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EIROPAS PARLAMENTA 1999 GADA 18. NOVEMBRA LĒMUMS PAR IEKŠĒJĀS
IZMEKLĒŠANAS NOTEIKUMIEM SAISTĪBĀ AR KRĀPŠANAS, KORUPCIJAS
UN CITAS KOPIENAS INTERESĒM KAITĒJOŠAS PRETTIESISKAS DARBĪBAS
NOVĒRŠANU
Eiropas Parlaments,
ņemot vērā Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 199. pantu,
ņemot vērā Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 25. pantu,
ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 112. pantu,
ņemot vērā Reglamentu, jo īpaši tā 186. panta c) punktu1,
tā kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1073/19992, kā arī Padomes Regulā
(Euratom) Nr. 1074/19993 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai, ir
noteikts, ka Birojs ierosina un veic administratīvo izmeklēšanu iestādēs, struktūrvienībās un
aģentūrās, kuras izveidotas ar EK līgumu un Euratom līgumu vai pamatojoties uz tiem;
tā kā Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai atbildība, kā to noteikusi Komisija, pārsniedz
finansiālo interešu aizstāvību un attiecas uz visām darbībām kopumā, kas saistītas ar Kopienas
interešu aizstāvēšanu pret pārkāpumiem, par kuriem var saukt pie administratīvās atbildības
vai kriminālatbildības;
tā kā jāpastiprina un jāpadara efektīvāka cīņa pret krāpšanu, izmantojot administratīvajā
izmeklēšanā gūto pieredzi;
tā kā tādējādi visas iestādes, struktūrvienības un aģentūras, pamatojoties uz to administratīvo
autonomiju, uztic Birojam veikt iekšēju administratīvo izmeklēšanu ar nolūku atklāt nopietnus
pārkāpumus, kas saistīti ar to profesionālo darbību un Kopienu ierēdņu vai darbinieku to
pienākumu nepildīšanu, kuri minēti Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu 11. pantā,
12. panta otrajā un trešajā daļā, 13., 14., 16. pantā un 17. panta pirmajā daļā un Eiropas
Kopienu pārēju darbinieku nodarbinātības nosacījumos (še turpmāk “Noteikumi”), un kas var
kaitēt šo Kopienu interesēm un var būt par pamatu saukšanai pie disciplināratbildības un,
vajadzības gadījumā, kriminālatbildības, vai smagu dienesta pārkāpumu, kas minēts
Noteikumu 22. pantā, vai līdzīgu gadījumu, kad amata pienākumus nepilda deputāts vai
Eiropas Parlamenta darbinieks, uz kuru neattiecas Noteikumi;
tā kā šī izmeklēšana jāveic, pilnībā ievērojot attiecīgos noteikumus Eiropas Kopienu
dibināšanas līgumos, jo īpaši Protokolā par privilēģijām un imunitāti un dokumentos, kas
pieņemti to īstenošanai, kā arī Noteikumos;
tā kā šī izmeklēšana jāveic vienādos apstākļos visās Kopienas iestādēs, struktūrvienībās un
aģentūrās, lai šī uzdevuma uzticēšana Birojam netraucētu iestāžu, struktūrvienību un aģentūru
pienākumu pildīšanu un nekādā veidā nemazinātu attiecīgo personu tiesisko aizsardzību;
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tā kā līdz Civildienesta noteikumu grozīšanai jāizstrādā noteikumi, saskaņā ar kuriem iestāžu
un struktūrvienību locekļi, aģentūru vadītāji, kā arī to ierēdņi un darbinieki sadarbojas, lai
veicinātu izmeklēšanas norisi;
IR PIEŅĒMIS ŠĀDU LĒMUMU.
1. pants
Pienākums sadarboties ar Biroju
Eiropas Parlamenta ģenerālsekretāra, dienestu, kā arī jebkura ierēdņa vai darbinieka pienākums
ir pilnībā sadarboties ar Biroja darbiniekiem un sniegt visu izmeklēšanai vajadzīgo palīdzību.
Šajā nolūkā tie sniedz Biroja darbiniekiem visu noderīgo informāciju un paskaidrojumus.
Neskarot attiecīgos noteikumus Eiropas Kopienu dibināšanas līgumos, jo īpaši Protokolā par
privilēģijām un imunitāti, kā arī dokumentos, kas pieņemti to īstenošanai, deputāti pilnīgi
sadarbojas ar Biroju.
