
DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Z DNIA 18 LISTOPADA 1999R.
DOTYCZĄCA WARUNKÓW ORAZ TRYBU PROWADZENIA DOCHODZEŃ

WEWNĘTRZNYCH W ZAKRESIE WALKI Z PRZESTĘPSTWAMI FINANSOWYMI,
KORUPCJĄ ORAZ WSZELKĄ NIELEGALNĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SZKODLIWĄ DLA

INTERESÓW WSPÓLNOT

Parlament Europejski,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności art. 199,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, a w szczególności
art. 25,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, a w
szczególności art. 112,

uwzględniając Regulamin, a w szczególności art. 186 pkt c1,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady2, jak również
rozporządzenie (Euratom) nr 1074/1999 Rady3, dotyczące dochodzeń prowadzonych przez
Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych, przewidują, że Urząd otwiera
i prowadzi dochodzenia administracyjne w ramach instytucji, organów i organizacji
utworzonych Traktatami WE i Euratom lub na ich podstawie;

w zakres odpowiedzialności Europejskiego Urzędu do spraw Zwalczania Nadużyć
Finansowych ustanowionego przez Komisję wchodzi, oprócz ochrony interesów finansowych,
ogół działań związanych z ochroną interesów wspólnotowych przed nieprawidłowymi
zachowaniami, które mogłyby zostać objęte postępowaniem administracyjnym lub karnym;

należy zwiększyć zasięg oraz skuteczność walki z przestępstwami finansowymi poprzez
korzystanie z istniejących doświadczeń w dziedzinie dochodzeń administracyjnych;

w konsekwencji wszystkie instytucje, organy oraz organizacje, na podstawie swojej autonomii
administracyjnej, powinny powierzyć Urzędowi prowadzenie wewnętrznych dochodzeń
administracyjnych, mających na celu wykrycie poważnych uchybień związanych z
wykonywaniem obowiązków służbowych, które mogą stanowić naruszenie obowiązków
urzędników lub innych pracowników Wspólnot, określonych w art. 11, art. 12 akapit drugi i
trzeci, w art. 13, 14, 16 oraz w art. 17 akapit pierwszy regulaminu pracowniczego urzędników
Wspólnot Europejskich oraz przepisów stosujących się do pozostałych pracowników Wspólnot
Europejskich (dalej określanych jako statut), szkodliwe dla interesów Wspólnot i podlegające
postępowaniu dyscyplinarnemu, lub w określonych przypadkach postępowaniu karnemu, albo
wykrycie poważnych uchybień, o których mowa w art. 22 statutu, lub naruszenia
analogicznych obowiązków przez posłów lub pracowników Parlamentu Europejskiego, którzy
nie podlegają przepisom statutu;

1Obecnie art. skreślony.
2Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 1.
3Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 8.
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dochodzenia muszą być prowadzone z poszanowaniem odpowiednich postanowień Traktatów
ustanawiających Wspólnoty Europejskie, a w szczególności protokołu w sprawie przywilejów
i immunitetów, tekstów przyjętych na ich podstawie i statutu;

dochodzenia muszą być prowadzone we wszystkich instytucjach, organach oraz organizacjach
wspólnotowych na jednakowych warunkach, a powierzenie tego zadania Urzędowi nie narusza
kompetencji własnych instytucji, organów i organizacji, ani nie ogranicza ochrony prawnej
osób, których te dochodzenia dotyczą;

w oczekiwaniu na zmianę statutu powinny zostać ustalone praktyczne zasady, według których
członkowie instytucji i organów, osoby kierujące nimi, jak i ich urzędnicy oraz inni
pracownicy, udzielą pomocy w celu umożliwienia prawidłowego przebiegu dochodzeń
wewnętrznych;

POSTANAWIA, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Obowiązek współpracy z Urzędem

Sekretarz Generalny, poszczególne działy, jak również każdy urzędnik lub inny pracownik
Parlamentu Europejskiego są zobowiązani do ścisłej współpracy z pracownikami Urzędu oraz
do udzielenia wszelkiej pomocy niezbędnej do przeprowadzenia dochodzenia. W tym celu
udzielają oni pracownikom Urzędu wszelkich przydatnych informacji i wyjaśnień.

Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Traktatów ustanawiających Wspólnoty
Europejskie, szczególnie protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów, jak również
przepisów przyjętych na ich podstawie, posłowie w pełni współpracują z Urzędem.

