
DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN, A CONSILIULUI ŞI A COMISIEI DIN 19
APRILIE 1995 PRIVIND MODALITĂŢILE DE EXERCITARE A DREPTULUI DE

ANCHETĂ AL PARLAMENTULUI EUROPEAN1

Parlamentul European, Consiliul şi Comisia,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului, în
special articolul 20b,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 193,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special
articolul 107b,

întrucât este necesar să se definească modalităţile de exercitare a dreptului de anchetă al
Parlamentului European, în conformitate cu dispoziţiile prevăzute de tratatele de instituire a
Comunităţilor Europene;

întrucât comisiile temporare de anchetă trebuie să poată dispune de mijloacele necesare pentru
îndeplinirea funcţiilor lor; întrucât, este necesar ca, în acest scop, statele membre, precum şi
instituţiile şi organele Comunităţilor Europene, să ia toate măsurile pentru facilitarea
îndeplinirii acestor funcţii;

întrucât secretul şi confidenţialitatea lucrărilor comisiilor temporare de anchetă trebuie să fie
protejate;

întrucât, la cererea uneia dintre cele trei instituţii în cauză, modalităţile de exercitare a dreptului
de anchetă vor putea fi revizuite, după încheierea prezentei legislaturi a Parlamentului
European, în conformitate cu experienţa dobândită,

ADOPTĂ DE COMUN ACORD PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Modalităţile de exercitare a dreptului de anchetă al Parlamentului European sunt definite de
prezenta decizie, în conformitate cu articolul 20b din Tratatul CECO, cu articolul 193 din
Tratatul CE şi cu articolul 107b din Tratatul CEEA.

Articolul 2

(1) În condiţiile şi limitele stabilite de tratatele prevăzute la articolul 1 şi în cadrul
îndeplinirii misiunilor care îi revin, Parlamentul European poate constitui, la cererea unui sfert
dintre membrii săi, o comisie temporară de anchetă pentru a examina pretinsele încălcări sau
administrări defectuoase în aplicarea dreptului comunitar care ar fi imputabile fie unei instituţii,
fie unui organ al Comunităţilor Europene, fie unei administraţii publice a unui stat membru, fie
unor persoane mandatate de dreptul comunitar pentru aplicarea acestuia.

Parlamentul European stabileşte componenţa şi regulile interne de funcţionare a comisiilor
temporare de anchetă.
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Decizia privind constituirea unei comisii temporare de anchetă, prin care se precizează în
special obiectul de activitate al acesteia şi termenul de depunere a raportului acesteia, se publică
în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.

(2) Comisia temporară de anchetă îşi îndeplineşte funcţiile respectând atribuţiile conferite
de tratate instituţiilor şi organelor Comunităţilor Europene.

Membrii comisiei temporare de anchetă, precum şi orice altă persoană care, prin funcţia pe care
o deţine a luat cunoştinţă cu privire la faptele, informaţiile, cunoştinţele, documentele sau
obiectele asupra cărora trebuie păstrat secretul în temeiul dispoziţiilor adoptate de un stat
membru sau de o instituţie a Comunităţii, sunt obligaţi, chiar şi după încetarea funcţiilor, să
păstreze secretul faţă de orice persoană neautorizată sau faţă de public.

Audierile şi depoziţiile au loc în cadrul unei şedinţe publice. La cererea unui sfert dintre
membrii comisiei de anchetă sau a autorităţilor comunitare sau naţionale sau în cazul în care
comisia temporară de anchetă este sesizată asupra unor informaţii secrete, şedinţa se desfăşoară
de drept cu uşile închise. Orice martor şi orice expert au dreptul să facă depoziţii sau să depună
mărturie cu uşile închise.

(3) O comisie temporară de anchetă nu poate examina chestiuni pendinte în faţa unei
instanţe naţionale sau comunitare atât timp cât procedura jurisdicţională nu s-a încheiat.

În termen de două luni, fie de la publicarea efectuată în conformitate cu alineatul (1), fie după
ce Comisia a luat cunoştinţă de o acuzaţie, făcută în faţa unei comisii temporare de anchetă,
privind o încălcare a dreptului comunitar, comisă de un stat membru, Comisia poate notifica
Parlamentului European că un fapt vizat de o comisie temporară de anchetă face obiectul unei
proceduri comunitare precontencioase; în acest caz, comisia temporară de anchetă ia toate
măsurile necesare pentru a permite Comisiei să îşi exercite pe deplin atribuţiile în conformitate
cu tratatele.

(4) Existenţa unei comisii temporare de anchetă se încheie la depunerea raportului, în
termenul stabilit la constituirea acesteia, sau, cel târziu, la expirarea unui termen de cel mult
douăsprezece luni de la data constituirii acesteia şi, în orice caz, la încheierea legislaturii.

Printr-o decizie motivată, Parlamentul poate proroga, de două ori, termenul de douăsprezece
luni cu câte o perioadă de trei luni. Această decizie se publică în Jurnalul Oficial al
Comunităţilor Europene.

