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PROPUNERE DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la o propunere de Regulament al Parlamentului European privind 
modalităţile detaliate de exercitare a dreptului de anchetă al Parlamentului European şi 
de abrogare a Deciziei 95/167/CE, Euratom, ECSC a Parlamentului European, 
Consiliului şi Comisiei
(2009/2212(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 226 al treilea paragraf din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene,

– având în vedere articolele 41 şi 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale (A7-0352/2011),

1. adoptă propunerea de regulament anexată prezentei rezoluţii;

2. invită Consiliul şi Comisia să comunice acordul lor cu privire la propunere;

3. invită Consiliul şi Comisia, dacă nu sunt în măsură să-şi dea acordul cu privire la 
propunere în forma sa actuală, să iniţieze negocieri, şi încredinţează raportorului şi 
preşedintelui comisiei sale competente sarcina de a desfăşura negocieri cu Consiliul şi 
Comisia, sub îndrumarea respectivei comisii, în vederea obţinerii acordului acestor 
două instituţii;

4. Încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie şi propunerea de 
regulament anexată la aceasta Consiliului, Comisiei şi parlamentelor naţionale.



PE464.928v02-00 4/30 RR\880586RO.doc

RO

ANEXĂ

PROPUNERE DE REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la modalităţile detaliate de exercitare a dreptului de anchetă al Parlamentului 

European şi de abrogare a Deciziei 95/167/CE, Euratom, ECSC a Parlamentului 

European, Consiliului şi Comisiei

PARLAMENTUL EUROPEAN,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 226 al 

treilea paragraf,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special 

articolul 106a,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naţionale,

având în vedere acordul Consiliului1,

având în vedere aprobarea Comisiei2,

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1) Tratatul de la Lisabona a creat condiţii pentru un echilibru instituţional reînnoit şi mai 

solid în sânul Uniunii, permiţând instituţiilor sale să funcţioneze mai eficient, mai 

deschis şi într-un mod mai democratic; în acest context, atribuțiile Parlamentului 

                                               
1 JO ...
2 JO ...
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European în raport cu controlul politic au fost consolidate și extinse. Prin urmare, în 

conformitate cu practica parlamentară naţională şi cu cerinţele impuse de Tratatul 

privind Uniunea Europeană, Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi 

Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (denumite, în 

continuare, „tratate”), comisiile de anchetă ale Parlamentului European ar trebui să fie 

consolidate, fiindu-le conferite puteri specifice, reale şi clar delimitate, care să 

concorde în mai mare măsură cu competenţele şi statutul său politic, respectând 

totodată principiul proporţionalităţii, astfel cum a fost stabilit la articolul 5 din Tratatul 

privind Uniunea Europeană. Puterile comisiilor de anchetă, care sunt instrumente 

excepționale de control politic, nu ar trebui să aducă atingere responsabilităților ce le 

incumbă altor instituții.

(2) La 19 aprilie 1995, Parlamentul European, Consiliul şi Comisia au adoptat Decizia 

95/167/CE, Euratom, CECO1, prin care au fost stabilite modalităţile detaliate de 

exercitare a dreptului de anchetă al Parlamentului European. Respectiva decizie 

menţiona aluziv posibilitatea revizuirii prevederilor sale în lumina experienţei.

(3) Având în vedere noul echilibru instituţional creat de Tratatul de la Lisabona şi 

experienţa acumulată în cursul activităţii comisiilor de anchetă ale Parlamentului 

European, Decizia 95/167/CE, Euratom, CECO ar trebui abrogată şi înlocuită cu o 

nouă reglementare.

(4) În concordanţă cu principiul utilităţii, astfel cum a fost recunoscut în jurisprudenţa 

Curţii de Justiţie1, competenţele care sunt indispensabile pentru îndeplinirea sarcinilor 

ce decurg din dreptul de anchetare ar trebui conferite Parlamentului European şi 

comisiilor sale de anchetă. În acest scop, este de asemenea esenţial ca instituţiile şi 

organismele Uniunii Europene, precum şi statele membre, să ia toate măsurile menite 

să faciliteze îndeplinirea respectivelor sarcini.

(5) Atunci când faptele invocate sunt în curs de a fi examinate în instanţă şi în timp ce 

                                               
1 JO L 78, 6.4.1995, p. 1.
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cauza este încă în curs de judecare, nu ar trebui să fie instituită nicio comisei de 

anchetă; cu toate acestea, pentru a evita orice conflict între anchetele de natură politică 

şi cele cu caracter judiciar, Parlamentul European ar trebui să fie în măsură, fără a fi 

obligat s-o facă în conformitate cu tratatele, să suspende cercetările unei comisii de 

anchetă dacă, după ce aceasta a fost instituită, se iniţiază o procedură judiciară având 

acelaşi obiect.

(6) Din principiile deschiderii, bunei guvernanţe şi responsabilităţii democratice decurge 

obligaţia ca lucrările comisiilor de anchetă şi, în special, audierile, să fie publice; pe de 

altă parte, ar trebui prevăzută şi posibilitatea desfăşurării unor proceduri in camera, 

inclusiv norme adecvate de confidenţialitate, astfel încât să se asigure eficienţa 

anchetelor, protecţia intereselor vitale ale statelor membre, protecţia vieţii private şi a 

integrităţii persoanelor, în special în concordanţă cu legislaţia Uniunii în materie de 

protecţie a datelor cu caracter personal sau de protecţie a intereselor comerciale ale 

persoanelor fizice sau juridice.

(7) Dreptul de anchetare, ca element important al competenţelor de supraveghere 

parlamentară, urmăreşte stabilirea modului în care a fost aplicat în trecut corpusul 

legislativ existent; în acest fel, este esenţial ca o comisie de anchetă să se poată sprijini 

pe dovezi concrete, acumulate în cursul cercetărilor sale. În acest scop, comisiile de 

anchetă ar trebui să aibă posibilitatea ca, în limitele mandatului lor, să desfăşoare toate 

cercetările pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea sarcinilor lor, în special să 

întreprindă cercetări la faţa locului, să solicite documente, să citeze martori, să audieze 

funcţionari şi alţi agenţi ai Uniunii sau ai statelor membre şi să ceară rapoarte de 

expertiză.

