
SKLEPEVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA INKOMISIJE ZDNE 19. APRILA
1995 ODOLOČBAH, KI PODROBNEJE UREJAJOURESNIČEVANJE
PREISKOVALNE PRAVICE EVROPSKEGA PARLAMENTA1

Evropski parlament, Svet in Komisija So –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo in zlasti člena
20b Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 193 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena
107b Pogodbe,

ker morajo biti določbe, ki podrobneje urejajo preiskovalno pravico Evropskega parlamenta,
določene ob upoštevanju določb iz pogodb o ustanovitvi Evropskih skupnosti,

ker morajo začasni preiskovalni odbori imeti potrebna sredstva za opravljanje svojih nalog; ker
je v ta namen bistveno, da države članice ter institucije in organi Evropskih skupnosti sprejmejo
vse ukrepe, s katerimi bi olajšali opravljanje teh nalog,

ker je treba varovati tajnost in zaupnost postopkov začasnih preiskovalnih odborov,

ker se lahko določbe, ki podrobneje urejajo uresničevanje preiskovalne pravice, po koncu
tekočega mandata Evropskega parlamenta na zahtevo ene izmed treh institucij spremenijo z
ozirom na pridobljene izkušnje –

SOGLASNO SKLENILI:

Člen 1

Določbe, ki podrobneje urejajo uresničevanje preiskovalne pravice Evropskega parlamenta, se
v skladu s členom 20b Pogodbe ESPJ, členom 193 Pogodbe ES in členom 107b Pogodbe ESAE
opredelijo v tem sklepu.

Člen 2

1. Ob upoštevanju pogojev in omejitev, določenih v pogodbah iz člena 1, lahko Evropski
parlament pri izpolnjevanju svojih nalog na zahtevo četrtine svojih poslancev ustanovi začasni
preiskovalni odbor za preiskavo domnevnih kršitev ali nepravilnosti pri izvajanju zakonodaje
Unije, ki so posledica dejanja institucije ali organa Evropskih skupnosti, organa javne uprave
države članice ali oseb, ki so po zakonodaji Unije pristojne za izvajanje le-te.

Evropski parlament določi sestavo in pravila delovanja začasnih preiskovalnih odborov.

Sklep o ustanovitvi začasnega preiskovalnega odbora, v katerem sta zlasti navedena njegov
namen in rok za predajo njegovega poročila, se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

1 UL L 113, 19.5.1995, str. 1.
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2. Začasni preiskovalni odbor opravlja svoje naloge v skladu s pooblastili, ki so
institucijam in organom Evropskih skupnosti podeljena s Pogodbami.

Člani začasnega preiskovalnega odbora in vse druge osebe, ki so se v okviru svojih nalog
seznanile z dejstvi, informacijami, znanjem, dokumenti ali predmeti, katerih tajnost je treba
spoštovati v skladu z določbami, ki jih sprejme država članica ali institucija Skupnosti, jih
morajo varovati pred nepooblaščenimi osebami in javnostjo tudi po končanem opravljanju
svojih nalog.

Zaslišanja in pričanja so javna. Seje potekajo brez navzočnosti javnosti, če tako zahteva četrtina
članov preiskovalnega odbora, institucije Skupnosti ali nacionalni organi ali kadar začasni
preiskovalni odbor obravnava tajne informacije. Priče in izvedenci imajo pravico dajati izjave
ali pričati brez navzočnosti javnosti.

3. Začasni preiskovalni odbor ne sme preiskovati zadev, o katerih teče postopek pred
nacionalnim sodiščem ali sodiščem Skupnosti, dokler sodni postopek ni zaključen.

V roku dveh mesecev po objavi v skladu z odstavkom 1 ali po tem, ko je bila Komisija
obveščena, da je bila začasnemu preiskovalnemu odboru prijavljena domnevna kršitev
zakonodaje Unije s strani države članice, lahko Komisija obvesti Evropski parlament, da je
zadeva, ki jo preiskuje začasni preiskovalni odbor, predmet predhodnega postopka Skupnosti;
v takih primerih začasni preiskovalni odbor sprejme vse potrebne ukrepe, da bi Komisiji
omogočil celovito izvajanje pooblastil, ki so ji podeljena s Pogodbami.

4. Začasni preiskovalni odbor se razpusti ob predložitvi svojega poročila v roku,
določenem ob njegovi ustanovitvi, ali najpozneje po izteku obdobja, ki ne sme biti daljše od
dvanajstih mesecev od dneva ustanovitve, vsekakor pa ob koncu parlamentarne mandatne
dobe.

