
1995 M. BALANDŽIO 19 D. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS
SPRENDIMAS DĖL IŠSAMIŲ PARLAMENTO NAUDOJIMĄSI TYRIMO TEISE

REGLAMENTUOJANČIŲ NUOSTATŲ1

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija,

atsižvelgdami į Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 20b straipsnį;

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 193 straipsnį;

atsižvelgdami į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 107b straipsnį;

kadangi išsamios Parlamento naudojimąsi tyrimo teise reglamentuojančios nuostatos turi būti
patvirtintos laikantis Europos Bendrijų steigimo sutartyje išdėstytų nuostatų;

kadangi laikinieji tyrimo komitetai turi turėti priemones, reikalingas jų įgaliojimų vykdymui ir
kadangi tam tikslui pasiekti yra būtina, kad valstybės narės ir Europos Bendrijų institucijos ir
įstaigos imtųsi visų reikalingų veiksmų palengvinti šių įgaliojimų vykdymą;

kadangi turi būti apsaugotas laikinųjų tyrimo komitetų darbo slaptumas ir konfidencialumas;

kadangi vienos iš trijų institucijų pageidavimu, išsamios Parlamento naudojimąsi tyrimo teise
reglamentuojančios nuostatos gali būti peržiūrėtos pasibaigus šiai Europos Parlamento
kadencijai, atsižvelgiant į įgytą patirtį,

BENDRU SUTARIMU PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šis sprendimas nustato išsamias Parlamento naudojimąsi tyrimo teise reglamentuojančias
nuostatas, remiantis EAPB sutarties 20b straipsniu, EB sutarties 193 straipsniu ir EAEB
sutarties 107b straipsniu.

2 straipsnis

1. Atlikdamas savo pareigas ir laikydamasis 1 straipsnyje minimų sutarčių nustatytų
sąlygų bei apribojimų, Europos Parlamentas, ketvirtadalio savo narių prašymu, gali sudaryti
laikinąjį tyrimo komitetą tirti įtariamus pažeidimus ar netinkamą administravimą įgyvendinant
Bendrijos teisę, kuriuos galėjo įvykdyti Europos Bendrijų institucija ar įstaiga, valstybės narės
viešojo administravimo institucija ar asmenys, pagal Bendrijos teisę įgalioti ją įgyvendinti.

Europos Parlamentas tvirtina laikinųjų tyrimo komitetų sudėtį ir vidaus darbo taisykles.

Sprendimas sudaryti laikinąjį tyrimo komitetą, kuriame nurodomas jo sudarymo tikslas ir
ataskaitos pateikimo terminas, paskelbiamas Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

2. Laikinasis tyrimo komitetas vykdo savo pareigas atsižvelgdamas į Europos Bendrijų
institucijoms ir įstaigoms sutarčių suteiktus įgaliojimus.

Laikinojo tyrimo komiteto nariai ar asmenys, kurie dėl savo profesinių įsipareigojimų
susipažino su duomenimis, informacija, žiniomis, dokumentais ar objektais, kuriems taikoma
slaptumo apsauga pagal valstybės narės arba Bendrijos priimtas nuostatas, net ir pabaigę eiti
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pareigas, privalo laikytis įsipareigojimo saugoti paslaptį nuo visuomenės ir atitinkamo leidimo
neturinčių asmenų.

Klausymai ir liudininkų parodymai yra vieši. Komiteto darbas vyksta uždarame posėdyje, jei
to reikalauja ketvirtadalis tyrimo komiteto narių, Bendrijos arba nacionalinė administracija,
arba jei laikinasis tyrimo komitetas svarsto paslaptį sudarančią informaciją. Liudininkai ir
specialistai turi teisę duoti parodymus ar liudyti uždarame posėdyje.

3. Laikinasis tyrimo komitetas negali tirti faktų, kuriuos nagrinėja nacionalinis ar
Bendrijos teismas, iki tol, kol bus baigtas tos bylos teisminis nagrinėjimas.

Per du mėnesius nuo paskelbimo pagal šio straipsnio 1 dalį arba nuo tada, kai Komisijai buvo
pranešta apie laikinajam tyrimo komitetui pateiktą pareiškimą dėl įtariamų valstybės narės
įvykdytų Bendrijos teisės pažeidimų, Komisija gali pranešti Parlamentui, kad laikinojo tyrimo
komiteto nagrinėjamam klausimui turi būti taikoma Bendrijos ikiteisminė procedūra. Tokiu
atveju laikinasis tyrimo komitetas imasi visų reikalingų veiksmų, kad Komisija galėtų pilnai
įvykdyti Sutarčių jai suteiktus įgaliojimus.

4. Laikinasis tyrimo komitetas paleidžiamas, kai pateikia savo ataskaitą per jo sudarymo
metu nustatytą terminą arba vėliausiai per dvylika mėnesių nuo jo sudarymo datos ir, bet kuriuo
atveju, pasibaigus Parlamento kadencijai.

