
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHOPARLAMENTUZEDNE 18.
LISTOPADU 1999O PODMÍNKÁCHVNITŘNÍHOVYŠETŘOVÁNÍ V
SOUVISLOSTI S PŘEDCHÁZENÍMPODVODŮM, ÚPLATKÁŘSTVÍ A
JAKÉKOLI NEDOVOLENÉČINNOSTI POŠKOZUJÍCÍ ZÁJMY

SPOLEČENSTVÍ

Evropský parlament,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, zejména na článek 199 této
smlouvy,

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

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména
na článek 112 této smlouvy,

s ohledem na jednací řád, zejména čl. 186 písm. c)1,

vzhledem k těmto důvodům:

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/19992 a nařízení Rady (Euratom) č.
1074/19993 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům stanoví, že
úřad zahajuje a provádí správní vyšetřování v rámci orgánů, institucí, úřadů a agentur
založených Smlouvou o ES nebo Smlouvou o Euratomu nebo na jejich základě;

odpovědnost Evropského úřadu pro boj proti podvodům, jak byla stanovena Komisí, se týká
kromě ochrany finančních zájmů všech činností spojených s ochranou zájmů Společenství před
nedovoleným chováním, které by mohlo vést k správnímu nebo trestnímu řízení;

rámec boje proti podvodům by měl být rozšířen a jeho účinnost zvýšena využitím zkušeností
získaných v oblasti správních vyšetřování;

na základě své správní autonomie by tedy všechny orgány, instituce, úřady a agentury měly
svěřit úřadu provádění vnitřních správních vyšetřování s cílem odhalit závažné skutečnosti
související s výkonem odborných činností, které by mohly znamenat zanedbání povinností ze
strany úředníků a zaměstnanců Společenství podle článku 11, čl. 12 odst. 2 a 3, článků 13, 14,
16 a čl. 17 odst. 1 služebního řádu úředníků a pracovního řádu ostatních zaměstnanců
Evropských společenství (dále jen „služební řád“), které poškozují zájmy Společenství a mohly
by vést k disciplinárnímu řízení, popřípadě trestnímu stíhání nebo závažnému úřednímu
pochybení podle článku 22 služebního řádu nebo k zanedbání obdobných povinností ze strany
poslanců či zaměstnanců Evropského parlamentu, na které se nevztahuje služební řád;

tato vyšetřování musí být prováděna v plném souladu s příslušnými ustanoveními smluv o
založení Evropských společenství, zejména s Protokolem o výsadách a imunitách Evropských
společenství, s příslušnými prováděcími předpisy a služebním řádem;

1Článek nyní vypuštěn.
2Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.
3Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 8.
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tato vyšetřování musí být prováděna za stejných podmínek ve všech orgánech, institucích,
úřadech a agenturách Společenství; zadání tohoto úkolu Evropskému úřadu pro boj proti
podvodům nesmí ovlivnit odpovědnosti orgánů, institucí, úřadů nebo agentur a nesmí nijak
omezit právní ochranu dotčených osob;

do doby, než bude přijata změna služebního řádu, by měla být stanovena praktická opatření
vymezující způsob, jakým mají členové orgánů a institucí, vedoucí  úřadů a agentur, úředníci
a zaměstnanci orgánů, institucí, úřadů a agentur spolupracovat v zájmu hladkého průběhu
vnitřních vyšetřování,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Povinnost spolupracovat s Úřadem

Generální tajemník, všechna oddělení a úředníci či zaměstnanci Evropského parlamentu jsou
povinni plně spolupracovat s pracovníky Úřadu pro boj proti podvodům a poskytovat jim
veškerou pomoc nezbytnou pro vyšetřování. Za tímto účelem podávají pracovníkům úřadu
veškeré potřebné informace a vysvětlení.

Aniž jsou dotčena příslušná ustanovení smluv o založení Evropských společenství, zejména
Protokolu o výsadách a imunitách a příslušných prováděcích předpisů, musí poslanci s tímto
úřadem plně spolupracovat.

