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Postul de procuror-sef european: Astazi are loc
a treia runda de negocieri, la Bruxelles
Echipa Parlamentului European va avea, joi la Bruxelles, a treia runda de
negocieri cu reprezentantii Consiliului UE, pentru procurorul-sef european,
dupa ce primele doua intruniri s-au incheiat fara rezultat. Pentru sefia
Parchetului UE candideaza si Laura Codruta Kovesi, scrie Mediafax.
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Primele runde de negocieri au avut loc pe 19 si 27 martie. Daca la intrunirea de miercuri nu se va
ajunge la un consens, mai este programata o runda de negocieri pe 10 aprilie.
Echipa de negociere a Parlamentului European este compusa din presedintele si
vicepresedintele Comisiei LIBE, Claude Moraes si Judith Sargentini, presedintele Comisiei
CONT, Ingeborg Grassle (grupul PPE).
in urma unui vot secret, in luna februarie, Comisia LIBE a selectat-o pe Laura Codruta Kövesi pe
primul loc in lista de candidati pentru postul de procuror-sef european. Rezultatul a fost: Laura
Codruta Kovesi -26 de voturi, Jean-François Bohnert (Franta) -22 voturi, iar Andrés Ritter
(Germania)- 1 vot. Kovesi a fost preferata anterior si in Comisia CONT.
in schimb, in urma votului reprezentantilor permanenti ai statelor in Consiliul Uniunii Europene,
Jean-François Bohnert s-a clasat pe primul loc pe lista pentru desemnarea procurorului-sef
european, fiind urmat de Laura Codruta Kovesi, din Romania, si de germanul Andres Ritter.

Avand in vedere ca Laura Codruta Kovesi este candidatul ales de comisiile parlamentare pentru
functia de procuror-sef european, iar Consiliul UE a stabilit ca Jean-François Bohnert sa fie
desemnat pentru sefia Parchetului UE, mai multe runde de negocieri au loc intre Parlament si
Consiliu, pentru a ajunge la un consens.
in contextul controlului judiciar pentru 60 de zile dispus de catre procurorii Sectiei de anchetare a
magistratilor, presedintele PE, Antonio Tajani,a facut miercuri o declaratie de sustinere a Laurei
Codruta Kovesi. El a spus ca va trimite o scrisoare autoritatilor romane in care le va cere sa nu
puna obstacole la participarea fostei sefe a DNA la toate fazele procedurii de selectie pentru
postul de procuror-sef european.
Ulterior, inalta Curte de Casatie si Justitie a decis admiterea contestatiei depuse de Laura
Codruta Kovesi si a hotarat ridicarea masurii controlului judiciar dispus de Sectia de ancheta a
magistratilor in cazul fostei sefe DNA, in dosarul aducerii in tara a lui Nicolae Popa. Decizia
judecatorilor este definitiva.
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