(8) Din raţiuni legate de transparenţă şi securitate juridică, ordinele de prelevare a 

probelor de către o comisie de anchetă ar trebui să îmbrace forma unei decizii care, 

atunci când produce efecte juridice în raport cu terţii, ar trebui considerată drept un act 

al Parlamentului European, astfel încât să poată fi revizuită în mod corespunzător din 

                                                                                                                                                  
1 Hotărârea din 9 iulie 1987 pronunţată în cauzele conexate 281 - 285 şi 287/85, Germania, Franţa, Ţările de 
Jos, Danemarca şi Regatul Unit / Comisie, [1987] CEJ 3203, punctul 28.
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punct de vedere juridic.

(9) Cercetările trebuie desfăşurate cu deplina respectare a drepturilor omului şi a 

libertăţilor fundamentale, în special a principiului echităţii şi, în cazul persoanelor 

implicate, a dreptului acestora de a-şi exprima opinia cu privire la faptele care le 

privesc.

(10) Comisiile de anchetă ar trebui să respecte pe deplin drepturile persoanelor pe care 

le citează să depună mărturie, în conformitate cu Convenția Europeană pentru 

protecția Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale și cu Carta Drepturilor 

Fundamentale a Uniunii Europene.

(11) Cercetările ar trebui să ţină, de asemenea, seama de principiul conform căruia 

concluziile unei anchete trebuie să se bazeze exclusiv pe elemente cu valoare 

probatorie; în acest sens, comisiile de anchetă ar trebui să aibă, în special, acces la 

orice documente relevante aflate în posesia instituţiilor sau organismelor Uniunii, a 

statelor membre sau, în cazul în care documentele sunt considerate pertinente pentru 

reuşita anchetei, în posesia oricărei persoane fizice sau juridice.

(12) În concordanţă cu principiul cooperării leale şi cu angajamentul de a contribui la 

menţinerea ordinii juridice a Uniunii, instituţiile şi organismele acesteia sau statele 

membre ar trebui să desemneze funcţionari sau agenţi autorizaţi să compară în faţa 

comisiilor de anchetă, la invitaţia acestora. În plus, comisiile de anchetă ar trebui să 

aibă posibilitatea de a audia comisarii responsabili în materie, în cazul în care se 

consideră că depoziţia lor este de importanță materială şi necesară pentru evaluarea 

temeinică a cazului;

(13) Pentru ca o comisie de anchetă să poată fi, însă, sigură că concluziile sale se bazează 

pe elemente cu valoare probatorie, aceasta ar trebui să fie îndrituită, de asemenea, să 

citeze ca martor orice persoană rezidentă în Uniunea Europeană, inclusiv funcţionarii 

şi ceilalţi agenţi ai instituţiilor Uniunii sau ai statelor membre, cu obligaţia de a 

răspunde la întrebări cu bunăvoinţă, în totalitate şi respectând adevărul; mai mult, 
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pentru a garanta capacitatea funcţionarilor şi a celorlalţi agenţi ai Uniunii de a se 

conforma acestei obligaţii, ar trebui afirmat cu claritate că, în conformitate cu articolul 

17 şi articolul 19 din Statutul funcţionarilor Uniunii Europene, stabilit prin 

Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/681, şi cu articolul 11 din Regimul 

aplicabil altor agenţi ai Uniunii, specificat în acelaşi regulament, se consideră că 

aceştia sunt autorizaţi să se supună somaţiilor comisiilor, să ia parte la audieri în 

calitate de martori, să dea declaraţii şi să producă dovezi în persoană.

(14) Dat fiind că, în ceea ce priveşte depoziţiile martorilor, trebuie asigurată o valoare 

probatorie maximă, comisiile de anchetă ar trebui să aibă, de asemenea, dreptul de a 

cere martorilor să facă depoziţii sub jurământ; având însă în vedere că mărturia depusă 

sub jurământ nu constituie o procedură utilizată în toate sistemele de drept naţionale 

din Uniune, martorii nu ar trebui să fie obligaţi să jure. De fiecare dată când un martor 

refuză să depună mărturie sub jurământ ar trebui întocmită o notă oficială, astfel încât 

să se poată evalua comparativ, în mod echitabil, valoarea probatorie a tuturor 

depoziţiilor.

(15) Atunci când au ratificat Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, statele 

membre au convenit, de asemenea, să confere Parlamentului European dreptul de a 

investiga alegaţiile privind contravenţiile sau cazurile de administrare defectuoasă în 

aplicarea legislaţiei Uniunii; în consecinţă, ele trebuie să garanteze că autorităţile lor 

naţionale acordă sprijinul necesar, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, 

pentru ca comisiile de anchetă să-şi îndeplinească sarcinile, inclusiv - în special -, prin 

soluționarea cu celeritate a cererilor de asistență juridică emise de comisii.

(16) Având în vedere consolidarea controlului democratic la nivelul Uniunii, prevederile 

prezentului regulament conferă comisiilor de anchetă puteri mai largi; pentru ca aceste 

dispoziţii să producă efecte, pentru a mări eficienţa anchetelor şi pentru a le pune într-

o mai strictă concordanţă cu practicile parlamentare naţionale, prezentul regulament ar 

trebui să prevadă posibilitatea aplicării unor pedepse efective, proporţionale şi 

disuasive în cazuri bine definite; pedepsirea anumitor infracţiuni în conformitate cu 

                                               
1 JO L 56, 4.3.1968, p. 1.
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legislaţia naţională şi declanşarea unor proceduri adecvate împotriva persoanelor care 

comit astfel de infracţiuni ar trebui să le incumbe statelor membre.

(17) Pentru garantarea unui număr mai mare de căi de atac eficace, persoanele fizice sau 

juridice, altele decât instituţiile şi organismele Uniunii şi statele membre ar trebui să 

dispună, în cadrul Parlamentului European, de o cale de atac precontencioasă, prin 

care acestea să poată contesta hotărârile adoptate în aplicarea dispoziţiilor privind 

investigaţiile care le sunt adresate sau care le privesc direct şi individual. Această cale 

de atac ar trebui să vină în completarea căilor de atac judiciare şi extrajudiciare 

prevăzute de tratate şi de sistemele de drept ale statelor membre.

(18) Se cuvine respectată doctrina separării puterilor, potrivit căreia puterea legislativă 

(parlamentul), puterea executivă (guvernul) şi puterea judiciară (sistemul judiciar) 

trebuie să fie separate una de alta, pentru a preveni abuzul de putere. 