Článek 2

Povinnost podávat informace

Úředníci či zaměstnanci Evropského parlamentu, kteří se dozvědí o skutečnostech vedoucích
k domněnce o možné existenci podvodu, úplatkářství nebo jakékoli jiné nedovolené činnosti
poškozující zájmy Společenství, nebo o závažných skutečnostech souvisejících s výkonem
odborných činností, které by mohly znamenat zanedbání povinností ze strany úředníků a
zaměstnanců Společenství nebo zaměstnanců, na které se nevztahuje služební řád, a které by
mohly vést k disciplinárnímu řízení, popřípadě trestnímu stíhání, informují o tom neprodleně
svého vedoucího nebo generálního ředitele nebo, pokud to považují za účelné, generálního
tajemníka, nebo přímo Úřad pro boj proti podvodům, pokud se jedná o úředníka, nebo o
zaměstnance, na kterého se nevztahuje služební řád, nebo v případě zanedbání obdobných
povinností ze strany poslanců, předsedu Evropského parlamentu.

Předseda, generální tajemník, generální ředitelé a vedoucí oddělení Evropského parlamentu
neprodleně sdělí tomuto úřadu jakékoli skutečnosti, které jsou jim známy a které jsou důvodem
k domněnce o případu porušení předpisů uvedeném v prvním odstavci.

Úředníci nebo zaměstnanci Evropského parlamentu nesmějí být za žádných okolností
vystaveni nerovnému či diskriminačnímu zacházení v důsledku předání informací uvedených
v prvním a druhém odstavci.

Poslanci, kteří zjistí skutečnosti uvedené v prvním odstavci, o tom musí informovat předsedu
Parlamentu, popřípadě, pokud to považují za účelné, přímo úřad.

Tímto článkem nejsou dotčeny požadavky na důvěrnost stanovené v právních předpisech nebo
v jednacím řádu Evropského parlamentu.
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Článek 3

Asistence bezpečnostní kanceláře

Na žádost ředitele Úřadu pro boj proti podvodům je při praktickém vyšetřování nápomocno
úřadu oddělení bezpečnosti Evropského parlamentu.

Článek 4

Imunita a právo odmítnout svědectví

Předpisy upravující parlamentní imunitu poslanců a jejich právo odmítnout výpověď zůstávají
nezměněny.

Článek 5

Informování zainteresované strany

V případě možného zapojení poslance, úředníka nebo zaměstnance o tom musí být dotčená
strana neprodleně informována, neuškodí-li to vyšetřování. V žádném případě nesmějí být po
ukončení vyšetřování vypracovány závěry, v nichž je uvedeno jméno poslance, úředníka nebo
zaměstnance Evropského parlamentu, aniž by dotčená strana měla možnost vyjádřit se ke všem
skutečnostem, které se jí týkají.

V případech, kdy povaha vyšetřování vyžaduje naprosté utajení a využití vyšetřovacích
prostředků spadajících do pravomoci vnitrostátního soudního orgánu, mohou dostat dotčení
poslanci se souhlasem předsedy Parlamentu a úředníci nebo zaměstnanci se souhlasem
generálního tajemníka možnost se vyjádřit později, čímž bude povinnost udělit možnost
vyjádřit se splněna.

Článek 6

Informace o uzavření vyšetřování bez dalšího řízení

Nepotvrdí-li se po ukončení vnitřního vyšetřování skutečnosti umožňující zahájit řízení proti
poslanci, úředníkovi nebo zaměstnanci Evropského parlamentu, jehož se vyšetřování týkalo,
je toto vnitřní vyšetřování uzavřeno rozhodnutím ředitele Úřadu pro boj proti podvodům, který
o tom písemně informuje dotčenou stranu.

Článek 7

Zbavení imunity

Veškeré žádosti vnitrostátního policejního nebo soudního orgánu o zbavení úředníků a
zaměstnanců Evropského parlamentu imunity před soudem v možných případech podvodu,
úplatkářství nebo jakékoli jiné nedovolené činnosti musejí být předány k vyjádření řediteli
úřadu. Týká-li se žádost o zbavení imunity poslance Evropského parlamentu, musí o tom být
úřad informován.

Článek 8

Účinnost

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem jeho přijetí Evropským parlamentem.
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