
DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI Z DNIA 19
KWIETNIA 1995 R., DOTYCZĄCA ZASAD WYKONYWANIA UPRAWNIEŃ

ŚLEDCZYCH PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI1

Parlament Europejski, Rada i Komisja,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, a w szczególności
art. 20 B,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności art. 193,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, a w
szczególności art. 107 B,

a także mając na uwadze, co następuje:

należy ustalić szczegółowe zasady wykonywania uprawnień śledczych przez Parlament
Europejski w poszanowaniu postanowień Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie;

tymczasowe komisje śledcze powinny dysponować środkami niezbędnymi do wykonywania
ich zadań; ważne jest, by w tym celu państwa członkowskie, jak również instytucje i organy
Wspólnot Europejskich, podjęły wszelkie środki w celu ułatwienia wykonywania tych zadań;

tajny oraz poufny charakter prac tymczasowych komisji śledczych musi być chroniony;

na wniosek jednej z trzech zainteresowanych instytucji przepisy dotyczące wykonywania
uprawnień śledczych mogą zostać znowelizowane w świetle nabytego doświadczenia po
zakończeniu bieżącej kadencji Parlamentu,

WSPÓLNIE POSTANAWIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Na podstawie art. 20 B Traktatu EWWiS, art. 193 Traktatu WE oraz art. 107 B Traktatu EWEA
niniejsza decyzja określa zasady wykonywania uprawnień śledczych przez Parlament
Europejski.

Artykuł 2

1. Na warunkach oraz w granicach określonych przez Traktaty wymienione w art. 1 oraz
w ramach wykonywania swoich zadań, na wniosek jednej czwartej swoich członków
Parlament Europejski może powołać tymczasową komisję śledczą do zbadania zarzutów
naruszenia lub niewłaściwego administrowania w stosowaniu prawa wspólnotowego przez
jedną z instytucji lub jeden z organów Wspólnot Europejskich, organy administracji publicznej
jednego z państw członkowskich bądź przez osoby upoważnione przez prawo wspólnotowe do
stosowania go.

Parlament Europejski określa skład oraz regulamin wewnętrzny tymczasowych komisji
śledczych.

1Dz.U. L 113 z 19.5.1995, str. 2.
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Decyzja o powołaniu tymczasowej komisji śledczej określająca w szczególności zadania
komisji i termin złożenia sprawozdania, jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot
Europejskich.

2. Tymczasowa komisja śledcza pełni swoje funkcje w poszanowaniu kompetencji
nadanych przez Traktaty instytucjom i organom Wspólnot Europejskich.

Członkowie tymczasowej komisji śledczej i każda osoba, która wykonując swoje obowiązki
powzięła wiadomość o faktach, informacjach, wiedzy, dokumentach lub przedmiotach
objętych tajemnicą na mocy przepisów przyjętych przez państwo członkowskie lub jedną z
instytucji Wspólnoty, są zobowiązani do zachowania tajemnicy w stosunku do każdej
niepowołanej osoby oraz opinii publicznej, również po zakończeniu pełnienia swoich
obowiązków.

Posiedzenia i przesłuchania są jawne. Na wniosek jednej czwartej członków komisji śledczej,
organów wspólnotowych lub krajowych bądź też w przypadku, gdy tymczasowa komisja
śledcza rozpatruje informacje tajne, postępowanie odbywa się z wyłączeniem jawności.
Świadkowie i biegli mają prawo do składania zeznań i przedstawiania opinii z wyłączeniem
jawności.

3. Tymczasowa komisja śledcza nie może badać spraw, które są przedmiotem
postępowania przed sądami krajowymi lub wspólnotowymi, dopóki postępowanie sądowe nie
zostanie zakończone.

W terminie dwóch miesięcy od dnia publikacji dokonanej zgodnie z ust. 1, lub od
powiadomienia Komisji o podniesionym przed tymczasową komisją śledczą zarzucie
naruszenia prawa wspólnotowego przez państwo członkowskie, Komisja może poinformować
Parlament Europejski, iż sprawa rozpatrywana przez tymczasową komisję śledczą jest
przedmiotem wspólnotowego postępowania pozasądowego. W takim przypadku tymczasowa
komisja śledcza podejmuje wszelkie niezbędne środki, by umożliwić Komisji pełne
wykonywanie przyznanych jej przez Traktaty uprawnień.

4. Tymczasowa komisja śledcza kończy działalność wraz ze złożeniem sprawozdania w
terminie określonym w momencie jej powołania, najpóźniej po upływie dwunastu miesięcy od
daty jej powołania, a w każdym przypadku, wraz z upływem kadencji Parlamentu.

Parlament Europejski może dwukrotnie podjąć umotywowaną decyzję o przedłużeniu terminu
dwunastu miesięcy o trzy miesiące. Decyzja ta jest publikowana w Dzienniku Urzędowym
Wspólnot Europejskich.