(19) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale şi se conformează principiilor 

recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
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Secţiunea 1

Obiectul și normele generale de instituire a comisiilor de anchetă

Articolul 1

Obiect

1. Prezentul regulament stabileşte modalităţi detaliate de exercitare a dreptului 

Parlamentului European de a ancheta, în contextul sarcinilor sale, alegaţiile privind 

contravenţiile sau cazurile de administrare defectuoasă în aplicarea legislaţiei Uniunii.

2. Dispozițiile privind organizarea interioară a Parlamentului European urmează să fie 

stabilite în Regulamentul său de procedură.

Articolul 2

Instituirea şi mandatul comisiilor de anchetă

1. Cu respectarea condiţiilor şi restricţiilor stabilite prin tratate, Parlamentul European 

poate institui comisii de anchetă temporare.

2. Parlamentul European poate înființa astfel de comisii de anchetă la cererea unei 

pătrimi dintre membrii săi.

3. Decizia de instituire a unei comisii de anchetă specifică mandatul acesteia, incluzând, 

în special:

(a) obiectul și scopul anchetei, cu raportare la prevederile pertinente din legislația 

Uniunii;

(b) componenţa, bazată pe o reprezentare echilibrată a forţelor politice;
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(c) termenul de prezentare a raportului acesteia, care nu va depăși 12 luni de la 

data primei sale reuniuni, putând fi prelungit de două ori, cu cel mult trei luni, 

printr-o decizie motivată a Parlamentului European.

Articolul 3

Încetarea existenţei comisiilor de anchetă

Comisiile de anchetă îşi încetează existenţa:

(a) odată cu prezentarea raportului lor; or

(b) la finele termenului de prezentare a raportului lor; precum şi

(c) în orice caz, la finalul legislaturii parlamentare.

Articolul 4

Efectuarea unei noi anchete

Comisiile de anchetă nu pot fi instituite sau reinstituite pentru cercetarea unor chestiuni 

care au făcut deja obiectul activității unei comisii de anchetă, decât dacă, de la prezentarea 

raportului de anchetă respectiv sau de la sfârşitul mandatului precedentei comisii de 

anchetă au trecut cel puţin douăsprezece luni și dacă au apărut noi stări de fapt. Comisiile 

pot fi instituite în toate cazurile în care apar fapte noi și importante, de natură să 

determine, probabil, modificarea unor constatări materiale.

Secţiunea 2

Norme procedurale generale

Articolul 5

Incompatibilităţi
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1. Nicio comisei de anchetă nu poate fi instituită atunci când faptele invocate sunt în curs 

de examinare în instanţă şi atâta timp cât cauza este încă în curs de judecare.

2. În cazul în care, după instituirea unei comisii de anchetă, sunt iniţiate proceduri 

judiciare având acelaşi obiect, Parlamentul European decide suspendarea, sau nu, a 

cercetărilor întreprinse de comisie.

Cererile în acest sens pot fi depuse de un stat membru, de Comisie sau de o persoană 

pe care cercetările o privesc direct şi individual.

Durata suspendării nu este luată în consideraţie la calculul perioadei menţionate la 

articolul 2 alineatul (3) litera (c).

Articolul 6

Caracterul public al procedurilor

1. Procedurile comisiilor de anchetă şi, în special, audierile la care procedează comisiile 

se desfăşoară public.

2. În mod excepţional, la cererea unei pătrimi dintre membrii comisiei de anchetă, a unei 

instituţii ori a unui organism al Uniunii sau a autorităţilor naţionale competente, 

procedurile se desfăşoară in camera. La cerere, martorii şi experţii pot fi audiaţi în 

camera.

Informaţiile considerate confidenţiale, în conformitate cu prevederile de la articolul 7, 

se examinează in camera.

3. Comisia de anchetă informează toate persoanele desemnate în cursul unei anchete, 

cărora aceasta le-ar putea aduce prejudicii; comisia audiază aceste persoane, dacă ele o 

doresc.
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Articolul 7

Confidenţialitatea

1. Informaţiile obţinute de comisiile de anchetă se folosesc exclusiv în scopul îndeplinirii 

sarcinilor acestora. Dacă conţin materiale confidenţiale, ele nu pot fi dezvăluite. 

Parlamentul European prelucrează şi protejează informaţiile confidenţiale în 

conformitate cu standardele minime comune de securitate aplicate de instituţiile 

Uniunii.

2. Alineatul (1) se aplică, în consecinţă, dezvăluirii informaţiilor care ar submina fie 

protejarea vieţii private şi a integrităţii persoanelor, în special în ceea ce priveşte 

legislaţia Uniunii în materie de protecţie a datelor cu caracter personal, fie interesele 

comerciale ale persoanelor fizice sau juridice, inclusiv proprietatea intelectuală.

Articolul 8

Cooperarea

Instituţiile şi organismele Uniunii asigură, din partea membrilor şi a personalului lor, asistenţa 

necesară pentru a permite comisiilor de anchetă să-şi îndeplinească îndatoririle;

Statele membre veghează ca autorităţile lor naţionale, în conformitate cu legislaţia naţională, 

să acorde sprijinul necesar pentru ca comisiile de anchetă să-şi poată îndeplini îndatoririle.

Articolul 9

Comunicări:
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Comunicarea cu autorităţile sau instanţele naţionale ale statelor membre în scopul aplicării 

prezentului regulament se realizează prin intermediul reprezentanţelor permanente ale 

acestora pe lângă Uniunea Europeană.

Articolul 10

Rezultatele anchetelor

1. După finalizarea unei anchete, comisiile de anchetă îşi prezintă raportul final

Parlamentului European, care îl aprobă fără amendamente sau îl respinge.

2. Raportul final al comisiei poate cuprinde concluziile minorităţii ca parte oficială a 

textului, cu condiția ca acestea să fie sprijinite de cel puțin o pătrime dintre membrii 

comisiei.

3. Pe baza raportului, Parlamentul European poate, în special, transmite chestiunea 

instituţiilor sau organismelor Uniunii ori autorităţilor judiciare sau altor autorităţi 

naţionale.

Parlamentul European poate adresa instituţiilor sau organismelor Uniunii Europene 

sau statelor membre orice recomandări pe care le adoptă pe baza rapoartelor comisiilor 

de anchetă.

