Základné informácie o Eurojuste
Všeobecné informácie o Eurojuste:


sídlom Eurojustu je holandské mesto Haag.



Eurojust vznikol v roku 2002 s cieľom zvýšiť efektívnosť príslušných orgánov členských štátov
Európskej únie pri vyšetrovaní a stíhaní závažnej cezhraničnej a organizovanej trestnej
činnosti.



Eurojust sa zaoberá

takmer 1600 prípadmi ročne. Takisto organizuje

viac ako 200

koordinačných stretnutí ročne. Zúčastňujú sa na nich národné orgány činné v trestnom konaní
, kde sa riešia otázky spojené s prácou na konkrétnych prípadoch a vypracovávajú sa
operatívne plány, akými sú simultánne zatýkanie a prehľadávanie.
Zloženie Eurojustu:


Každý členský štát Európskej Únie má v Eurojuste jedného zástupcu – národného
člena.Najvyšším orgánom Eurojustu je Kolégium, ktoré sa skladá zo všetkých národných
členov. Každý národný člen má jeden hlas.



Eurojust má svojho predsedu a dvoch podpredsedov, zvolených spomedzi národných členov.

Ciele Eurojustu:
Eurojust má za úlohu :


zvýšiť účinnosť vnútroštátnych orgánov členských štátov činných v trestnom konaní pri riešení
závažnej cezhraničnej a organizovanej trestnej činnosti a rýchle a účinné stíhanie zločincov,
podnecovať a zdokonaľovať koordináciu vyšetrovaní a trestných stíhaní v členských štátoch,



Zdokonaľovať spoluprácu medzi príslušnými orgánmi členských štátov, najmä uľahčovaním
vybavovania žiadostí o justičnú spoluprácu a vykonávania rozhodnutí o justičnej spolupráci



Podporovať príslušné orgány členských štátov, aby sa ich vyšetrovania a trestné stíhania stali
efektívnejšími.

Právomoci Eurojustu:


Eurojust má viacero kľúčových úloh a právomocí vyplávajúcich z Rozhodnutia Rady o
Eurojuste. Okrem iného poskytuje národným orgánom členských štátov súčinnosť pri
žiadostiach

o

právnu

pomoc

a

naopak,

môže

požiadať

členské

štáty

o

vykonanie vyšetrovania alebo trestného stíhania konkrétnych činov.


Eurojust taktiež pomáha vyriešiť konflikt jurisdikcií v prípadoch, kedy vyšetrovanie alebo
trestné stíhanie môže realizovať viac ako jeden národný orgán. Eurojust uľahčuje
implementáciu medzinárodných justičných nástrojov akým je napríklad Európsky zatýkací

rozkaz. Poskytuje prostriedky na založenie a prevádzkové potreby Spoločných vyšetrovacích
tímov.


Eurojust je tiež sídlom sekretariátov Európskej justičnej siete, Siete kontaktných bodov pre
genocídu, trestné činy proti ľudskosti a vojnové zločiny a Siete spoločných vyšetrovacích
tímov.



Všeobecné právomoci Eurojustu zahrňujú tie druhy kriminality a trestných činov, vo vzťahu ku
ktorým je Europol vždy príslušný konať podľa článku 2 Dohovoru z 26. júla 1995 o zriadení
Európskeho policajného úradu (Dohovor o Europole).



Eurojust svoje úlohy uskutočňuje prostredníctvom jedného alebo viacerých svojich príslušných
národných členov v súlade s článkom 6, alebo ako kolégium v súlade s článkom 7 rozhodnutia
Rady o Eurojuste.

Dlhodobým cieľom Eurojustu je byť kľúčovým hráčom a odborným centrom justičnej spolupráce v
oblasti boja proti závažným cezhraničným trestným činom.

