Published on europe.bg (http://www.europe.bg)
Начало > Обява за свободно работно място за поста европейски главен прокурор

Обява за свободно работно място за поста европейски
главен прокурор

Дата на публикуване:
понеделник, 19 Ноември, 2018 - 10:44
Секция: Новини [1]
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В Официалния вестник на ЕС от 19 ноември е публикувано обявление за свободно работно място за
поста европейски главен прокурор. Европейската прокуратура ще бъде независима европейска
прокурорска служба с компетентност да разследва и преследва по наказателен ред
извършителите и съучастниците в престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС.
Европейският главен прокурор оглавява Европейската прокуратура. Той има следните основни
задължения и отговорности:
организира работата на Европейската прокуратура, ръководи нейните дейности и взема
решения в съответствие с Регламента за Европейската прокуратура и с вътрешния процедурен
правилник на Европейската прокуратура;
представлява Европейската прокуратура пред институциите на Съюза и държавите членки на
Европейския съюз, както и пред трети лица.
Критерии за допустимост
За да бъде допуснат до етапа на подбор, към крайния срок за кандидатстване кандидатът трябва
да отговаря на следните минимални критерии:
Националност: да е гражданин на една от държавите членки на ЕС, които участват в
засиленото сътрудничество по Регламента за Европейската прокуратура.
Професионален опит: да е активен член на прокуратурата или съдебната власт; да
разполага с необходимата квалификация за заемане на най-висшите длъжности в
прокуратурата или съдебната система на съответната държава членка, чиято независимост е
извън съмнение, със съответния практически опит в националната правна система,
финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателноправни
въпроси, придобит на национално, европейско и международно равнище.
Езици: кандидатът следва да владее задълбочено един от езиците на Съюза и задоволително
друг от тези езици.
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Възраст: Съгласно член 14 от Регламента за Европейската прокуратура европейският главен
прокурор се назначава за мандат от седем години, който не подлежи на подновяване.
Следователно кандидатите трябва да бъдат на не повече от 63 години към датата на
назначаване, която се очаква да бъде 1 март 2019 г.
Освен това кандидатите трябва да са изпълнили задълженията, наложени от законите по
отношение на военната служба, да представят подходящи доказателства, свидетелстващи за
годността им да изпълняват служебните си задължения, и да са физически годни да изпълняват
своите задължения.
Избраният кандидат следва да притежава или да бъде в състояние да получи валидно
удостоверение за разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на сигурност EU
Secret от своя национален орган за сигурност.
За подаване на кандидатура кандидатите трябва да изпратят автобиография и мотивационно
писмо на следния електронен адрес:
EU-EPPO-SELECTION-ECP@ec.europa.eu
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Кандидатите се приканват да посочат всички езици на ЕС, които владеят, както и съответното
равнище на владеене в съответствие с Общата европейска референтна рамка за езиците.
Крайният срок за регистрация е 14 декември 2018 г. в 12:00 часа на обяд брюкселско време.
Закъснели регистрации няма да бъдат приемани.
Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:
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