
EUROOPA PARLAMENDI 18. NOVEMBRI 1999. AASTA OTSUS PETTUSTE,

KORRUPTSIOONI JA MUU ÜHENDUSTE HUVE KAHJUSTAVA ÕIGUSVASTASE
TEGEVUSE TÕKESTAMISEGA SEOTUD SISEJUURDLUSE SUHTES ESITATAVATE

NÕUETE JA TINGIMUSTE KOHTA

Euroopa Parlament,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 199,

võttes arvesse Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 25,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 112,

võttes arvesse parlamendi kodukorda, eriti selle artikli 186 punkti c,1

ning arvestades, et:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1073/19992 ja nõukogu määrus (Euratom) nr
1074/19993 Euroopa Pettustevastase Ameti toimetatavate juurdluste kohta sätestavad, et ameti
ülesandeks on algatada ja viia läbi haldusjuurdlusi kõikides Euroopa Ühenduse ja Euroopa
Aatomienergiaühenduse asutamislepingutega või nende alusel loodud institutsioonides, asutustes,
ametites ja ametkondades (edaspidi “institutsioonides ja asutustes”);

Euroopa Komisjoni moodustatud Euroopa Pettustevastase Ameti vastutusalasse kuuluvad peale
finantshuvide kaitse ka tegevused, mis aitavad kaitsta ühenduse huve selliste tegude korral, mille
tulemuseks võib olla haldus- või kriminaalmenetluse algatamine;

tuleks avardada pettustevastase võitluse ulatust ja suurendada selle tõhusust, kasutades
haldusjuurdluse valdkonnas olemasolevaid kogemusi;

eelnevast tulenevalt peaksid kõik institutsioonid ja asutused, lähtudes nende halduslikust
autonoomiast, usaldama sisejuurdluse korraldamise Euroopa Pettustevastasele Ametile,
eesmärgiga tuvastada rasked ametikohustuste rikkumise juhtumid, mis võivad endast kujutada
ühenduste ametnike ja teenistujate poolset ametikohustuste täitmata jätmist vastavalt Euroopa
ühenduste ametnike personalieeskirjade ja Euroopa ühenduste muude teenistujate
teenistustingimuste (edaspidi “personalieeskirjad”) artiklile 11 ja artikli 12 teisele ja kolmandale
lõikele, artiklitele 13, 14 ja 16 ning artikli 17 esimesele lõikele, kui see kahjustab ühenduste huve
ja võib kaasa tuua distsiplinaar- või, vajaduse korral, kriminaalmenetluse, või tõsiseid üleastumisi,
vastavalt personalieeskirjade artiklile 22, või personalieeskirjade subjektide ringist väljaspool
asuvate Euroopa Parlamendi liikmete või töötajate poolset samalaadset ametikohustuste täitmata
jätmist;

sellised uurimised tuleb läbi viia kooskõlas Euroopa ühenduste asutamislepingute asjaomaste
sätetega, eelkõige privileegide ja immuniteetide protokolliga, ja nende sätete rakendussätetega
ning personalieeskirjadega;

sellised uurimised tuleb kõigis ühenduse institutsioonides ja asutustes läbi viia samadel
tingimustel; selle ülesande andmine Euroopa Pettustevastasele Ametile ei tohiks mõjutada

1 Artikkel on nüüd välja jäetud.
2 EÜT L 136, 31.5.1999, lk 1.
3 EÜT L 136, 31.5.1995, lk 8.
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institutsioonide ja asutuste endi kohustusi ega mingil viisil vähendada asjaomaste isikute
õiguslikku kaitset;

kuni personalieeskirjade muutmiseni tuleb kehtestada kord, mis näeb ette institutsioonide ja
asutuste liikmete, juhtide, ametnike ja teenistujate vahelise koostöö sisejuurdluse tõrgeteta
läbiviimiseks,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE.

Artikkel 1

Kohustus teha ametiga koostööd

Euroopa Parlamendi peasekretär, teenistused ja kõik ametnikud ning teenistujad on kohustatud
tegema ameti esindajatega täielikku koostööd ja andma talle uurimiseks vajaliku abi. Eelnevat
silmas pidades on nad kohustatud edastama ameti esindajatele kogu vajaliku teabe ja andma
vajalikud selgitused.

Ilma et see piiraks Euroopa ühenduste asutamislepingute asjakohasete sätete, eelkõige privileegide
ja immuniteetide protokolli, ja nende rakendussätete kohaldamist, on parlamendiliikmetel kohustus
teha ametiga täielikku koostööd.