5. Tymczasowa komisja śledcza nie może zostać powołana lub zebrać się ponownie dla
zbadania spraw, które były już przedmiotem postępowania tymczasowej komisji śledczej,
jeżeli od złożenia sprawozdania dotyczącego tego postępowania lub od zakończenia
działalności komisji nie minęło dwanaście miesięcy i jeżeli nie wyszły na jaw nowe fakty.

Artykuł 3

1. Tymczasowa komisja śledcza prowadzi postępowania niezbędne dla zbadania zarzutów
naruszenia lub niewłaściwego administrowania przy stosowaniu prawa wspólnotowego, na
określonych niżej warunkach.
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2. Tymczasowa komisja śledcza może zwrócić się do instytucji lub organu Wspólnot
Europejskich, albo do rządu jednego z państw członkowskich, o wyznaczenie ich członka do
uczestnictwa w pracach komisji.

3. Na uzasadniony wniosek tymczasowej komisji śledczej zainteresowane państwa
członkowskie, jak również instytucje lub organy Wspólnot Europejskich, wyznaczają
urzędnika lub innego pracownika, którego upoważniają do wystąpienia przed tymczasową
komisją śledczą, chyba że sprzeciwia się temu konieczność zachowania tajemnicy lub względy
bezpieczeństwa publicznego lub narodowego wynikające z prawa Wspólnot lub państwa
członkowskiego.

Wyznaczeni urzędnicy lub inni pracownicy wypowiadają się w imieniu rządu lub instytucji,
które reprezentują oraz przestrzegają otrzymanych od nich instrukcji. Są oni związani
przepisami wynikającymi z obowiązujących ich regulaminów.

4. Na wniosek tymczasowej komisji śledczej lub z własnej inicjatywy, władze państw
członkowskich oraz instytucje lub organy Wspólnot Europejskich dostarczają komisji śledczej
dokumenty niezbędne do wykonywania jej obowiązków, chyba że sprzeciwia się temu
konieczność zachowania tajemnicy albo względy bezpieczeństwa publicznego lub narodowego
wynikające z prawa Wspólnot lub państwa członkowskiego.

5. Przepisy ust. 3 i 4 nie uchybiają przepisom obowiązującym w państwach
członkowskich zabraniającym urzędnikom występowania przed organami sądowymi lub
przekazywania dokumentów.

Parlament Europejski jest informowany przez przedstawiciela upoważnionego do zaciągania
zobowiązań w imieniu instytucji lub rządu zainteresowanego państwa członkowskiego o
przeszkodzie wynikającej z konieczności zachowania tajemnicy ze względów bezpieczeństwa
publicznego lub narodowego lub też z przepisów wymienionych w pierwszym akapicie.

6. Instytucje lub organy Wspólnot Europejskich nie udostępniają tymczasowej komisji
śledczej dokumentów pochodzących z państwa członkowskiego bez wcześniejszego
poinformowania tego państwa.

Dokumenty, o których mowa w ust. 5, nie są udostępniane bez zgody państwa członkowskiego.

7. Postanowienia ust. 3, 4 i 5 stosują się do osób fizycznych lub prawnych uprawnionych
przez prawo wspólnotowe do jego stosowania.

8. Tymczasowa komisja śledcza może wezwać każdą osobę do złożenia zeznań, o ile jest
to niezbędne do wypełnienia zadań komisji. Tymczasowa komisja śledcza informuje osobę,
której nazwisko zostało wymienione w związku z okolicznościami postępowania, gdy fakt ten
może wyrządzić jej szkodę. Komisja przesłuchuje tę osobę na jej wniosek.

Artykuł 4

1. Informacje uzyskane przez tymczasową komisję śledczą są przeznaczone wyłącznie do
wypełnienia jej zadań i nie mogą byś podawane do wiadomości publicznej, jeżeli zawierają
informacje tajne lub poufne albo jeżeli wymieniają osoby z nazwiska.

Parlament Europejski podejmuje wszelkie środki administracyjne i prawne w celu ochrony
tajnego i poufnego charakteru prac tymczasowych komisji śledczych.
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2. Sprawozdanie tymczasowej komisji śledczej jest przedkładane Parlamentowi
Europejskiemu, który może zadecydować o jego opublikowaniu, z zastrzeżeniem ust. 1.

3. Parlament Europejski może przekazywać instytucjom lub organom Wspólnot
Europejskich oraz państwom członkowskim zalecenia przyjęte na podstawie sprawozdania
tymczasowej komisji śledczej. Podmioty te wyciągają odpowiednie wnioski z otrzymanych
zaleceń.

Artykuł 5

Wszelkie komunikaty w związku ze stosowaniem niniejszej decyzji są przekazywane władzom
państw członkowskich za pośrednictwem Stałych Przedstawicielstw przy Unii Europejskiej.

Artykuł 6

Na wniosek Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji, powyższe zasady mogą zostać
znowelizowane w świetle nabytego doświadczenia, po zakończeniu bieżącej kadencji
Parlamentu Europejskiego.

Artykuł 7

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot
Europejskich.
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