2. pants
Pienākums sniegt informāciju
Ikviens Eiropas Parlamenta ierēdnis vai darbinieks, kura rīcībā nonāk informācija par faktiem,
kas ļauj domāt, ka ir notikusi krāpšana vai korupcija vai kāda cita prettiesiska darbība, kas kaitē
Kopienas interesēm, vai ka ir pieļauti nopietni pārkāpumi, kas saistīti ar profesionālo darbību
un kas var izraisīt Kopienu ierēdņu vai darbinieku vai to darbinieku, uz kuriem Noteikumi
neattiecas, pienākumu nepildīšanu un kas var būt par pamatu saukšanai pie
disciplināratbildības un, ja vajadzīgs, kriminālatbildības, par to nekavējoties ziņo dienesta
vadītājam vai ģenerāldirektoram vai, ja uzskata par vajadzīgu, ģenerālsekretāram vai tieši
Birojam, ja ir runa par ierēdni, darbinieku vai tādu darbinieku, uz kuru Noteikumi neattiecas,
vai, ja ir runa par līdzīgiem pārkāpumiem no deputātu puses, — Eiropas Parlamenta
priekšsēdētājam.
Parlamenta priekšsēdētājs, ģenerālsekretārs, ģenerāldirektori un Eiropas Parlamenta dienestu
vadītāji nekavējoties nodod Birojam visus tiem zināmos faktus, kas ļauj domāt, ka ir pieļauti
pirmajā daļā minētie pārkāpumi.
Pret Eiropas Parlamenta ierēdņiem un darbiniekiem nedrīkst izturēties netaisnīgi vai
diskriminējoši tāpēc, ka viņi ir darījuši zināmus pirmajā un otrajā daļā minētos faktus.
Deputāti, kuri ir uzzinājuši pirmajā daļā minētos faktus, par tiem informē Eiropas Parlamenta
priekšsēdētāju vai, ja uzskata par vajadzīgu, tieši Biroju.
Šī panta noteikumus piemēro, neskarot konfidencialitātes prasības, kas noteiktas tiesību aktos
vai Eiropas Parlamenta Reglamentā.
3. pants
Drošības dienesta palīdzība
Pēc Biroja direktora pieprasījuma Eiropas Parlamenta drošības dienests praktiski palīdz Biroja
darbiniekiem veikt izmeklēšanu.
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4. pants
Imunitāte un tiesības nesniegt liecības
Noteikumi par deputātu imunitāti un deputātu tiesībām atteikties no liecību sniegšanas paliek
negrozīti.
5. pants
Ieinteresētās puses informēšana
Gadījumā, ja iespējama deputāta, ierēdņa vai darbinieka personīga saistība, ieinteresētā
persona par to īsā laikā jāinformē, ja tas nekaitē izmeklēšanas gaitai. Jebkurā gadījumā pēc
izmeklēšanas nedrīkst izdarīt secinājumus par konkrētu Eiropas Parlamenta deputātu, ierēdni
vai darbinieku, ja ieinteresētajai personai nav iespējas izteikties par visiem faktiem, kas uz viņu
attiecas.
Ja izmeklēšanai vajadzīga pilnīga slepenības saglabāšana un kādas valsts tiesu iestāžu
kompetencē esošu izmeklēšanas pasākumu izmantošana, pienākumu uzaicināt Eiropas
Parlamenta deputātu, ierēdni vai darbinieku var atlikt uz vēlāku laiku, to saskaņojot ar
Parlamenta priekšsēdētāju, ja lēmums attiecas uz deputātu, vai ar ģenerālsekretāru, ja tas
attiecas uz ierēdni vai darbinieku.
6. pants
Informācija par lietas nevirzīšanu tālāk
Ja pēc iekšējās izmeklēšanas nav faktu, uz kuru pamata var izvirzīt apsūdzību pret Eiropas
Parlamenta deputātu, ierēdni vai darbinieku, par attiecīgo personu veikto iekšējo izmeklēšanu
izbeidz un lietu nevirza tālāk pēc Biroja direktora lēmuma, kurš par to rakstiski informē
ieinteresēto pusi.
7. pants
Imunitātes atņemšana
Visus valsts policijas vai tiesu iestādes pieprasījumus atcelt Eiropas Parlamenta ierēdnim vai
darbiniekam imunitāti saistībā ar iespējamiem krāpšanas vai korupcijas gadījumiem vai
jebkuru citu prettiesisku darbību nodod Biroja direktoram atzinuma sniegšanai. Ja šāds
pieprasījums attiecas uz Eiropas Parlamenta deputātu, par to informē Biroju.
8. pants
Stāšanās spēkā
Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to pieņem Eiropas Parlaments.