Secţiunea 3

Ancheta

Articolul 11

Desfăşurarea cercetărilor

1. Comisiile de anchetă pot desfăşura, în limitele mandatului lor, orice cercetări pe care 

le consideră necesare în scopul îndeplinirii sarcinilor lor. În acest scop, comisiile sunt 
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îndrituite, în special:

să facă cercetări la faţa locului;

să solicite documente;

să citeze martori;

să audieze funcţionari şi alţi agenţi ai Uniunii sau ai statelor membre;

să solicite rapoarte de expertiză.

2. În cursul cercetărilor pe care le efectuează, comisiile de anchetă pot solicita asistenţă 

din partea autorităţilor judiciare sau a altor autorităţi naţionale. Aceste autorităţi 

acordă comisiilor de anchetă sprijinul necesar.

3. În eventualitatea în care presupusele încălcări sau cazuri de administrare 

defectuoasă în aplicarea dreptului Uniunii angajează răspunderea unui organism 

sau autorități a unui stat membru, comisia de anchetă poate solicita parlamentului 

statului membru în cauză să coopereze la anchetă.

În acest sens, Parlamentul European poate încheia acorduri interparlamentare cu 

parlamentele statelor membre.

4. Hotărârile adoptate de comisii în aplicarea secţiuni 3 adresate unei persoane fizice sau 

juridice, alta decât instituţiile şi organismele Uniunii şi ale statelor membre, 

informează destinatarii cu privire la căile de atac de care dispun în conformitate cu 

articolul 21 din prezentul regulament.

Hotărârile adoptate de comisii care sunt opozabile terţilor sunt considerate acte ale 

Parlamentului European.

Articolul 12

Ordinul pentru obţinerea probelor
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Pentru efectuarea cercetărilor lor, comisiile adoptă decizii (ordine pentru obţinerea probelor) 

în care sunt specificate mijloacele de cercetare preconizate şi faptele ce urmează a fi stabilite.

Articolul 13

Cercetări la faţa locului

Comisiile de anchetă pot face cercetări la faţa locului. Atunci când este cazul, acestea se 

desfăşoară în cooperare cu autorităţile naţionale, în conformitate cu legislaţia naţională.

Articolul 14

Cereri de documente

1. La cererea comisiilor de anchetă, adresată instituţiilor şi organismelor Uniunii, acestea 

pun la dispoziţia comisiilor orice document relevant pe care îl deţin.

2. La cererea comisiilor de anchetă, adresată autorităţilor statelor membre, acestea pun la 

dispoziţia comisiilor orice document relevant pe care îl deţin, în conformitate cu 

legislaţia naţională şi cu condiţia respectării normelor stabilite la articolul 1 alineatul 

(346) literele (a) şi (b) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

3. Comisiile de anchetă pot cere oricăror alte persoane fizice sau juridice în cauză să le 

pună la dispoziţie orice documente pe care le consideră pertinente pentru reuşita 

cercetărilor lor. Persoanele în cauză se conformează cererilor comisiilor, fără a aduce 

atingere obligaţiilor ce decurg din legislaţia Uniunii şi din aceea naţională. În caz de 

confiscare a anumitor obiecte de către autorităţile de punere în execuţie a dreptului 

naţional, aceste persoane pot invoca drepturile de care se bucură în conformitate cu 

legislaţia naţională.

4. În cererile de documente se va menţiona temeiul juridic şi scopul cererii şi se va 
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specifica ce documente sunt solicitate, fixându-se un termen-limită până la care 

trebuie furnizate documentele. În cereri se vor menţiona şi eventualele consecinţe ale 

refuzului neîntemeiat de a furniza documentele solicitate.

Articolul 15

Martori

1. În cazul în care consideră că audierea sa este necesară pentru îndeplinirea sarcinilor 

lor, comisiile de anchetă pot cita în calitate de martor orice persoană rezidentă în 

Uniunea Europeană.

Fiecare citaţie va cuprinde numele, prenumele şi adresa martorilor în cauză şi va

menţiona cu exactitate subiectul şi motivele pentru care aceştia urmează să fie audiaţi. 

Citaţiile vor fi transmise de comisii autorităţilor naţionale competente ale statului 

membru în care îşi martorii îşi au rezidenţa. Autorităţile naţionale competente asigură 

predarea citaţiilor către martori în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale.

2. Martorii citaţi în mod corespunzător se conformează citaţiilor şi se prezintă pentru 

audiere. Ei răspund la întrebările adresate de membrii comisiilor cu bunăvoinţă, în 

totalitate şi respectând adevărul. Ei pot invoca drepturile de care s-ar fi bucurat dacă ar 

fi fost citaţi şi audiaţi de o comisie parlamentară de anchetă sau un organism similar 

sau de o instanţă competentă în materie civilă în statul membru în care îşi au rezidenţa. 

În acest scop, ei pot recurge la asistenţă juridică.

Martorii sunt informaţi anticipat cu privire la drepturile şi obligaţiile lor, precum şi la 

eventualele consecinţe ale refuzului neîntemeiat de a se conforma citaţiilor şi de a se 

prezenta pentru audieri, ale depunerii de mărturii false şi ale mituirii martorilor.

3. În cazul în care un martor citat corespunzător nu se prezintă în fața comisiei de 

anchetă, comisia poate dispune ca respectivul martor să fie citat din nou.
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4. Comisiile pot hotărî să audieze martorii sub următorul jurământ: „Jur să spun 

adevărul, tot adevărul şi numai adevărul.” Dacă doresc, martorii pot adăuga 

jurământului o formulă religioasă complementară. Nimeni nu va fi însă obligat să 

depună mărturie sub jurământ.

În cazul în care martorii refuză să depună sub jurământ, se va lua act de aceasta în 

mod oficial.

Articolul 16

Mărturii depuse de membrii instituțiilor Uniunii și de membrii guvernelor statelor membre

Comisia poate invita instituțiile Uniunii – cu excepția Curții de Justiție – sau guvernele 

statelor membre să desemneze unul sau mai mulți membri care să participe la lucrările sale, în 

cazul în care mărturia acestora este considerată a fi de importanță materială și necesară pentru 

evaluarea temeinică a chestiunii care face obiectul anchetei.

În urma unei cereri formulate în temeiul primului paragraf, Comisia desemnează unul sau mai 

mulți comisari competenți în materie, care să compară în fața comisiei de anchetă.

Articolul 17

Funcţionari şi alţi agenţi ai Uniunii sau ai statelor membre

1. Comisiile de anchetă pot invita instituţiile sau organismele Uniunii sau statele membre 

să desemneze unul sau mai mulţi funcţionari sau agenţi care să ia parte la proceduri.

