1

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos generalinio
prokuroro 2021 m. kovo 8 d.
įsakymu Nr. I-56
(Lietuvos Respublikos generalinio
prokuroro 2021 m. gegužės d.
įsakymo Nr. Iredakcija)

EUROPOS DELEGUOTŲJŲ PROKURORŲ BIURO
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Europos deleguotųjų prokurorų biuro nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Europos
deleguotųjų prokurorų biuro (toliau – Biuras) veiklos teisinius pagrindus, struktūrą, valdymą ir
darbo organizavimą, uždavinius ir veiklos principus.
2. Biuras yra Lietuvos Respublikos prokuratūros (toliau – prokuratūra) padalinys,
organizuojantis Europos deleguotųjų prokurorų, kurie pagal Lietuvos Respublikos prokuratūros
įstatymo (toliau – Prokuratūros įstatymas) 37¹¹ straipsnio 2 dalyje suteiktus įgaliojimus
prilyginami Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros (toliau – Generalinė prokuratūra)
prokurorams, veiklą prokuratūroje. Biuras įsteigtas įgyvendinant 2017 m. spalio 12 d. Tarybos
reglamento (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos
prokuratūros įsteigimo srityje (toliau – Reglamentas (ES) 2017/1939), nuostatas.
3. Pagal Reglamento (ES) 2017/1939 96 straipsnio 6 dalį Europos deleguotieji
prokurorai įdarbinami Europos prokuratūroje specialiaisiais patarėjais. Kompetentingos
nacionalinės institucijos padeda Europos deleguotiesiems prokurorams vykdyti funkcijas pagal
Reglamentą (ES) 2017/1939 ir susilaiko nuo visų veiksmų ar politikos, galinčios neigiamai
paveikti jų karjerą ar statusą nacionalinėje baudžiamojo persekiojimo sistemoje. Visų pirma
kompetentingos nacionalinės institucijos suteikia Europos deleguotiesiems prokurorams išteklius
ir įrangą, būtinus jų funkcijoms pagal Reglamentą (ES) 2017/1939 vykdyti, ir užtikrina, kad jie
būtų visiškai integruoti į savo nacionalines prokuratūras. Užtikrinama, kad būtų nustatytos
tinkamos priemonės, kad būtų išlaikytos su socialine apsauga, pensijomis ir draudimu susijusios
Europos deleguotųjų prokurorų teisės pagal nacionalinę sistemą. Be kita ko, kompetentingos
nacionalinės teisminės institucijos atsako už Europos deleguotųjų prokurorų bendrąsias darbo
sąlygas ir darbo aplinką.
4. Biuras savo veikloje vadovaujasi Reglamentu (ES) 2017/1939, kitais Europos
Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Prokuratūros įstatymu, Nuostatais ir
kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais teisės aktais.
5. Biuras gali turėti savo antspaudą ir blankus.
II SKYRIUS
BIURO STRUKTŪRA, VALDYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS
6. Biurą sudaro Europos prokuratūros kolegijos paskirti Europos deleguotieji prokurorai.
Europos prokuroras vieną iš Europos deleguotųjų prokurorų gali paskirti Biuro koordinatoriumi.
Apie Biuro koordinatoriaus paskyrimą informuojama Generalinė prokuratūra.
7. Vykdyti Europos deleguotiesiems prokurorams priskirtas funkcijas padeda
Generalinės prokuratūros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
(toliau – Generalinės prokuratūros personalas). Generalinės prokuratūros personalo pareigybių
aprašymus ir pareigybių skaičių tvirtina Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras (toliau –
generalinis prokuroras).
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8. Generalinės prokuratūros personalui pavedimus ir užduotis skirsto Europos
deleguotieji prokurorai.
9. Atliekant Generalinės prokuratūros personalo vertinimo, skatinimo ir kitas Lietuvos
Respublikos teisės aktuose nustatytas procedūras, Europos deleguotieji prokurorai ar Biuro
koordinatorius (jei toks paskirtas) teikia reikalingus duomenis ar informaciją generaliniam
prokurorui.
10. Biure dirbantiems Europos deleguotiesiems prokurorams sudaromos tokios pat
darbo sąlygos ir suteikiamos tokios pat darbo priemonės kaip ir kitiems prokuratūroje dirbantiems
prokurorams ir prokuratūros personalui, įskaitant prieigą prie darbui reikalingų informacinių
sistemų (pvz., Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos (IBPS), Informacinės
prokuratūros sistemos (IPS), dokumentų valdymo sistemos (DVS) ir kt.).
III SKYRIUS
BIURO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
11. Biuras vykdo Reglamente (ES) 2017/1939 nustatytus su Europos prokuratūros
kompetencija susijusius uždavinius ir funkcijas.
IV SKYRIUS
EUROPOS DELEGUOTŲJŲ PROKURORŲ TEISĖS IR PAREIGOS
12. Europos deleguotųjų prokurorų teisinis statusas, teisės ir pareigos nustatytos
Reglamente (ES) 2017/1939, Prokuratūros įstatyme ir kituose Europos Sąjungos ir Lietuvos
Respublikos teisės aktuose.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Biuro sudėtis, uždaviniai ir funkcijos, veiklos organizavimas teisės aktų nustatyta
tvarka gali būti keičiami generalinio prokuroro sprendimu.
_______________________

