
 

SENAT 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII  KADENCJA 

 

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Druk nr E42 

 

 

 

 

 

OPINIA 

KOMISJI SPRAW UNII EUROPEJSKIEJ 

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury 

Europejskiej 

 

 

Marszałek Senatu skierował do komisji projekt aktu prawnego UE; projekt stanowiska RP 

w sprawie tego dokumentu został przekazany w dniu 5 września 2013 r.  

Komisja rozpatrzyła wniosek na posiedzeniu w dniu 9 października  2013 r.   

 

 

Sygnatura 

dokumentu 

Komisja 

Europejska 
COM(2013) 534 

Rada UE  

 

 

 

                    

  (-)  Edmund Wittbrodt 

  Przewodniczący Komisji 

  Spraw Unii Europejskiej 

   

 



 

 

Opinia 

Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP 
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w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej   

COM(2013)534 

 

przyjęta na posiedzeniu w dniu 9 października 2013 r. 

 

 

 

1. KSUE popiera projekt utworzenia Prokuratury Europejskiej, jako organu powołanego do 

ścigania przestępstw na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej. 

 

2. KSUE nie popiera przyznania Prokuraturze Europejskiej bezwzględnej wyłącznej 

kompetencji do ścigania przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii (art. 11 ust. 

4) oraz przyznania jej wyłącznej jurysdykcji także w sytuacji, gdy przestępstwo 

przeciwko interesom finansowym Unii jest nierozerwalnie związane z innym 

przestępstwem (art. 13 ust. 1). W ocenie KSUE takie rozwiązanie jest niezgodne z 

zasada proporcjonalności, ponieważ zastosowane środki zbyt głęboko ingerują w 

systemy prawne państw członkowskich. Środki takie nie są konieczne do realizacji celu, 

jakim jest skuteczne ściganie przestępstw przeciwko interesom finansowym UE. W 

ocenie KSUE w przypadku przestępstw na szkodę interesów finansowych UE 

nierozerwalnie związanych z innym przestępstwem wystarczająca byłaby pomocnicza 

właściwość Prokuratury Europejskiej.  

 

3. KSUE opowiada się za bardziej kolegialnym charakterem Prokuratury Europejskiej. W 

szczególności jest zdania, że kluczowe decyzje dotyczące jej funkcjonowania powinny 

być podejmowane kolegialnie, z udziałem przedstawicieli wszystkich państw 

członkowskich UE. 

 

4. KSUE popiera zaproponowany w projekcie model Prokuratury Europejskiej oparty o 

prokuratorów delegowanych, którzy mają jednocześnie uprawnienia prokuratorskie w 

danym państwie członkowskim. Popiera także rozwiązanie zmierzające do 

maksymalnego zachowania autonomii proceduralnej państw członkowskich oraz oparcie 

uprawnień prokuratorów delegowanych, tak dalece jak to możliwe, na ich 

uprawnieniach wynikających z prawa i procedury krajowej.  
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