Instituţiile sau organismele Uniunii sau statele membre desemnează funcţionari sau 

agenţi pe care îi autorizează să compară în faţa comisiilor de anchetă.

2. În cazul în care consideră că audierea sa este necesară pentru îndeplinirea sarcinilor 

lor, comisiile de anchetă pot cita un anumit funcţionar sau un anumit alt agent al 
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Uniunii, pentru a depune mărturie cu privire la o chestiune legată de realizarea 

îndatoririlor sale profesionale. În conformitate cu articolul 17 şi articolul 19 din 

Statutul funcţionarilor Uniunii Europene şi cu articolul 11 din Regimul aplicabil altor 

agenţi ai Uniunii, se consideră că funcţionarii şi ceilalţi agenţi în cauză sunt autorizaţi 

să se supună somaţiilor comisiilor, să ia parte la audieri în calitate de martori, să dea 

declaraţii şi să producă dovezi în persoană.

3. În cazul în care consideră că audierea sa este necesară pentru îndeplinirea sarcinilor 

lor, comisiile de anchetă pot cita un anumit funcţionar sau un anumit alt agent al unui 

stat membru, pentru a depune mărturie cu privire la o chestiune legată de realizarea 

îndatoririlor sale profesionale. Statul membru în cauză îşi autorizează funcţionarii şi pe 

ceilalţi agenţi ai săi să se supună somaţiilor comisiilor, să ia parte la audieri în calitate 

de martori, să dea declaraţii şi să producă dovezi în persoană, în conformitate cu 

prevederile legislaţiei sale naţionale.

Articolul 18

Cereri de asistenţă judiciară

1. Comisiile de anchetă pot solicita asistență judiciară pentru examinarea martorilor citaţi 

în mod corespunzător.

2. Cererile de acest fel sunt emise, în conformitate cu articolul 15 alineatul (1), sub formă 

de decizii ale comisiilor și înaintate de acestea autorităţilor judiciare competente ale 

statului membru în care martorii îşi au rezidenţa. Dacă este necesar, decizia este 

însoţită de traducerea în limba sau într-una dintre limbile oficiale ale statului membru 

căruia îi este adresată.

3. După verificarea autenticității și legalității sale, autoritatea judiciară competentă dă 

curs cererii în conformitate cu legislația sa națională. Ea poate da însă curs unei cereri 

din partea unei comisii de anchetă prin care se solicită recurgerea la o metodă sau o 

procedură specială, dacă aceasta nu este incompatibilă cu legislaţia naţională a statului 
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membru în cauză sau imposibil de aplicat din motive legate de practicile şi procedurile 

sale interne sau din cauza unor dificultăţi de ordin practic.

4. Cererile de asistență judiciară se soluționează cu celeritate.

5. După soluţionare, autoritatea judiciară competentă transmite comisiilor de anchetă 

decizia care include cererea, orice documente ce decurg din punerea ei în execuţie şi o 

fişă detaliată a costurilor.

Articolul 19

Experţi

1. Comisiile de anchetă pot hotărî obţinerea unor rapoarte de expertiză din partea unuia 

sau a mai multor experţi. Deciziile luate în acest sens definesc sarcinile experţilor şi 

termenul până la care trebuie întocmit raportul.

2. Experţii pot exprima opinii exclusiv cu privire la aspectele care le-au fost indicate în 

mod expres.

3. La propunerea experţilor, comisiile pot ordona examinarea unor martori.

4. După întocmirea rapoartelor, experţii pot fi audiaţi de comisiile de anchetă.

Articolul 18 se aplică mutatis mutandis.

Articolul 20

Sancţiuni

1. Respingerea sau nerespectarea obligaţiilor stabilite prin prezentul regulament se 

consemnează într-o notă oficială.
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Preşedintele Parlamentului European poate comunica, integral sau parţial, punctele 

de care s-a luat act în mod formal, luând măsuri pentru publicarea anunțului în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

2. Statele membre asigură aplicarea sancţiunilor corespunzătoare, în conformitate cu 

legislaţia lor naţională, pentru următoarele încălcări ale prezentului regulament:

– refuzul neîntemeiat de a furniza oricare dintre documentele solicitate;

– nesupunerea fără temei la somaţii şi refuzul de a lua parte la examinări în calitate de 

martor;

– mărturiile false precum şi

– mituirea martorilor.

Aceste sancţiuni sunt eficace, proporţionale şi disuasive şi corespund sancţiunilor 

pentru încălcările aferente, în contextul lucrărilor comisiilor de anchetă din cadrul 

parlamentelor naţionale.

3. În cazul în care există suspiciuni rezonabile conform cărora o persoană a comis una 

dintre infracţiunile specificate la alineatul (2), statul membru în care aceasta îşi are 

rezidenţa instituie împotriva ei proceduri corespunzătoare, în conformitate cu legislaţia 

sa naţională.

Articolul 21

Căi de atac

1. Orice persoană fizică sau juridică, alta decât instituţiile şi organismele Uniunii şi ale 



PE464.928v02-00 22/30 RR\880586RO.doc

RO

statelor membre, poate prezenta, în scris, petiţii motivate împotriva deciziilor 

comisiilor de anchetă adoptate în aplicarea secţiunii 3 care îi sunt adresate sau care o 

privesc direct şi individual. Petiţiile specifică presupusa încălcare a legislaţiei Uniunii 

sau a celei naţionale aplicabile acestei persoane.

2. Petiţiile se depun la Parlamentul European în termen de 10 zile lucrătoare de la data 

comunicării deciziei către petent sau, în lipsa unei astfel de comunicări, din ziua în 

care petentul a luat cunoştinţă de aceasta, după cum este cazul.

Petiţiile au efect suspensiv.

3. În cadrul primei perioade de sesiune ce urmează după expirarea termenului de 10 zile 

lucrătoare de la primirea petiţiei, de Parlamentul European adoptă, cu privire la 

aceasta, o decizie motivată. În urma deciziei, se poate dispune anularea efectului 

suspensiv al petiţiei. 

