
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE ZE
DNE 19. DUBNA 1995 O PRAVIDLECH PRO VÝKON

VYŠETŘOVACÍHO PRÁVA EVROPSKÉHO PARLAMENTU1

Evropský parlament, Rada a Komise,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství uhlí a oceli, a zejména na článek
20b této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 193 této
smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména
na článek 107b této smlouvy,

vzhledem k tomu, že při stanovení pravidel pro výkon vyšetřovacího práva Evropského
parlamentu by měla být dodržena ustanovení smluv o založení Evropských společenství;

vzhledem k tomu, že dočasné vyšetřovací výbory musí mít k dispozici prostředky potřebné k
výkonu své funkce; že je proto důležité, aby členské státy a orgány a instituce Evropských
společenství přijaly všechna opatření k usnadnění výkonu této funkce;

vzhledem k tomu, že utajení a důvěrnost jednání dočasných vyšetřovacích výborů musí být
chráněny;

vzhledem k tomu, že na žádost jednoho ze tří dotyčných orgánů lze po skončení tohoto
volebního období Evropského parlamentu pravidla pro výkon vyšetřovacího práva přezkoumat
na základě zkušeností,

SPOLEČNOU DOHODOU PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pravidla pro výkon vyšetřovacího práva Evropského parlamentu stanoví toto rozhodnutí v
souladu s článkem 20b Smlouvy o ESUO, článkem 193 Smlouvy o ES a článkem 107b
Smlouvy o ESAE.

Článek 2

1. Evropský parlament může, za podmínek a v mezích stanovených smlouvami
uvedenými v článku 1, při plnění svých úkolů na žádost čtvrtiny členů zřídit dočasný
vyšetřovací výbor, který by zkoumal obvinění z přestupků nebo nesprávného úředního postupu
při uplatňování práva Společenství, které se jeví jako akt orgánu nebo instituce Evropských
společenství, orgánu veřejné správy některého členského státu nebo osob zmocněných
právními předpisy Společenství k uplatňování tohoto práva.

Složení a jednací řád dočasných vyšetřovacích výborů stanoví Evropský parlament.
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Rozhodnutí zřídit dočasný vyšetřovací výbor, ve kterém se vymezí zejména jeho účel a lhůta
pro podání jeho zprávy, se zveřejní v Úředním věstníku Evropských společenství.

2. Dočasný vyšetřovací výbor vykonává své úkoly v souladu s pravomocemi udělenými
Smlouvami orgánům a institucím Evropských společenství.

Členové dočasného vyšetřovacího výboru a veškeré další osoby, které se na základě svých
povinností obeznámily se skutečnostmi, informacemi, poznatky, dokumenty nebo předměty,
jejichž utajení musí být zachováváno podle předpisů přijatých členským státem nebo orgánem
Společenství, jsou povinni je držet v tajnosti před každou neoprávněnou osobou a před
veřejností, a to i po ukončení jejich funkce.

Jednání a svědecké výpovědi jsou veřejné. Zasedání se koná s vyloučením veřejnosti, jestliže
o to požádá jedna čtvrtina členů vyšetřovacího výboru nebo orgány Společenství nebo
členských států nebo v případech, kdy dočasný vyšetřovací výbor projednává utajované
informace. Svědkové a znalci mají právo přednést své prohlášení nebo svědectví v neveřejném
zasedání.

3. Dočasný vyšetřovací výbor smí vyšetřovat záležitosti projednávané před vnitrostátním
soudem nebo před Evropským soudním dvorem, dokud soudní projednávání neskončí.

Do dvou měsíců od zveřejnění podle odstavce 1 nebo od obdržení informace o obvinění z
porušení právních předpisů Společenství členským státem vysloveném před dočasným
vyšetřovacím výborem může Komise oznámit Evropskému parlamentu, že záležitost, která má
být projednávána dočasným vyšetřovacím výborem, se stává předmětem předsoudního postupu
Společenství; v těchto případech přijme dočasný vyšetřovací výbor všechna nezbytná opatření,
která umožní Komisi plný výkon pravomocí, které jí svěřují Smlouvy.

4. Dočasný vyšetřovací výbor ukončí svou činnost předložením zprávy ve lhůtě, která mu
je stanovena při zřízení, nebo nejpozději po uplynutí lhůty nejvýše dvanácti měsíců od dne jeho
zřízení, v každém případě koncem parlamentního období.

Evropský parlament může tuto dvanáctiměsíční lhůtu dvakrát odůvodněným rozhodnutím
prodloužit o tři měsíce. Toto rozhodnutí se zveřejní v Úředním věstníku Evropských
společenství.