(5) O comisie temporară de anchetă nu poate fi constituită sau reconstituită, pentru fapte
care au făcut deja obiectul unei anchete a unei comisii temporare de anchetă, înainte de
expirarea unui termen minim de douăsprezece luni după depunerea raportului privind această
anchetă sau de la sfârşitul misiunii acesteia, cu excepţia cazului în care apar fapte noi.

Articolul 3

(1) Comisia temporară de anchetă procedează la anchetele necesare pentru a verifica
pretinsele încălcări sau administrări defectuoase în aplicarea dreptului comunitar, în condiţiile
prevăzute în continuare.

(2) Comisia temporară de anchetă poate adresa o invitaţie unei instituţii sau unui organ al
Comunităţilor Europene sau guvernului unui stat membru în vederea desemnării de către
aceştia a unui membru care să participe la lucrările sale.
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(3) La cererea motivată a comisiei temporare de anchetă, statele membre în cauză şi
instituţiile sau organele Comunităţilor Europene desemnează funcţionarul sau agentul pe care
îl autorizează să se înfăţişeze înaintea comisiei temporare de anchetă, dacă nu se opun raţiuni
care ţin de secret sau de siguranţa publică sau naţională, în conformitate cu legislaţia naţională
sau cea comunitară.

Funcţionarii sau agenţii în cauză se exprimă în numele şi pe baza instrucţiunilor guvernului sau
instituţiei care i-a desemnat. Aceştia trebuie să respecte, în continuare, obligaţiile care decurg
din statutul lor.

(4) Autorităţile statelor membre şi instituţiile sau organele Comunităţilor Europene
furnizează unei comisii temporare de anchetă, la invitaţia acesteia sau din proprie iniţiativă,
documentele necesare pentru îndeplinirea îndatoririlor sale, cu excepţia cazului în care sunt
împiedicate să facă acest lucru de raţiuni care ţin de secret sau de siguranţa publică sau
naţională, în conformitate cu actele cu putere de lege sau normele administrative interne sau
comunitare.

(5) Alineatele (3) şi (4) nu aduc atingere celorlalte dispoziţii proprii statelor membre care
se opun înfăţişării funcţionarilor sau transmiterii documentelor.

Orice dificultate determinată de raţiunile ce ţin de secret sau de siguranţa publică sau naţională
sau de dispoziţiile prevăzute la primul paragraf este notificată Parlamentului European de către
un reprezentant abilitat să angajeze guvernul statului membru în cauză sau instituţia.

(6) Instituţiile sau organele Comunităţilor Europene furnizează comisiei temporare de
anchetă documentele provenite de la un stat membru numai după informarea acestuia.

Acestea comunică comisiei temporare de anchetă documentele cărora li se aplică alineatul (5)
numai după exprimarea acordului de către statul membru în cauză.

(7) Dispoziţiile alineatelor (3), (4) şi (5) se aplică în cazul persoanelor fizice sau juridice
mandatate de dreptul comunitar pentru aplicarea acestuia.

(8) În măsura necesară îndeplinirii îndatoririlor care îi revin, comisia temporară de anchetă
poate cere oricărei alte persoane să depună mărturie în faţa ei. În cazul în care introducerea în
cauză a unei persoane în cursul unei anchete poate cauza prejudicii acesteia, persoanei
respective i se aduce la cunoştinţă acest lucru de către comisia temporară de anchetă care o
audiază, în cazul în care aceasta solicită audierea.

Articolul 4

(1) Informaţiile adunate de comisia temporară de anchetă sunt destinate exclusiv
îndeplinirii îndatoririlor acesteia. Aceste informaţii pot fi făcute publice numai în cazul în care
nu conţin elemente de natură secretă sau confidenţială sau în cazul în care introduc în cauză
persoane în mod nominal.

Parlamentul European adoptă actele cu putere de lege şi normele administrative necesare
pentru a proteja secretul şi confidenţialitatea lucrărilor comisiilor temporare de anchetă.

(2) Raportul comisiei temporare de anchetă se prezintă Parlamentului European, care poate
decide să-l facă public, în conformitate cu dispoziţiile alineatului (1).
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(3) Parlamentul European poate transmite instituţiilor sau organelor Comunităţilor
Europene sau statelor membre recomandările adoptate pe baza raportului comisiei temporare
de anchetă. Acestea vor trage concluziile pe care le consideră adecvate.

Articolul 5

Orice comunicare la adresa autorităţilor naţionale ale statelor membre în scopul aplicării
prezentei decizii se face prin intermediul reprezentanţelor permanente ale acestora pe lângă
Uniunea Europeană.

Articolul 6

La cererea Parlamentului European, a Consiliului sau a Comisiei, modalităţile menţionate
anterior pot fi revizuite, după încheierea prezentei legislaturi a Parlamentului European, pe
baza experienţei dobândite.

Articolul 7

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în
Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.
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