ODLUKA KOLEGIJA 015/2020

ODLUKA O STALNIM VIJEĆIMA
KOLEGIJ UREDA EUROPSKOG JAVNOG TUŽITELJA (EPPO),
Uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane
suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) („Uredba o EPPO-u”),
a posebno njezin članak 10. stavak 1.,
uzimajući u obzir unutarnji poslovnik koji je donio kolegij EPPO-a 12. listopada 2020., a
posebno njegove članke 15. i 16.,
budući da:
(1) EPPO bi trebao osnovati stalna vijeća koja će pratiti i usmjeravati istrage i kazneni progon
koje provodi Ured te osigurati koordinaciju istraga i kaznenog progona u prekograničnim
predmetima te provedbu odluka koje donosi kolegij.
(2) U skladu s unutarnjim poslovnikom EPPO-a kolegij mora donijeti odluku kojom se utvrđuju
broj, sastav i raspodjela nadležnosti među stalnim vijećima te detaljna pravila za organizaciju
njihovih sastanaka.
(3) Nadalje, potrebno je donijeti detaljna pravila za provedbu načela dodjele predmeta
stalnim vijećima utvrđenih u Uredbi o EPPO-u i unutarnjem poslovniku. Ta pravila trebala bi
se temeljiti na načelima nasumične dodjele predmeta i ravnomjerne raspodjele radnog
opterećenja među stalnim vijećima.
(4) Budući da je potrebno uzeti u obzir razvoj u praktičnoj primjeni ove Odluke, nakon
početka rada EPPO-a kolegij bi trebao pomno pratiti njegovo funkcioniranje i ocjenjivati
njegove učinke zbog mogućih budućih izmjena.
ODLUČIO JE:

Članak 1.
Predmet i područje primjene
Ovom se Odlukom provodi članak 15. unutarnjeg poslovnika. Njome se osnivaju stalna vijeća
EPPO-a, definira njihov broj i utvrđuju pravila o podjeli nadležnosti među njima te dodjeli
predmeta.
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Članak 2.
Osnivanje stalnih vijeća
1. Osniva se 15 stalnih vijeća. Ona se označuju uzastopnim brojevima od jedan do petnaest.
2. U skladu s člankom 16. stavkom 3. unutarnjeg poslovnika svaki europski tužitelj imenuje se
stalnim članom jednog, dvaju ili triju stalnih vijeća. Pri imenovanju u jedno stalno vijeće ili više
njih uzima se u obzir procijenjeno radno opterećenje dotičnog europskog tužitelja koje se
utvrđuje na temelju:
a) broja predmeta pod njegovim nadzorom i povezanih zadaća kako je predviđeno
člankom 12. stavkom 1. Uredbe o EPPO-u. Pri početnom imenovanju uzima se u obzir
procijenjeni broj predmeta u prvoj godini rada EPPO-a;
b) broja delegiranih europskih tužitelja pod njegovom koordinacijom na temelju članka 34.
unutarnjeg poslovnika;
c) drugih posebnih zadaća za koje je odgovoran i koje su mu dodijeljene u skladu s Uredbom
o EPPO-u ili unutarnjim poslovnikom.
3. Osim toga, prilikom imenovanja zamjenikâ glavnog europskog tužitelja u više stalnih vijeća
uzima se u obzir i radno opterećenje koje proizlazi iz njihovih dužnosti iz članka 11. stavaka 2.
i 3. Uredbe o EPPO-u.
4. Glavni europski tužitelj ili svaki zamjenik glavnog europskog tužitelja predsjedaju onim
stalnim vijećima čiji su stalni članovi.

Članak 3.
Sastanci stalnih vijeća
1. Svako stalno vijeće u načelu održava najmanje dva sastanka u kalendarskom mjesecu.
Predsjedatelj stalnog vijeća određuje datume tih sastanaka najmanje 15 dana unaprijed.
2. Predsjedatelj stalnog vijeća može sazvati dodatne sastanke kad god je to potrebno.
Dodatni sastanci sazivaju se najmanje pet radnih dana unaprijed. U hitnim slučajevima
sastanci se mogu sazvati čim stalni članovi i odgovarajući nadzorni europski tužitelj budu
dostupni, a najkasnije u roku od tri dana.
3. Osim u hitnim slučajevima i nakon savjetovanja s glavnim europskim tužiteljem, sastanci
stalnih vijeća ne održavaju se istodobno kad i sastanci kolegija. Predsjedatelj stalnog vijeća
mijenja termin svakog sastanka koji je sazvan istodobno kad i sastanak kolegija.
4. Pri određivanju datuma sastanaka stalnog vijeća predsjedatelj osigurava koordinaciju sa
stalnim članovima tog vijeća, odgovarajućim nadzornim europskim tužiteljima i osobljem
središnjeg ureda iz članka 7.
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Članak 4.
Dodjela predmeta stalnim vijećima
Dodjela predmeta stalnim vijećima u slučajevima navedenima u članku 32. stavku 5.,
članku 41. stavku 3., članku 42. stavku 1., članku 47. stavku 2., članku 50. stavku 2. drugom
podstavku, članku 51. stavku 3. i članku 59. stavku 4. unutarnjeg poslovnika u skladu je sa
sljedećim pravilima:
a) predmet se, po otvaranju, nasumično dodjeljuje stalnom vijeću putem EPPO-ova sustava
vođenja predmeta;
b) glavni europski tužitelj obavješćuje se o broju predmeta dodijeljenih stalnom vijeću ako je
on veći za 10 % od prosječnog broja predmeta dodijeljenih svakom stalnom vijeću kako bi
mogao razmotriti poduzimanje mjera u skladu s člankom 19. stavkom 3. unutarnjeg
poslovnika.