Evropski parlament lahko dvanajstmesečni rok z obrazloženim sklepom dvakrat podaljša za
vsakič tri mesece. Tak sklep se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

5. Glede zadeve, ki jo je začasni preiskovalni odbor že preiskoval, se lahko začasni
preiskovalni odbor ustanovi ali ponovno ustanovi šele po preteku vsaj dvanajstih mesecev od
predložitve poročila o omenjeni preiskavi ali od konca naročila za preiskavo in če se pojavijo
nova dejstva.

Člen 3

1. Začasni preiskovalni odbor opravi potrebne preiskave za ugotovitev domnevnih kršitev
ali nepravilnosti pri izvajanju zakonodaje Unije pod spodaj določenimi pogoji.

2. Začasni preiskovalni odbor lahko zaprosi institucijo ali organ Evropskih skupnosti ali
vlado države članice, da enega izmed svojih članov pooblasti za sodelovanje pri delu odbora.

3. Zadevne države članice in institucije ali organi Evropskih skupnosti na podlagi
obrazložene zahteve začasnega preiskovalnega odbora pooblastijo uradnika ali uslužbenca, da
nastopi pred začasnim preiskovalnim odborom, razen če temu po nacionalni zakonodaji ali
zakonodaji Unije nasprotujejo razlogi tajnosti oziroma javne ali nacionalne varnosti.

Omenjeni uradniki ali uslužbenci govorijo v imenu in po navodilih svojih vlad ali institucij. Še
naprej so vezani na obveznosti na podlagi pravil, ki veljajo zanje.
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4. Organi držav članic in institucije ali organi Evropskih skupnosti dajo začasnemu
preiskovalnemu odboru na njegovo zahtevo ali na lastno pobudo na voljo dokumentacijo,
potrebno za opravljanje njegovih nalog, če jim tega ne preprečujejo razlogi tajnosti oziroma
javne ali nacionalne varnosti, ki izhajajo iz nacionalnih predpisov in pravil ali zakonodaje
Unije.

5. Odstavka 3 in 4 ne posegata v druge določbe držav članic, ki prepovedujejo nastopanje
uradnikov ali pošiljanje dokumentov.

Oviro, ki izhaja iz razlogov tajnosti oziroma javne ali nacionalne varnosti ali določb, navedenih
v prvem pododstavku, Evropskemu parlamentu sporoči predstavnik, ki je pooblaščen za
prevzemanje obveznosti v imenu zadevne države članice ali institucije.

6. Institucije ali organi Evropskih skupnosti lahko začasnemu preiskovalnemu odboru
pošljejo dokumente, ki izvirajo iz določene države članice, šele potem, ko so zadevno državo
o tem obvestili.

Dokumente, za katere se uporablja odstavek 5, pošljejo začasnemu preiskovalnemu odboru šele
po pridobitvi soglasja zadevne države članice.

7. Odstavki 3, 4 in 5 se uporabljajo za fizične in pravne osebe, ki so po zakonodaji Unije
pooblaščene za izvajanje le-te.

8. Začasni preiskovalni odbor lahko, kolikor je to potrebno za opravljanje njegovih nalog,
zahteva od vseh drugih oseb, da pričajo pred njim. Če lahko oseba zaradi imenovanja v teku
preiskave utrpi škodo, jo začasni preiskovalni odbor o tem obvesti; na željo osebe jo tudi zasliši.

Člen 4

1. Informacije, ki jih začasni preiskovalni odbor pridobi, se uporabijo izključno za
opravljanje njegovih nalog. Informacije se ne smejo objaviti, če vsebujejo gradivo tajne ali
zaupne narave ali imena oseb.

Evropski parlament sprejme administrativne ukrepe in postopkovna pravila, potrebne za
varovanje tajnosti in zaupnosti postopkov začasnega preiskovalnega odbora.

2. Poročilo začasnega preiskovalnega odbora se predloži Evropskemu parlamentu, ki ga
lahko ob upoštevanju določb odstavka 1 objavi.

3. Evropski parlament lahko institucijam ali organom Evropskih skupnosti ali državam
članicam pošlje priporočila, ki jih sprejme na podlagi poročila začasnega preiskovalnega
odbora. Ti pa iz priporočila potegnejo ustrezne zaključke.

Člen 5

Obvestila, naslovljena na nacionalne organe držav članic z namenom uporabe tega sklepa, se
jim sporočijo preko njihovih stalnih predstavništev v Evropski uniji.

Člen 6

Na zahtevo Evropskega parlamenta, Sveta ali Komisije se lahko navedeni členi po koncu
tekoče mandatne dobe Evropskega parlamenta spremenijo z ozirom na pridobljene izkušnje.
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Člen 7

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.
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