
DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN DIN 18 NOIEMBRIE 1999 PRIVIND
CONDIȚIILE PENTRU INVESTIGAȚIILE INTERNE PRIVIND PREVENIREA FRAUDEI,
CORUPȚIEI ȘI ORICĂROR ACTIVITĂȚI ILEGALE CARE AFECTEAZĂ INTERESELE

COMUNITĂȚILOR

Parlamentul European,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 199,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului, în
special articolul 25,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special
articolul 112,

având în vedere Regulamentul de procedură şi, în special, articolul 186 litera (c)1,

întrucât Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului2,
precum şi Regulamentul (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliuluii3 privind investigaţiile
efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă prevăd că Oficiul iniţiază şi efectuează
investigaţiile administrative în cadrul instituţiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor create de
Tratatele CE şi Euratom sau instituite în temeiul acestora

întrucât responsabilitatea Oficiului European de Luptă Antifraudă, astfel cum a fost stabilită de
către Comisie, pe lângă protejarea intereselor financiare, cuprinde şi ansamblul activităţilor
legate de apărarea intereselor comunitare împotriva abaterilor care pot să atragă după sine
acțiuni administrative sau penale;

întrucât este necesar să se extindă domeniul de aplicare şi să sporească eficacitatea luptei
împotriva fraudei folosind expertiza existentă în domeniul investigaţiilor administrative;

întrucât, în consecinţă, ar trebui ca toate instituţiile, organismele, oficiile și agențiile, în temeiul
autonomiei administrative de care dispun, să încredinţeze Oficiului misiunea de a efectua
investigaţii administrative interne destinate să descopere fapte grave, legate de exercitarea
activităţilor profesionale, care ar putea constitui o neîndeplinire a obligaţiilor funcţionarilor şi
agenţilor Comunităţilor, cum ar fi cele menţionate la articolul 11, articolul 12 alineatele (2) şi
(3), articolele 13, 14, 16 şi articolul 17 alineatul (1) din Statutul funcţionarilor Comunităţilor
Europene şi regimul aplicabil altor agenţi ai Comunităţilor Europene (denumit în continuare
„statut”), fapte care ar putea aduce atingere intereselor Comunităţilor Europene şi care ar putea
face obiectul unor proceduri disciplinare, sau, după caz, penale, sau o abatere personală gravă
prevăzută la articolul 22 din statut, sau o neîndeplinire a obligaţiilor analoage ale deputaţilor
sau ale personalului Parlamentului European care nu se află sub incidenţa acestui statut;

întrucât aceste investigaţii ar trebui efectuate cu respectarea deplină a dispoziţiilor pertinente
din Tratatele de instituire a Comunităţilor Europene, în special Protocolul privind privilegiile
şi imunităţile, a textelor adoptate pentru aplicarea acestora, precum şi a statutului;

1Articol eliminat în prezent.
2JO L 136, 31.5.1999, p. 1.
3JO L 136, 31.5.1999, p. 8.
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întrucât aceste investigaţii ar trebui efectuate în condiţii echivalente în toate instituţiile,
organismele, oficiile şi agențiile comunitare;  atribuirea acestei sarcini către Oficiul nu ar trebui
să afecteze responsabilitatea proprie a instituţiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor şi nu ar
trebui să diminueze cu nimic protecţia juridică a persoanelor vizate;

întrucât, până la modificarea statutului, ar trebui determinate modalităţile practice de
colaborare între membrii instituţiilor şi organismelor, conducătorii oficiilor și agențiilor şi
funcţionarii şi agenţii instituțiilor, organismelor, oficiilor șî agențiilor în vederea bunei
desfăşurări a investigaţiilor interne,

DECIDE:

Articolul 1

Obligaţia de a coopera cu Oficiul

Secretarul General, serviciile, precum şi orice funcţionar sau agent al Parlamentului European
sunt obligaţi să coopereze pe deplin cu agenţii Oficiului şi să le acorde toată asistenţa necesară
pe parcursul investigaţiei. În acest scop, aceştia furnizează agenţilor Oficiului toate elementele
de informaţie şi toate explicaţiile utile.

Fără a aduce atingere dispoziţiilor pertinente din Tratatele de instituire a Comunităţilor
Europene, în special Protocolului privind privilegiile şi imunităţile, precum şi textelor adoptate
în vederea aplicării acestora, deputaţii cooperează pe deplin cu Oficiul.