Artikkel 2

Kohustus esitada teavet

Euroopa Parlamendi ametnik või teenistuja, kes saab teada tõenditest, mille alusel võib eeldada
võimalikke pettuse-, korruptsiooni- või muu ühenduste huve kahjustava õigusvastase tegevuse
juhtumite esinemist või raskete ametikohustuste rikkumise juhtude esinemist, mis võivad endast
kujutada ühenduste ametnike ja teenistujate poolset ametikohustuste täitmata jätmist, mis võib
kaasa tuua distsiplinaar- või, vajaduse korral, kriminaalmenetluse, või personalieeskirjade
subjektide ringist väljaspool asuvate Euroopa Parlamendi liikmete, juhtide või töötajate
samalaadset ametikohustuste täitmata jätmist, peab teavitama sellest viivitamatult oma teenistuse
juhti, peadirektorit või juhul, kui ta peab seda vajalikuks, oma peasekretäri või otse Euroopa
Pettustevastast Ametit või juhul, kui tegemist on ametniku, teenistuja või personali liikmega, kelle
suhtes personalieeskirjad ei kehti, või kui tegemist on parlamendiliikme poolse samalaadse
ametikohustuste rikkumisega, peab ta teavitama sellest Euroopa Parlamendi presidenti.

Euroopa Parlamendi president, peasekretär, peadirektorid ja teenistuste juhid edastavad
viivitamatult ametile kõik neile teadaolevad tõendid, mille alusel võib eeldada esimeses lõikes
nimetatud juhtumite olemasolu.

Euroopa Parlamendi ametnikke ega teenistujaid ei tohi kohelda esimeses ja teises lõikes nimetatud
teabe edastamise tõttu ebaõiglaselt või diskrimineerivalt.

Parlamendiliikmed, kes saavad teada esimeses lõikes nimetatud asjaoludest, teavitavad sellest
Euroopa Parlamendi presidenti või, kui nad peavad seda vajalikuks, otse Euroopa Pettustevastast
Ametit.

Käesoleva artikli kohaldamine ei piira õigusaktides või Euroopa Parlamendi kodukorras sätestatud
konfidentsiaalsusnõuete kohaldamist.
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Artikkel 3

Julgeolekubüroo abi

Euroopa Pettustevastase Ameti direktori taotluse alusel osutab Euroopa Parlamendi
julgeolekubüroo ametile tema uurimiste läbiviimisel abi.

Artikkel 4

Puutumatus ja õigus ütluste andmisest keelduda

Sätted, mis reguleerivad parlamendiliikmete parlamentaarset puutumatust ja õigust ütluste
andmisest keelduda, kehtivad muudatusteta.

Artikkel 5

Huvitatud poolele teatamine

Kui kahtluse alla satub parlamendiliige, ametnik või teenistuja, teavitatakse vastavat isikut sellest
viivitamatult, välja arvatud juhul kui see võib uurimise läbiviimist kahjustada. Mingil juhul ei tohi
pärast uurimise lõppemist teha nimelisi Euroopa Parlamendi liikmele, ametnikule või teenistujale
osutavaid kokkuvõtteid, ilma et huvitatud isikule oleks antud võimalus väljendada kõigi temaga
seotud asjaolude kohta oma arvamust.

Juhul, kui uurimise huvides on vajalik selle salajasus ja kui on vajalik teostada siseriikliku
õigusasutuse pädevusse kuuluvat uurimistoimingut, võib Euroopa Parlamendi liikme, ametniku või
teenistuja oma seisukohti esitama kutsumise kohustuse täitmise edasi lükata; parlamendiliikme
puhul on selleks vajalik presidendi ning ametniku või teenistuja puhul peasekretäri nõusolek.

Artikkel 6

Teave uurimise lõpetamise kohta edasisi meetmeid võtmata

Kui pärast sisejuurdluse teostamist ei ole võimalik süüdistatud Euroopa Parlamendi liikme,
ametniku või teenistuja suhtes kohtuasja algatada, lõpetatakse tema suhtes algatatud sisejuurdlus
edasise tegevuseta Euroopa Pettustevastase Ameti direktori otsusega, kes teavitab sellest huvitatud
isikut kirjalikult.

Artikkel 7

Puutumatuse äravõtmine

Riigi politsei- või õiguskaitseasutuse taotlus Euroopa Parlamendi ametniku või teenistuja
kohtupuutumatuse äravõtmiseks seoses võimalike pettuse-, korruptsiooni- või muu õigusvastase
tegevuse juhtumitega edastatakse arvamuse saamiseks Euroopa Pettustevastase Ameti direktorile.
Kui esitatakse Euroopa Parlamendi liikme puutumatuse äravõtmise taotlus, siis Euroopa
Pettustevastasele Ametile antakse sellest teada.

Artikkel 8

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Parlamendis vastuvõtmise päeval.
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