Parlamentul European comunică petenţilor deciziile în termen de 10 zile lucrătoare, 

informându-i cu privire la căile de atac de care dispun, şi anume instituirea unor 

proceduri judiciare împotriva Parlamentului European şi/sau depunerea unei petiţii la 

Ombudsmanul European, în condiţiile stabilite la articolele 263 şi, respectiv, 228 din 

Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

4. În cazul în care Parlamentul European nu comunică deciziile sale motivate în limita 

termenului prescris, petenţii sunt îndrituiţi să instituie proceduri judiciare împotriva 

acestuia, în condiţiile stabilite la articolul 263 din Tratatul privind funcţionarea 

Uniunii Europene.

Articolul 22

Costuri

Cheltuielile de transport şi diurnele membrilor sau funcţionarilor organismelor şi 
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instituţiilor Uniunii sunt suportate de către respectivele organisme sau instituţii. 

Parlamentul European rambursează cheltuielile de transport şi cazare pentru alte persoane 

care compar în fața comisiilor de anchetă conform plafoanelor stabilite pentru audierea 

experţilor.

Secţiunea 4

Dispoziţii finale

Articolul 23 Abrogare

Decizia 95/167/CE, Euratom, CECO se abrogă.

Articolul 21 Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial 

al Uniunii Europene.

Se aplică: ...*

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele 

membre.

Adoptat la ….. 

                                               
* JO ... A se introduce data: douăsprezece luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.



PE464.928v02-00 24/30 RR\880586RO.doc

RO

Pentru Parlamentul European
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EXPUNERE DE MOTIVE

"Truth is an arrow and the gate is narrow...that it passes through."

BOB DYLAN

Introducere

Dreptul de anchetare este un aspect important al puterilor de control ale Parlamentului. El 
oferă, în ultimă instanţă, oportunitatea de a controla trecutul: în ce fel a fost aplicat corpusul 
existent de legislaţie? Au existat încălcări ale legii, elemente de administrare defectuoasă sau 
corupţie în administrarea legii? Cu alte cuvinte: dreptul de anchetare urmăreşte stabilirea 
adevărului despre trecut.

Acest drept este exercitat în mod diferit şi în numeroase feluri de către parlamentele 
democratice din întreaga lume. În majoritatea statelor membre ale UE, instituirea comisiilor 
de anchetă este prevăzută şi reglementată de constituţie, prin lege sau prin decret. O 
comparaţie între diferitele tipuri de comisii de anchetă existente în diverse state membre 
indică diferenţe destul de importante în ceea ce priveşte mecanismul de instituire, 
funcţionarea şi competenţele acestora1. Alte diferenţe pot fi constatate şi în ceea ce priveşte 
frecvenţa cu care sunt instituite comisiile de anchetă. 

Prin Tratatul de Maastricht, dreptul Parlamentului European de a institui comisii temporare de 
anchetă pentru a cerceta „pretinsele încălcări sau administrări defectuoase în aplicarea 
dreptului comunitar ” a fost ridicat la rang de legislaţie primară. Tratatul nu cuprinde 
informaţii cu privire la competenţele specifice acordate comisiilor de anchetă ale PE, lăsând 
definirea oricăror dispoziţii detaliate în grija unui viitor acord interinstituţional.

Parlamentul a început să pregătească fără întârziere un astfel de acord, iar o decizie 
interinstituţională referitoare la modalităţile detaliate de exercitare a dreptului de anchetare al 
Parlamentului European a fost adoptată abia în 19952, după îndelungate negocieri şi 
întocmirea a două rapoarte3. 

Parlamentul a făcut uz de dreptul său cu destul de multă prudenţă. Cu începere din 1995, nu 
au fost instituite decât trei comisii de anchetă: 

TRANSIT - pentru anchetarea regimului de tranzit comunitar,

                                               
1 Cf. analizei Departamentului tematic C - Comisiile parlamentare de anchetă în sistemele naţionale: un studiu 
comparativ asupra statelor membre ale UE.
2 A3-0302/92 şi A4-0003/95.
3 Decizia 95/167/CEE, Euratom, CECO.
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ESB1 - pentru anchetarea BSE (encefalopatiei bovine spongiforme),
EQUI - pentru anchetarea crizei societăţii de asigurări „Equitable Life".

În cursul sesiunilor sale, Comisia EQUI a descoperit rapid limitele puterilor acordate 
comisiilor de anchetă, care s-au dovedit, în final, a nu fi pe măsura statutului politic, a 
necesităţilor şi a competenţelor Parlamentului European. În această privinţă, Comisia EQUI a 
notat în raportul său următoarele: 

„Exceptând în ceea ce priveşte Comisia Europeană, comisia are puteri foarte mici: nu poate cita martori, 
nu există consecinţe, costuri sau penalizări în cazul în care un posibil martor refuză să coopereze în 
anchetă şi nu există sancţiuni pentru mărturie mincinoasă sau pentru refuzul de a se prezenta sau de a 
depune mărturie în faţa comisiei. Comisia nu are puteri investigative similare cu cele ale instanţelor 
judecătoreşti, în legătură cu administraţiile naţionale sau atunci când un organism administrativ sau 
privat refuză să pună la dispoziţia comisiei documentaţia. Ea nu are nici posibilitatea să solicite sprijinul 
unei instanţe judecătoreşti naţionale pe parcursul anchetei sale.1

Aceste probleme, relevate de Comisia EQUI, coincid de fapt cu punctele controversate 
apărute anterior, în cursul negocierilor interinstituţionale din 1995. Pe această bază, 
Parlamentul European a formulat, la 19 iunie 20072, o recomandare prin care chema 
Conferinţa preşedinţilor să pună în aplicare recomandările incluse deja în raportul Comisiei 
EQUI, în special în legătură cu viitoarea reformă a comisiilor de anchetă.

De ce să iniţiem această reformă acum?

Tratatul de la Lisabona a modificat echilibrul instituţional al Uniunii şi a consolidat statutul 
politic al Parlamentului. Articolul 14 din TUE specifică în mod expres că Parlamentul 
exercită un control politic. Tratatul a modificat, de asemenea, procedura de stabilire a 
prevederilor care reglementează exercitarea dreptului de anchetare. Articolul 226 menţionează 
că: „Modalităţile de exercitare ... se stabilesc de Parlamentul European, hotărând prin 
regulamente, din proprie iniţiativă, în conformitate cu o procedură legislativă specială, după 
aprobarea de către Consiliu şi Comisie.” 

Dacă în trecut era vorba de o decizie comună, adoptată de cele trei instituţii europene 
principale, Tratatul de la Lisabona conferă în mod explicit Parlamentului dreptul de iniţiativă. 
Parlamentul trebuie însă să obţină, în continuare, acordul Consiliului şi al Comisiei. 