Articolul 2

Obligaţia de a furniza informaţii

Orice funcţionar sau agent al Parlamentului European care ajunge să cunoască elemente de fapt
care conduc la prezumţia că există eventuale cazuri de fraudă, de corupţie sau orice altă
activitate ilegală care aduce atingere intereselor Comunităţilor sau fapte grave, legate de
exercitarea unor activităţi profesionale, care ar putea constitui o neîndeplinire a obligaţiilor
funcţionarilor şi agenţilor Comunităţilor sau ale personalului care nu se află sub incidenţa
statutului, susceptibile de a face obiectul unor proceduri disciplinare sau, după caz, penale, îşi
informează fără întârziere cu privire la aceasta şeful de serviciu sau directorul general sau, dacă
i se pare util, Secretarul General sau direct Oficiul, în cazul în care este vorba despre un
funcţionar, un agent sau un membru al personalului care nu se află sub incidenţa acestui statut
sau, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor analoage ale deputaţilor, Preşedintele Parlamentului
European.

Preşedintele, Secretarul General, directorii generali şi şefii de serviciu ai Parlamentului
European transmit imediat Oficiului orice element de fapt de care au cunoştinţă, care ar
presupune existenţa neregulilor prevăzute la primul paragraf.

Funcţionarii şi agenţii Parlamentului European nu trebuie în niciun caz să fie trataţi inechitabil
sau discriminatoriu ca urmare a faptului că au comunicat informaţiile menţionate la primul şi
la al doilea paragraf.

Deputaţii care ajung să ia la cunoştinţă faptele menţionate la primul paragraf informează
Preşedintele Parlamentului European sau, în cazul în care consideră că acest lucru este util,
direct Oficiul.
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Prezentul articol se aplică fără a aduce atingere cerinţelor de confidenţialitate prevăzute de
legislaţie sau de Regulamentul de procedură al Parlamentului European.

Articolul 3

Asistenţa biroului de securitate

La cererea directorului Oficiului, biroul de securitate al Parlamentului European asistă agenţii
Oficiului la efectuarea concretă a investigaţiilor.

Articolul 4

Imunitatea şi dreptul de a nu depune mărturie

Normele privind imunitatea deputaţilor în Parlament şi dreptul acestor deputaţi de a refuza
depunerea mărturiei rămân neschimbate.

Articolul 5

Informarea părţii interesate

În cazul în care apare posibilitatea unei implicări personale a unui deputat, a unui funcţionar
sau a unui agent, partea interesată este informată rapid, atât timp cât acest lucru nu dăunează
mersului investigaţiei. În orice caz, la sfârşitul investigaţiei nu pot fi trase concluzii care privesc
nominal un deputat, un funcţionar sau un agent al Parlamentului European fără ca partea
interesată să fi avut posibilitatea să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor faptelor care
o privesc.

În cazurile în care este necesară menţinerea unui secret absolut în scopul investigaţiei şi
recurgerea la modalităţi de investigare care intră în competenţa unei autorităţi judiciare
naţionale, obligaţia de a invita deputatul, funcţionarul sau agentul Parlamentului European să
se exprime poate fi amânată cu acordul Preşedintelui, în cazul unui deputat, sau al Secretarului
General, în cazul unui funcţionar sau al unui agent.

Articolul 6

Informarea privind încheierea investigaţiei fără a se da curs acesteia

În cazul în care, în urma unei investigaţii interne, nu poate fi reţinut niciun element împotriva
unui deputat, a unui funcţionar sau a unui agent al Parlamentului European împotriva căruia s-
au formulat acuzaţii, investigaţia internă cu privire la acesta este încheiată fără a i se da curs pe
baza deciziei directorului Oficiului, care informează, în scris, persoana interesată cu privire la
aceasta.

Articolul 7

Ridicarea imunităţii

Orice cerere provenind de la o autoritate poliţienească sau judiciară naţională privind ridicarea
imunităţii de jurisdicţie a unui funcţionar sau agent al Parlamentului European în legătură cu
eventuale cazuri de fraudă, corupţie sau orice altă activitate ilegală se transmite directorului
Oficiului spre avizare. În cazul în care o cerere de ridicare a imunităţii se referă la un deputat
al Parlamentului European, Oficiul este informat cu privire la aceasta.
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Articolul 8

Data intrării în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării de către Parlamentul European.
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