5. Dočasný vyšetřovací výbor nesmí být zřízen nebo znovuzřízen k věcem, které již
dočasný vyšetřovací výbor šetřil, pokud neuplynulo alespoň dvanáct měsíců od předložení
zprávy o tomto šetření nebo od ukončení jejího úkolu a pokud se neobjevily nové skutečnosti.

Článek 3

1. Dočasný vyšetřovací výbor provádí šetření nutná k tomu, aby ověřil obvinění z
přestupků nebo nesprávného úředního postupu při uplatňování práva Společenství za níže
uvedených podmínek.

2. Dočasný vyšetřovací výbor může vyzvat určitý orgán nebo instituci Evropských
společenství nebo vládu členského státu, aby jmenovala jednoho ze svých členů k účasti na
jejích jednáních.

3. Na odůvodněnou žádost dočasného vyšetřovacího výboru jmenují dotyčné členské
státy a orgány nebo instituce Společenství vyššího úředníka nebo jiného zaměstnance, kterého
zmocní, aby vystupoval před dočasným vyšetřovacím výborem, nebrání-li tomu důvody utajení
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nebo veřejné či státní bezpečnosti vyplývající z právních předpisů členského státu nebo
Společenství.

Tito vyšší úředníci nebo zaměstnanci se vyjadřují jménem svých vlád a institucí a podle jejich
pokynů. Nadále jsou vázáni povinnostmi vyplývajícími z jejich služebního postavení.

4. Orgány členských států a orgány nebo instituce Evropských společenství poskytují
dočasnému vyšetřovacímu výboru na jeho žádost nebo z vlastního podnětu dokumenty
nezbytné k výkonu jeho úkolů, nebrání-li jim v tom důvody utajení nebo veřejné či státní
bezpečnosti vyplývající z právních předpisů členského státu nebo Společenství.

5. Odstavce 3 a 4 nejsou dotčeny jiné předpisy členských států, které zakazují, aby
úředníci vystupovali nebo aby byly dokumenty předloženy.

Překážku vyplývající z důvodů utajení, veřejné či státní bezpečnosti nebo předpisů uvedených
v prvním pododstavci musí Evropskému parlamentu sdělit zástupce zmocněný zavazovat vládu
daného členského státu nebo orgán Společenství.

6. Orgány ani instituce Evropských společenství nesmějí dočasnému vyšetřovacímu
výboru předložit dokumenty pocházející z některého členského státu, aniž by o tom tento stát
nejdříve uvědomily.

Nesmějí postoupit dočasnému vyšetřovacímu výboru žádné dokumenty, na které se vztahuje
odstavec 5, aniž by nejdříve získaly souhlas daného státu.

7. Odstavce 3, 4 a 5 se vztahují na fyzické i právnické osoby zmocněné právem
Společenství k jeho uplatňování.

8. Pokud je to k výkonu jeho úkolů nezbytné, může dočasný vyšetřovací výbor požádat
kteroukoli jinou osobu, aby před ním vypovídala jako svědek. Dočasný vyšetřovací výbor musí
uvědomit každou osobu zmíněnou během šetření, které by to mohlo přivodit újmu; vyslechne
ji, jestliže o to požádá.

Článek 4

1. Informace, které dočasný vyšetřovací výbor získá, smějí být použity pouze k výkonu
jeho úkolů. Jestliže obsahují prvky tajné nebo důvěrné povahy nebo jména osob, nesmějí být
zveřejněny.

Správní opatření a procedurální pravidla nezbytná k ochraně utajení a důvěrnosti jednání
dočasných vyšetřovacích komisí přijímá Evropský parlament.

2. Dočasný vyšetřovací výbor podává zprávu Evropskému parlamentu, který může
rozhodnout o jejím zveřejnění s výhradou ustanovení odstavce 1.

3. Evropský parlament může zaslat orgánům nebo institucím Evropských společenství
nebo členských států jakákoli doporučení, která přijme na základě zprávy dočasného
vyšetřovacího výboru. Ty z nich vyvodí závěry, které považují za vhodné.

Článek 5

Každé sdělení určené členských států pro účely uplatňování tohoto rozhodnutí se provádí
prostřednictvím jejich stálých zastoupení u Evropské unie.
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Článek 6

Výše uvedená pravidla mohou být přezkoumána na žádost Evropského parlamentu, Rady nebo
Komise na základě získaných zkušeností po skončení současného volebního období
Evropského parlamentu.

Článek 7

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských
společenstv
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