Un alt motiv de a iniţia acum această revizuire este acela că ultimele amendamente aduse 
statutului Ombudsmanului3 îi conferă acestuia puteri mai largi decât cele ale comisiilor de 
anchetă ale Parlamentului.

Urmărind să îmbunătăţească funcţionarea şi eficacitatea viitoarelor comisii de anchetă, 
Recomandarea din 19 iunie 2007 a Parlamentului European, bazată pe raportul Comisiei 
EQUI, prevedea deja o reformă a normelor care reglementează respectivele comisii. Conform 
studiului elaborat de comisie privind situaţia din 12 state membre şi Elveţia, parlamentele 

                                               
1 A6-0203/2007.
2 P6_TA(2007)0264.
3 JO L 189, 17.07.2008, p. 25.
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naţionale sunt mult mai bine dotate pentru efectuarea anchetelor decât Parlamentul European. 
Ulterior, Departamentul tematic a actualizat studiul şi l-a extins şi la statele membre care nu 
fuseseră incluse în studiul anterior. Rezultatele au indicat faptul că majoritatea statelor 
membre au un sistem constituţional care prevede comisiile de anchetă. În majoritatea statelor 
membre, aceste comisii dispun de competenţe investigaţie similare cu cele ale instanţelor 
judiciare propriu zise, chiar dacă sunt mai restrânse. În majoritatea statelor membre în care 
comisiile de anchetă au un temei juridic, acestea au şi posibilitatea de a cita martori, care să 
depună mărturie. În caz de nesupunere, pedepsele variază de la o ţară la alta. 

În comparaţie cu aceste prevederi, prezentul pachet de norme privind comisiile de anchetă din 
cadrul Parlamentului European este mult mai restrictiv, în special în ceea ce priveşte citarea 
martorilor şi pedepsele impuse celor care refuză să coopereze.

Deoarece tratatul conferă Parlamentului dreptul de iniţiativă, procedura utilizată este cea 
stabilită la articolul 45 din Regulamentul de procedură, intitulat „Drepturile de iniţiativă 
conferite Parlamentului prin tratate”.

Dat fiind că procedura s-a schimbat, Parlamentul nu aduce simple modificări vechii decizii ci, 
în loc de aceasta, poate propune un nou regulament, conform celor amintite mai sus1. 

Care sunt îmbunătăţirile propuse? 

Comisiile de anchetă trebuie să dispună de mijloacele necesare pentru a-şi îndeplini sarcinile 
de examinare a presupuselor contravenţii la legislaţia Uniunii sau a cazurilor de administrare 
defectuoasă. Acest deziderat este în concordanţă cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie: în cazul în 
care un articol din tratat atribuie unei instituţii sau unui organism al Uniunii o sarcină 
specifică, trebuie acceptat faptul că, pentru a evita ca respectiva prevedere să devină cu totul 
ineficientă, articolul conferă respectivului organism „în mod necesar şi per se atribuţiile 
indispensabile pentru a îndeplini respectiva însărcinare”.2

Pentru a elabora – pentru prima dată în existenţa acestei instituţii – o propunere de regulament 
nou pornind de la zero, raportorul s-a inspirat din mai multe surse. Una dintre cele mai 
importante surse de inspiraţie au constituit-o Statul şi Regulamentul de procedură al Curţii de 
Justiţie a UE, în special articolele 24 - 30 şi, respectiv, articolele 47 - 53 şi 75. Regulamentul 
(CE) nr. 1073/1999 privind cercetările desfăşurate de OLAF şi Decizia 94/262/CECO, CE, 
Euratom referitoare la sarcinile Ombudsmanului au oferit exemple preţioase cu privire la 
modalitatea de instituire a unor competenţe de anchetare la nivel supranaţional. Documentul 
Departamentului tematic (Comisiile parlamentare de anchetă: o trecere în revistă) a oferit o 
privire de ansamblu asupra competenţelor şi procedurilor utilizate de comisiile de anchetă în 
diferite ţări. Textele anterioare, redactate în legătură cu comisiile de anchetă ale PE, nu au 

                                               
1 Un amănunt de ordin tehnic, dar care merită menţionat: articolul 107b din Tratatul de instituire a Comunităţii 
Europene a Energiei Atomice a fost abrogat prin Protocolul nr. 2 anexat la Tratatul de la Lisabona de modificare 
a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene; cu toate acestea, în 
virtutea articolului 106a din Tratatul CEEA, articolul 226 din Tratatul privind funcţionarea UE este aplicabil 
CEEA. 
2 Cf. hotărârii din 9 iulie 1987, pronunţate în cauza 281/85.
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fost, fireşte, ignorate1. Unele documente, note şi contribuţii excelente ale Serviciului nostru 
juridic au fost, de asemenea, de ajutor în cursul procesului de elaborare. În sfârşit, unele dintre 
prevederile necontestate şi utile din cuprinsul vechii decizii vor supravieţui, fără îndoială, în 
noul instrument juridic. 

Prezenta propunere de regulament oferă o structură mai clară şi mai logică decât aceea 
furnizată de vechea decizie. Cele mai importante îmbunătăţiri pot fi găsite în secţiunea 3 
(Cercetări).

Punctul de plecare al procesului nostru de reflecţie a fost convingerea că toate concluziile unei 
anchete ar trebui să se bazeze exclusiv pe elemente cu valoare probatorie. În acest sens, 
comisiile de anchetă ar trebui să fie în măsură să efectueze, în limitele mandatului lor, orice 
cercetări considerate necesare pentru îndeplinirea sarcinilor ce le incumbă, şi anume în scopul 
stabilirii adevărului cu privire la unele aspecte din trecut cu ajutorul probelor faptice. 

În consecinţă, în conformitate cu proiectul de raport propus, comisiile pot efectua orice tip de 
cercetări, cu prevederi detaliate referitoare la cele mai importante dintre ele, i.e. să facă 
cercetări la faţa locului, să solicite documente, să audieze funcţionari şi alţi agenţi ai Uniunii 
şi ai statelor membre, să citeze martori şi să ceară rapoarte de expertiză.

