
ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA OD 18. STUDENOGA O
UVJETIMA UNUTARNJIH ISTRAGA KOJE SE ODNOSE NA

SPREČAVANJE PRIJEVARE, KORUPCIJE I SVIH NEZAKONITIH
RADNJI KOJE ŠTETE INTERESIMA ZAJEDNICA

Europski parlament,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 199.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik, a posebno njegov
članak 25.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno
njegov članak 112.,

uzimajući u obzir svoj Poslovnik, a posebno njegov članak 186.c)1,

budući da:

Uredba (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća2 i Uredba Vijeća (Euratom) br.
1074/19993 o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara osiguravaju da
Ured pokreće i provodi upravne istrage unutar institucija, tijela i ureda te agencija osnovanih
od strane ili na temelju Ugovora o EZ-u ili Ugovora o Euratomu;

Odgovornost Europskog ureda za borbu protiv prijevara kako ju je odredila Komisija nadilazi
zaštitu financijskih interesa te uključuje sve aktivnosti vezane uz potrebu zaštite interesa
Zajednice od nepravilnog postupanja koje može dovesti do upravnih ili kaznenih postupaka;

Područje borbe protiv prijevare treba proširiti, a njezinu djelotvornost poboljšati korištenjem
postojeće stručnosti u području upravnih istraga;

Stoga, na temelju svoje upravne samostalnosti, sve institucije, tijela i uredi te agencije trebaju
povjeriti Uredu zadatak provođenja unutarnjih upravnih istraga s ciljem razjašnjavanja
ozbiljnih situacija vezanih uz obnašanje profesionalnih dužnosti koje mogu predstavljati
nepridržavanje obveza dužnosnika i drugih službenika Zajednica kako je navedeno u člancima
11., 12. stavcima 2. i 3., člancima 13., 14., 16. i članku 17. stavku 1. Pravilnika o osoblju za
dužnosnike i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica (u daljnjem tekstu
„Pravilnik o osoblju“), koje štete interesima tih Zajednica i koje bi mogle dovesti do stegovnih
ili, u primjerenim slučajevima, kaznenih postupaka ili teških povreda službene dužnosti iz
članka 22. Pravilnika o osoblju ili propusta u ispunjavanju analognih obveza zastupnika ili
osoblja Europskog parlamenta koji ne podliježu Pravilniku o osoblju;

Te istrage treba provoditi u potpunom skladu s odgovarajućim odredbama Ugovora o osnivanju
Europskih zajednica, a posebno Protokolom o povlasticama i imunitetima, provedbenim
tekstovima i Pravilnikom o osoblju;

1 Pravilo brisano.
2SL L 136, 31. 5. 1999., str. 1.
3SL L 136, 31. 5. 1999., str. 8.
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Te istrage treba provoditi pod istovjetnim uvjetima u svim institucijama, tijelima, uredima i
agencijama Zajednice; dodjeljivanje te zadaće Uredu ne treba utjecati na odgovornosti samih
institucija, tijela, ureda ili agencija i ni na koji način ne treba smanjiti pravnu zaštitu dotičnih
osoba;

Do izmjene Pravilnika o osoblju treba utvrditi praktična rješenja koja će odrediti kako članovi
institucija i tijela, voditelji ureda i agencija te dužnosnici i drugi službenici institucija, tijela,
ureda i agencija trebaju surađivati u neometanom odvijanju unutarnje istrage,

ODLUČIO JE:

Članak 1.

Obveza suradnje s Uredom

Glavni tajnik, službe i svaki dužnosnik ili drugi službenik Europskog parlamenta mora u
potpunosti surađivati sa službenicima Ureda i pružiti svaku potrebnu pomoć oko istrage. S tim
ciljem, oni pružaju službenicima Ureda sve korisne informacije i objašnjenja.

Ne dovodeći u pitanje odgovarajuće odredbe Ugovora o osnivanju Europskih zajednica, a
posebno Protokol o povlasticama i imunitetima i provedbene tekstove, zastupnici u potpunosti
surađuju s Uredom.

Članak 2.