Artykuł 2

Obowiązek informowania

Każdy urzędnik lub inny pracownik Parlamentu Europejskiego, który powziął wiadomość o
okolicznościach wskazujących na fakt dopuszczenia się przestępstwa finansowego, korupcji
lub jakiegokolwiek innego nielegalnego działania na szkodę interesów Wspólnot lub też o
poważnych uchybieniach w wykonywaniu obowiązków służbowych, mogących stanowić
naruszenie obowiązków urzędników i innych pracowników Wspólnot, lub też pracowników,
którzy nie podlegają regulaminowi, zagrożonych postępowaniem dyscyplinarnym, a w
niektórych przypadkach karnym, niezwłocznie informuje o tym swojego przełożonego lub
dyrektora generalnego, albo, jeżeli uzna to za właściwe, Sekretarza Generalnego lub
bezpośrednio Urząd, w przypadku gdy uchybienie dotyczy urzędnika, innego pracownika, lub
pracownika niepodlegającego regulaminowi, lub Przewodniczącego Parlamentu
Europejskiego, w przypadku, gdy uchybienia dopuścił się poseł.

Przewodniczący, Sekretarz Generalny, dyrektorzy generalni oraz kierownicy działów
Parlamentu Europejskiego niezwłocznie przekazują do Urzędu wszelkie znane im dowody
wskazujące na zaistnienie nieprawidłowości, o których mowa w akapicie pierwszym.

Urzędnicy i inni pracownicy Parlamentu Europejskiego nie mogą być w żadnym wypadku
przedmiotem niesprawiedliwego lub dyskryminującego traktowania z powodu ujawnienia
informacji, o których mowa w pierwszym i drugim akapicie.
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Posłowie, którzy powzięli wiadomość o okolicznościach, o których mowa w akapicie
pierwszym, informują o tym Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego lub, jeżeli uznają
to za właściwe, bezpośrednio Urząd.

Niniejszy artykuł stosuje się z zastrzeżeniem wymogów zachowania poufności,
przewidzianych w przepisach prawnych lub w Regulaminie Parlamentu Europejskiego.

Artykuł 3

Pomoc biura ochrony

Na wniosek dyrektora Urzędu biuro ochrony Parlamentu Europejskiego udziela pracownikom
Urzędu pomocy w prowadzeniu dochodzeń.

Artykuł 4

Immunitet oraz prawo do odmowy zeznań

Zasady odnoszące się do immunitetu parlamentarnego oraz do prawa posłów do odmowy
zeznań pozostają niezmienione.

Artykuł 5

Informowanie zainteresowanego

W przypadku zaistnienia prawdopodobieństwa osobistego udziału posła, urzędnika lub innego
pracownika w danej sprawie, zainteresowany powinien zostać natychmiast poinformowany o
tym fakcie, o ile nie wywoła to negatywnych konsekwencji dla dochodzenia. Jednakże, po
zakończeniu dochodzenia, w żadnym wypadku nie mogą być sporządzane wnioski
wymieniające z nazwiska posła, urzędnika lub innego pracownika Parlamentu Europejskiego,
bez umożliwienia mu uprzedniego złożenia wyjaśnień na temat wszystkich dotyczących go
faktów.

W przypadkach, gdy dla dobra dochodzenia wymagane jest zachowanie całkowitej tajemnicy
oraz przeprowadzenie śledztwa należącego do kompetencji organów krajowych, obowiązek
umożliwienia posłowi, urzędnikowi lub innemu pracownikowi Parlamentu Europejskiego
złożenia wyjaśnień może zostać przesunięty w czasie, za zgodą Przewodniczącego, jeżeli
chodzi o posła, lub za zgodą Sekretarza Generalnego, jeżeli chodzi o urzędnika lub innego
pracownika.

Artykuł 6

Informacja o umorzeniu dochodzenia

Jeżeli po zakończeniu dochodzenia wewnętrznego podejrzanemu o udział w sprawie posłowi,
urzędnikowi lub innemu pracownikowi Parlamentu Europejskiego nie zostanie postawiony
żaden zarzut, dotyczące go dochodzenie wewnętrzne umarza się na mocy decyzji dyrektora
Urzędu, który informuje o niej zainteresowanego na piśmie.

Artykuł 7

Uchylenie immunitetu

Wszelkie wnioski krajowych organów policyjnych lub sądowych, dotyczące uchylenia
immunitetu sądowego urzędnika lub innego pracownika Parlamentu Europejskiego w związku
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z ewentualnymi przypadkami popełnienia przestępstwa finansowego, korupcji lub
jakiejkolwiek innej nielegalnej działalności, są przekazywane dyrektorowi Urzędu w celu
uzyskania opinii. Jeżeli wniosek o uchylenie immunitetu dotyczy posła do Parlamentu
Europejskiego, Urząd zostaje o tym poinformowany.

Artykuł 8

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Parlament Europejski.
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