KOVESI INTRA LA NEGOCIERI – Comisia LIBE a votat cu 26 la 22 ca Laura Kovesi sa fie desemnata procuror
sef european, rezultat insuficient pentru stabilirea persoanei care va ocupa aceasta functie. Verdictul se va da
peste cateva saptamani, in urma unei negocieri intre Consiliul UE si Comisia LIBE. Francezul Jean-Francois
Bohnert ramane cu prima sansa
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Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE)
din Parlamentul European si-a votat preferatul pentru postul de procuror sef european. Asa cum era de asteptat,
Comisia LIBE i-a acordat fostei sefe DNA Laura Codruta Kovesi (foto stanga) votul majoritar de incredere
pentru ocuparea functiei de conducere la nivelul Parchetului European. Concret, miercuri, 27 februarie 2019,
Laura Kovesi a fost desemnata candidatul ideal pentru functia de procuror sef european, din punctul de
vedere al Comisiei LIBE, obtinand un numar de 26 de voturi, dintr-un total de 49 de voturi valide. La randul
sau, principalul contracandidat al Laurei Kovesi, Jean-Francois Bohnert (foto dreapta) reprezentantul Frantei, a
obtinut un numar de 22 de voturi, in timp ce reprezentatul Germaniei, Andres Ritter, a obtinut un singur vot din
partea europarlamentarilor.
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Laura Kovesi a fost desemnata candidatul ideal pentru functia de procuror sef european, din punctul de
vedere al Comisiei LIBE, obtinand un numar de 26 de voturi, dintr-un total de 49 de voturi valide. La randul
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obtinut un numar de 22 de voturi, in timp ce reprezentatul Germaniei, Andres Ritter, a obtinut un singur vot din
partea europarlamentarilor.
Astfel, clasamentul din Comisia LIBE arata astfel:
50 de votanti – 49 de voturi valabile – 1 vot alb – conform voturilor numarate de europarlamentarii Judith
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Sargentini, Maria Grapini si Monica Macovei:
26 voturi – Laura Codruta Kovesi
22 voturi – Jean-Francois Bohnert
1 vot – Andres Ritter
Kovesi, favorita politicienilor
Selectarea lui Kovesi drept candidatul favorit al Comisiei LIBE nu este insa vreo tragedie, dat fiind ca solutia era
previzibila inca de ieri. Si mai mult, votul nu este surprinzator cu atat mai mult cu cat votul din Comisia LIBE
reprezinta vointa unor partide in Parlamentul European, lucru care face ca votul de sustinere acordat
Laurei Kovesi sa fie pur politic!
De altfel s-a vazut acest lucru si din strategia politica adoptata in Comisie, care a creat situatia ca Germania sa
renunte la sustinerea propriului candidat in favoarea Laurei Kovesi.
Situatia a fost de domeniul evidentei inca de ieri, de la audierile din Comisia LIBE, cand intrebat fiind
despre Laura Kovesi, candidatul Germaniei Anders Ritter a replicat in comisie ca este o onoare pentru el
sa o aiba pe fosta sefa DNA drept contracandidat, facandu-i practic reclama, inainte de rezultatul final.
Avem totodata informatii ca europarlamentarul maltez (PPE) Roberta Metsola le-ar fi dat indicatii membrilor
Comisiei LIBE inca de ieri pentru a vota in favoarea Laurei Codruta Kovesi, lucru care s-a si intamplat.
Trebuie precizat totodata ca decizia in ce priveste viitorul procuror sef european nu este definitiva.
Conform procedurii, in urmatoarele saptamani, Comisia LIBE, se va intalni cu reprezentatii Consiliului
COREPER pentru a negocia candidatul final care urmeaza sa fie numit in aceasta demnitate.
Sustinem aceasta intrucat, asa cum ne amintim, Consiliul COREPER – organism in cadrul Consiliului Uniunii
Europene care reprezinta vointa statelor membre ale Uniunii Europene, si nu vointa unor partide politice –
a supus votului candidaturile lui Kovesi, Bohnert si Ritter, reprezentatul Frantei, Jean-Francois Bohnert
fiind ales cu o majoritate de 50 de voturi, spre deosebire de Kovesi si Ritter care au obtinut 29 de voturi
fiecare.
Or, dar fiind ca membrii Consiliului COREPER l-au ales pe francezul Jean-Francois Bohnert, iar Comisia LIBE pe
Laura Kovesi, negocierile se vor purta intre aceste doua nume, avand indicii ca, dat fiind rezultatul strans din
Comisia LIBE dintre Kovesi si Bohnert, de doar 4 voturi, reprezentatii Parlamentului European vor renunta in
cele din urma la fosta sefa DNA in favoarea reprezentatului Frantei.
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