Dužnost dostavljanja informacija

Svaki dužnosnik ili drugi službenik Europskog parlamenta koji postane upoznat s dokazom
koji dovodi do pretpostavke o postojanju mogućih slučajeva prijevare, korupcije ili kakve
druge nezakonite aktivnosti koja šteti interesima Zajednice, ili ozbiljnih situacija vezanih uz
obnašanje profesionalnih dužnosti koje mogu predstavljati nepridržavanje obveza dužnosnika
ili drugih službenika. Zajednica ili osoblja koje ne podliježe Pravilniku o osoblju koje bi moglo
dovesti do stegovnih ili, u primjerenim slučajevima, kaznenih postupaka, odmah obavještavaju
voditelja službe ili glavnog direktora ili ako smatraju korisnim izravno glavnog tajnika ili Ured
u slučaju dužnosnika, drugih službenika ili osoblja koje ne podliježe Pravilniku o osoblju ili u
slučaju propusta u ispunjavanju analognih obveza zastupnika, predsjednika Europskog
parlamenta.

Predsjednik, glavni tajnik, glavni direktori i načelnici službi Europskog parlamenta bez
odlaganja prenose Uredu sve dokaze s kojima su upoznati, a iz kojih se može pretpostaviti
postojanje nepravilnosti iz stavka 1.

S dužnosnicima ili drugim službenicima Europskog parlamenta ni u kojem se slučaju neće
postupati nepravedno ili diskriminirajuće zbog pružanja informacija iz stavaka 1. i 2.

Zastupnici koji saznaju za činjenice iz stavka 1. obavještavaju predsjednika Parlamenta ili, ako
smatraju korisnim, izravno Ured.

Ovaj se članak primjenjuje ne dovodeći u pitanje povjerljivost zahtjeva navedenih u propisima
ili u Poslovniku Europskog parlamenta.
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Članak 3.

Pomoć ureda za sigurnost

Na zahtjev direktora Ureda, ured za sigurnost Europskog parlamenta pomaže Uredu u
praktičnom provođenju istrage.

Članak 4.

Imuniteti i pravo na odbijanje svjedočenja

Članci Poslovnika kojima se uređuje imunitet parlamentarnih zastupnika i pravo na odbijanje
svjedočenja ostaju nepromijenjeni.

Članak 5.

Obavještavanje zainteresiranih strana

U slučaju moguće upletenosti zastupnika, dužnosnika ili drugog službenika, u što kraćem roku
se obavješćuje zainteresirana strana dok to ne šteti istrazi. U svakom slučaju, ne mogu se
donijeti zaključci koji se imenom odnose na zastupnika, dužnosnika ili drugog službenika
Europskog parlamenta kad je istraga zaključena a da zainteresirana strana nije dobila priliku
izraziti svoja stajališta o svim činjenicama koje je se tiču.

U slučajevima koji zahtijevaju zadržavanje potpune tajnosti za potrebe istrage i koji zahtijevaju
uporabu istražnih radnji koje potpadaju pod nadležnost nacionalnih sudskih tijela, ispunjavanje
obveze pozivanja zastupnika, dužnosnika ili drugog službenika Europskog parlamenta na
iznošenje stajališta može se odgoditi u dogovoru s predsjednikom, u slučaju zastupnika,
odnosno glavnim tajnikom u slučaju dužnosnika ili drugog službenika.

Članak 6.

Informacije o okončanju istrage bez poduzimanja daljnjih koraka

Ako nakon unutarnje istrage nema dovoljno dokaza protiv zastupnika, dužnosnika ili drugog
službenika Europskog parlamenta protiv kojeg su uložene pritužbe, odlukom direktora Ureda
koji pisanim putem obavještava zainteresiranu stranu završava se unutarnja istraga u vezi s
njom, bez poduzimanja daljnjih koraka.

Članak 7.

Ukidanje imuniteta

Svaki zahtjev nacionalne policije ili pravosudnog tijela u vezi s ukidanjem imuniteta u sudskim
postupcima protiv dužnosnika ili drugog službenika Europskog parlamenta oko mogućih
slučajeva prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite radnje prenosi se direktoru Ureda
radi donošenja mišljenja. Ako se zahtjev za ukidanje imuniteta tiče zastupnika u Europskom
parlamentu, obavještava se Ured.

Članak 8.

Datum stupanja na snagu

Ova Odluka stupa na snagu na dan usvajanja u Europskom parlamentu.
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