Motyvuotu sprendimu Parlamentas gali du kartus pratęsti dvylikos mėnesių terminą dar trims
mėnesiams. Šis sprendimas paskelbiamas Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

5. Laikinasis tyrimo komitetas negali būti sudarytas arba iš naujo sudarytas tirti
klausimus, kurie jau buvo nagrinėti laikinojo tyrimo komiteto, anksčiau kaip dvylika mėnesių
nuo tyrimo dėl tų klausimų ataskaitos pateikimo arba pastarojo užduoties pabaigos, nebent būtų
paaiškėję naujų faktų.

3 straipsnis

1. Laikinasis tyrimo komitetas atlieka reikalingą tyrimą patikrinti įtariamus teisės
pažeidimus ar netinkamą administravimą įgyvendinant Bendrijos teisę pagal toliau nustatytas
sąlygas.

2. Laikinasis tyrimo komitetas gali paprašyti Europos Bendrijų institucijos ar įstaigos arba
valstybės narės vyriausybės paskirti vieną iš jų narių dalyvauti komiteto darbe.

3. Jei laikinasis tyrimo komitetas pateikia motyvuotą prašymą, suinteresuota valstybė narė
ir Europos Bendrijų institucijos ar įstaigos paskiria pareigūną ar kitą tarnautoja, kurį įgalioja
atvykti į laikinąjį tyrimo komitetą, nebent tai prieštarautų paslapties ir visuomenės ar
nacionalinio saugumo reikalavimams pagal nacionalinę ar Bendrijos teisę.

Minėtieji pareigūnai arba kiti tarnautojai kalba savo vyriausybės ar institucijų vardu ir pagal jų
nurodymus. Jie ir toliau laikosi pareigybinių įsipareigojimų.

4. Valstybių narių valdžios institucijos ir Europos Bendrijų institucijos ar įstaigos,
laikinajam tyrimo komitetui paprašius arba savo pačių iniciatyva, pateikia komiteto darbui
reikalingus dokumentus, nebent tai prieštarautų paslapties ir visuomenės ar nacionalinio
saugumo reikalavimams pagal nacionalinę ar Bendrijos teisę.

5. Šio straipsnio 3 ir 4 dalys taikomos nepažeidžiant valstybių narių nuostatų, kurios
draudžia pareigūnų dalyvavimą arba dokumentų perdavimą.

B3_Sprendimas dėl išsamių Parlamento naudojimąsi tyrimo teise reglamentuojančių nuostatų



Valstybės narės vyriausybės arba institucijos atstovas, turintis įgaliojimus jos vardu prisiimti
įsipareigojimus, praneša Parlamentui apie kliūtis, atsirandančias dėl slaptumo, visuomenės ar
nacionalinio saugumo reikalavimų arba dėl pirmoje pastraipoje minėtų nuostatų.

6. Iš valstybės narės kilusius dokumentus Europos Bendrijų institucijos ar įstaigos
perduoda laikinajam tyrimo komitetui tik prieš tai informavusios šią valstybę.

Dokumentus, kuriems taikomos šio straipsnio 5 dalies nuostatos, laikinajam tyrimo komitetui
jos perduoda tik gavusios atitinkamos valstybės narės sutikimą.

7. Šio straipsnio 3, 4 ir 5 dalys taikomos fiziniams ir juridiniams asmenims, pagal
Bendrijos teisę įgaliotiems šią teisę įgyvendinti.

8. Kiek tai yra būtina atliekant pareigas, laikinasis tyrimo komitetas gali paprašyti bet kurį
kitą asmenį duoti parodymus komitete. Laikinasis tyrimo komitetas praneša kiekvienam į
tyrimą įtrauktam asmeniui, kuriam šis tyrimas gali pakenkti, ir jei šis to pageidauja, išklauso jo
parodymus.

4 straipsnis

1. Laikinojo tyrimo komiteto surinkta medžiaga naudojama tik jo pareigoms atlikti. Šios
informacijos negalima skelbti, jei joje yra slapto ar konfidencialaus pobūdžio informacijos arba
joje minimos asmenų pavardės.

Europos Parlamentas imasi administracinių ir darbo tvarkos priemonių, būtinų apsaugoti
laikinojo tyrimo komiteto darbo slaptumą ir konfidencialumą.

2. Laikinasis tyrimo komitetas pateikia ataskaitą Europos Parlamentui, kuris gali nuspręsti
ją viešai paskelbti, laikydamasis 1 dalies nuostatų.

3. Europos Parlamentas gali pateikti Europos Bendrijų institucijoms ar įstaigoms arba
valstybėms narėms rekomendacijas, priimtas remiantis laikinojo tyrimo komiteto ataskaita.
Šie, remdamiesi rekomendacijomis, savo nuožiūra padaro tinkamas išvadas.

5 straipsnis

Bet koks su šio sprendimo įgyvendinimu susijęs pranešimas valstybėms narėms pateikiamas
per jų nuolatines atstovybes prie Europos Sąjungos.

6 straipsnis

Europos Parlamento, Tarybos ar Komisijos pageidavimu, šios nuostatos gali būti peržiūrėtos
pasibaigus šiai Europos Parlamento kadencijai, atsižvelgiant į įgytą patirtį.

7 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.
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