Članak 5.
Privremeno isključenje iz nove dodjele
Kako bi se osiguralo učinkovito funkcioniranje EPPO-a i ravnomjerna raspodjela radnog
opterećenja među stalnim vijećima, u skladu s člankom 19. stavkom 3. unutarnjeg poslovnika
glavni europski tužitelj može obustaviti dodjelu novih predmeta jednom ili više stalnih vijeća
na određeno vrijeme.

Članak 6.
Preraspodjela predmeta
Za potrebe članka 32. stavka 5. unutarnjeg poslovnika, ako glavni europski tužitelj odluči
dodijeliti nadzor nad predmetom europskom tužitelju iz države članice koja nije država
članica u kojoj se delegirani europski tužitelj nalazi, a taj je europski tužitelj stalni član stalnog
vijeća nadležnog za praćenje, predmet se odmah dodjeljuje drugom stalnom vijeću.

Članak 7.
Potpora stalnim vijećima
1. Odgovarajući resursi osoblja EPPO-a dodjeljuju se za potporu radu stalnih vijeća na temelju
Uredbe o EPPO-u.
2. Dodijeljeno osoblje pomaže predsjedatelju stalnog vijeća, među ostalim, u organizaciji
dnevnog reda, pripremi zapisnika sa sastanaka, izradi dokumenata povezanih sa sastancima i
evidentiranju odluka koje je donijelo stalno vijeće u sustavu vođenja predmeta.
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3. Ovisno o njihovoj raspoloživosti, dodijeljenim resursima osigurava se stabilnost i
kontinuitet potpore koju članovi osoblja pružaju imenovanom stalnom vijeću.

Članak 8.
Prisustvovanje osoba koje nisu članovi sastancima stalnog vijeća
1. Osim osoba navedenih u članku 10. stavku 9. Uredbe o EPPO-u, predsjedatelj stalnog vijeća,
nakon savjetovanja sa stalnim članovima i odgovarajućim nadzornim europskim tužiteljem,
može pozvati bilo kojeg člana središnjeg ureda, delegiranog europskog tužitelja ili osoblje
EPPO-a da prisustvuje sastanku stalnog vijeća u vezi s posebnim točkama dnevnog reda ako
je to potrebno za donošenje odluka stalnog vijeća.
2. U istu svrhu i u iznimnim situacijama kada to nije u suprotnosti s primjenjivim odredbama
prava Unije ili nacionalnog prava, predsjedatelj stalnog vijeća, nakon savjetovanja sa stalnim
članovima, odgovarajućim nadzornim europskim tužiteljem i, prema potrebi, delegiranim
europskim tužiteljem koji vodi predmet, može pozvati bilo koju drugu osobu da prisustvuje
sastanku stalnog vijeća.
3. Osobe pozvane u skladu sa stavcima 1. i 2. ni u kojem slučaju ne smiju biti prisutne u
trenutku vijećanja o odluci stalnog vijeća.
4. Administrativni troškovi povezani s pozivima iz ovog članka pokrivaju se iz proračuna
EPPO-a. Ako poziv podrazumijeva troškove, upravni direktor obavješćuje se o pozivima iz
ovog članka.

Članak 9.
Evaluacija
Kolegij procjenjuje učinak ove Odluke na učinkovitost rada EPPO-a šest mjeseci nakon
datuma utvrđenog u skladu s člankom 120. stavkom 2. Uredbe o EPPO-u.

Članak 10.
Stupanje na snagu
Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja od strane kolegija.
Sastavljeno u Luxembourgu 25. studenoga 2020.

Za kolegij,
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Laura Codruța KÖVESI
Glavna europska tužiteljica
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