Európskym parlamentom za členku výberovej komisie, ktorú má navrhnúť Európsky parlament.

(6) Pokiaľ ide o členstvo vo výberovej komisii, Komisia zohľadnila potrebu geografickej vyváženosti, vyváženého 
zastúpenia mužov a žien a náležitého zastúpenia právnych systémov členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na 
posilnenej spolupráci na účely zriadenia Európskej prokuratúry.

(7) Medzi 11 osobami, ktoré navrhla Komisia, je jeden bývalý člen Súdneho dvora, jeden bývalý člen Dvora audítorov, 
jeden bývalý národný člen Eurojustu, šesť prokurátorov na vysokej úrovni a dvaja členovia najvyšších súdnych 
orgánov členských štátov, pričom ide o šesť mužov a päť žien.

(8) Preto by sa mali vymenovať členovia výberovej komisie,

(1) Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1.
(2) Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/598 z 9. apríla 2019 o prechodných pravidlách vymenovania európskych prokurátorov na 

ich prvé funkčné obdobie a počas tohto obdobia, ako sa stanovuje v článku 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/1939 (Ú. v. EÚ L 103, 
12.4.2019, p. 29).

(3) Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1275 z 18. septembra 2018, ktorým sa vymenúvajú členovia výberovej komisie stanovenej v článku 14 
ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/1939 (Ú. v. EÚ L 238, 21.9.2018, p. 92).
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PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za členov výberovej komisie stanovenej v článku 14 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/1939 sa na obdobie štyroch rokov od 
20. januára 2023 vymenúvajú tieto osoby:

pán Jean-François BOHNERT

pán Vítor Manuel DA SILVA CALDEIRA

pán Peter FRANK

pani Margreet Fröberg

pani Ulrike HABERL-SCHWARZ

pani María Ángeles GARRIDO LORENZO

pani Saale LAOS

pán Ján MAZÁK

pán Marin MRČELA

pán Lorenzo SALAZAR

pani Martine SOLOVIEFF

pani Tuire TAMMINIEMI.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 17. januára 2023

Za Radu
predsedníčka

E. SVANTESSON
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