Comisiile de anchetă ar trebui să aibă acces la toate documentele, administrative sau de altă 
natură, şi la orice informaţii care le-ar putea facilita activitatea. Acestora ar trebui să li se dea 
posibilitatea de a obţine astfel de informaţii atât de la organismele Uniunii şi de la cele 
naţionale, cât şi de la persoanele fizice sau juridice. Aceste competenţe ar trebui însă utilizate 
exclusiv în cazurile în care există o legătură între informaţiile sau documentele solicitate şi 
sarcina încredinţată comisiei de anchetă în cauză. 

Pe aceeaşi bază, comisiile de anchetă ar trebui să fie în măsură să someze să compară în faţa 
lor orice persoană (funcţionari ai Uniunii sau de la nivel naţional, experţi tehnici, purtători de 
cuvânt ai unor persoane juridice etc.) a cărei depoziţie sau specializare profesională este 
considerată necesară pentru o mai bună cercetare a cazului în cauză.

Pentru îndeplinirea obiectivelor de mai sus, proiectul de regulament instituie obligaţia directă 
de punere la dispoziţie a documentelor solicitate de comisii şi de prezentare spre a face 
depoziţii în calitate de martor. Una dintre procedurile cuprinse în decizia iniţială ar putea fi 
însă menţinută: funcţionarii şi ceilalţi agenţi ai UE sau ai statelor membre pot fi desemnaţi de 
superiorii lor ierarhici pentru a lua parte la proceduri. Într-o astfel de situaţie, nu ar fi lipsit de 
realism să ne imaginăm că aceste persoane ar acţiona, practic, conform unor instrucţiuni 
primite. În cazul în care nu sunt satisfăcute de documentele sau declaraţiile făcute în 
conformitate cu această procedură, comisiile pot face însă uz de noile lor puteri, care sunt mai 
cuprinzătoare, şi anume acelea de a cita direct persoanele respective, în calitate de martori. În 

                                               
1 Raportul privind criza societăţii de asigurări „Equitable Life” (A6-0203/2007); Raportul din 21 iulie 1995 
privind modificarea articolului 136 din Regulamentul de procedură (A4-0187-95); Raportul din 12 ianuarie 1995 
privind modalităţile detaliate de exercitare a dreptului la anchetă al PE (A4-0003/95); Documentul de lucru din 3 
ianuarie 1995 privind dreptul la anchetă al PE (raportor: Alexander Langer);; Raportul din 14 octombrie 1992 
privind comisiile parlamentare de anchetă (A3-0302/92); Documentul de lucru din 2 iunie 1992 privind comisiile 
parlamentare de anchetă (raportor François Musso).
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felul acesta, vechea modalitate (care se bazează pe bunăvoinţa şi cooperarea leală a 
instituţiilor UE şi ale statelor membre) nu este abolită, dar ameninţarea pe care o constituie 
eventualitatea ca comisiile să facă uz de noile lor puteri, mai extinse, ar putea constitui 
elementul care să declanşeze sagacitatea instituţiilor UE sau ale statelor membre aflate în 
cercetare.

O îmbunătăţire foarte importantă adusă de această nouă modalitate juridică ar fi aceea că 
martorii corespunzător citaţi vor avea obligaţia de a răspunde cu bunăvoinţă, în totalitate şi 
respectând adevărul la întrebările adresate de membrii comisiilor. Toate acestea se aplică şi în 
cazul funcţionarilor şi al altor agenţi ai Uniunii. În virtutea regulamentului, ei sunt autorizaţi 
să se supună somaţiilor comisiilor de anchetă şi să depună mărturie. 

Acest cadru juridic pare să fie în măsură să garanteze, în cele din urmă, seriozitatea, eficienţa 
şi conformitatea controlului politic exercitat de Parlamentul European, singura instituţie a 
Uniunii aleasă direct, cu aşteptările cetăţenilor europeni în materie de responsabilitate 
democratică şi bună guvernanţă. 

Continuând în aceeaşi notă, nerespectarea acestor obligaţii ar trebui să atragă după sine 
sancţiuni adecvate. În scopul respectării principiilor nullum crimen sine lege şi nulla poena 
sine lege, astfel cum sunt stabilite la articolul 49 din Carta drepturilor fundamentale, 
regulamentul ar trebui să oblige statele membre să garanteze că anumite infracţiuni exact 
definite – refuzul neîntemeiat de a furniza documentele solicitate, nesupunerea fără temei la 
somaţii şi neprezentarea la audieri în calitate de martor, mărturia falsă şi mituirea martorilor –
se pedepsesc în mod corespunzător, în conformitate cu legislaţia naţională.

Parlamentul European nu este o instanţă judecătorească; într-adevăr, el însuşi nu dispune de 
puterea de a aplica cetăţenilor pedepse individuale. Cu toate acestea, atunci când toate statele 
membre au adoptat Tratatul de la Lisabona, ele au convenit, de asemenea, să confere 
Parlamentului European dreptul de a investiga contravenţiile şi cazurile de administrare 
defectuoasă în aplicarea legislaţiei Uniunii. În virtutea acestui fapt, ele ar trebui să oblige 
propriile sisteme administrative să acorde asistenţă tuturor comisiilor de anchetă ale PE 
eventual instituite. Pe de altă parte, instituţiile Uniunii nu ar trebui să le permită funcţionarilor 
corespunzător citaţi care încalcă regulamentul să se ascundă după imunitatea prevăzută prin 
Protocolul nr. 7 în interesul exclusiv al Uniunii; în consecinţă, se stipulează clar că, în astfel 
de cazuri, ridicarea imunităţii nu este considerată contrară intereselor Uniunii. 

În sfârşit, obiectivul instituirii unei comisii de anchetă este acela de a oferi o cale de atac în 
situaţii ilicite sau inechitabile. Astfel, pentru a oferi soluţia optimă, ar trebui ca cercetările să 
se poată concretiza într-o multitudine de rezultate posibile. În acest context ar trebui reamintit 
că puterea de decizie finală îi aparţine Parlamentului, indiferent de competenţele atribuite 
comisiilor de anchetă în scopul îndeplinirii sarcinilor lor. În felul acesta, concluziile 
comisiilor de anchetă ar putea fi prezentate sub forma unui raport final adresat Parlamentului. 
Mai apoi, ar rămâne la latitudinea Parlamentului să preia una sau mai multe dintre 
recomandările cuprinse în raportul final, cum ar fi decizia de a publica raportul, prezentarea 
unei iniţiative legislative, transmiterea chestiunii către Ombudsman sau adoptarea oricărei alte 
acţiuni adecvate, în funcţie de circumstanţele specifice.
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