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Decyzja Zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej

z dnia 23 października 2007 r.

dotycząca warunków prowadzenia wewnętrznych dochodzeń w sprawie zapobiegania nadużyciom
finansowym, korupcji oraz każdej innej nielegalnej działalności naruszającej interesy Wspólnot

(2008/C 33/03)

ZARZĄD AGENCJI PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
UWZGLĘDNIAJĄC

rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego
2007 r. ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii
Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europej-
skiego i Rady (1) i rozporządzenie Rady (Euratom)
nr 1074/1999 (2) dotyczące dochodzeń prowadzonych
przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finanso-
wych stanowią, że Urząd ma wszczynać i prowadzić
dochodzenia administracyjne w instytucjach, organach,
urzędach i agencjach ustanowionych przez Traktat WE
lub Traktat Euratom lub na podstawie tych Traktatów.

(2) Obowiązki Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania
Nadużyć Finansowych, ustanowione przez Komisję
wykraczają poza ochronę interesów finansowych, obej-
mując wszystkie działania Urzędu odnoszące się do
potrzeby chronienia interesów Wspólnoty przed niepra-
widłowymi działaniami podlegającymi wszczęciu postę-
powania administracyjnego lub karnego.

(3) Zakres zwalczania nadużyć finansowych powinien zostać
rozszerzony, a skuteczność takich działań wzmocniona
przez wykorzystanie posiadanej wiedzy fachowej w dzie-
dzinie dochodzeń administracyjnych.

(4) Dlatego na mocy swojej autonomii administracyjnej,
wszystkie instytucje, organy, urzędy i agencje powinny
powierzyć Urzędowi zadanie prowadzenia wewnętrznych
dochodzeń administracyjnych mających na celu ujaw-
nienie poważnych sytuacji odnoszących się do wykony-
wania obowiązków zawodowych, które mogą stanowić
niedopełnienie obowiązków urzędników lub pracow-
ników Wspólnot określonych w szczególności w art. 11,
art. 11 lit. a), art. 12 lit. b), art. 13, art. 16 i art. 17 regu-
laminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europej-
skich i warunków zatrudnienia innych pracowników
Wspólnot Europejskich (zwane dalej „regulaminem
pracowniczym”), szkodzących interesom tych Wspólnot i
prowadzących do wszczęcia postępowania dyscyplinar-

nego lub, w stosownych przypadkach, postępowania
karnego lub poważnych przewinień/niedopełnienia, jak
określono w szczególności w art. 22 i 22 lit. a) regula-
minu pracowniczego, bądź niedopełnienia analogicznych
obowiązków członków, kierowników lub członków
personelu instytucji, organów, urzędów i agencji
Wspólnot niepodlegających regulaminowi pracowni-
czemu.

(5) Dochodzenia takie powinny być prowadzone w sposób
w pełni zgodny z odpowiednimi postanowieniami Trak-
tatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie, w szcze-
gólności z Protokołem w sprawie przywilejów i immuni-
tetów, wprowadzającymi je tekstami oraz regulaminem
pracowniczym.

(6) Dochodzenia takie powinny być prowadzone na równo-
ważnych warunkach we wszystkich wspólnotowych
instytucjach, organach, urzędach i agencjach; powierzenie
tego zadania Urzędowi nie powinno wpłynąć na zakres
odpowiedzialności tych instytucji, organów, urzędów lub
agencji i nie powinno w żaden sposób obniżać poziomu
ochrony prawnej zainteresowanych osób,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

1. Obowiązek współpracy z Urzędem

Dyrektor, służby oraz każdy kierownik, urzędnik lub pracownik
Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej
„Agencją”), jak również członkowie personelu niepodlegający
regulaminowi pracowniczemu są zobowiązani w pełni współ-
pracować z pracownikami Urzędu i udzielać wszelkiej pomocy
wymaganej w ramach dochodzenia. Mając na względzie ten cel,
udzielają oni pracownikom Urzędu wszelkich użytecznych infor-
macji i wyjaśnień.

Bez uszczerbku dla odpowiednich postanowień Traktatów usta-
nawiających Wspólnoty Europejskie, w szczególności Protokołu
w sprawie przywilejów i immunitetów oraz wprowadzających je
tekstów, członkowie zarządu Agencji w pełni współpracują z
Urzędem.
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(1) Dz.U. L 136, 31.5.1999, str. 1.
(2) Dz.U. L 136, 31.5.1999, str. 8.



2. Obowiązek udzielania informacji

Każdy urzędnik lub pracownik Agencji, który dowiedział się o
faktach nasuwających przypuszczenie zaistnienia przypadków
nadużyć finansowych, korupcji lub innych nielegalnych działań
szkodzących interesom Wspólnot lub o poważnych sytuacjach
odnoszących się do wykonywania służbowych obowiązków,
które mogą stanowić niedopełnienie obowiązków urzędników
lub pracowników Wspólnot, prowadzących do wszczęcia postę-
powania dyscyplinarnego lub w stosownych przypadkach postę-
powania karnego lub niedopełnienie analogicznych obowiązków
członków, kierowników lub personelu niepodlegającego regula-
minowi pracowniczemu, powiadamia niezwłocznie kierownika
jednostki lub dyrektora Agencji lub, jeżeli uzna to za użyteczne,
bezpośrednio Urząd.

Przewodniczący zarządu, dyrektor lub kierownicy Agencji
bezzwłocznie przekazują Urzędowi wszelkie dowody, o których
się dowiedzieli, nasuwające przypuszczenie zaistnienia niepra-
widłowości określonych w akapicie pierwszym.

Kierownicy, urzędnicy lub pracownicy Agencji bądź członkowie
personelu niepodlegający regulaminowi pracowniczemu nie
mogą być w żadnym przypadku poddawani niesprawiedliwemu
lub dyskryminacyjnemu traktowaniu w wyniku przekazania
przez nich informacji określonych w akapitach pierwszym i
drugim.

Członkowie zarządu, którzy dowiedzieli się o faktach określo-
nych w akapicie pierwszym, powiadamiają przewodniczącego
zarządu lub, jeżeli uznają to za użyteczne, bezpośrednio Urząd.

3. Pomoc ze strony biura ds. bezpieczeństwa/właściwego
urzędnika

Na żądanie dyrektora Urzędu biuro ds. bezpieczeństwa Agencji
lub właściwy urzędnik pomaga Urzędowi w praktycznych aspek-
tach prowadzenia dochodzeń.

4. Poinformowanie strony zainteresowanej

W przypadku powstania podejrzeń wobec członka personelu,
kierownika, urzędnika lub pracownika bądź członków personelu
niepodlegających regulaminowi pracowniczemu, zainteresowana
strona zostaje szybko powiadomiona pod warunkiem, że nie
wpłynie to negatywnie na dochodzenie. W każdym wypadku
wnioski odnoszące się indywidualnie do jakiegokolwiek członka
personelu, kierownika, urzędnika lub pracownika bądź członka
personelu niepodlegającego regulaminowi pracowniczemu
Agencji, nie mogą zostać sformułowanie po ukończeniu docho-
dzenia bez umożliwienia zainteresowanej stronie wyrażenia jej

poglądów w odniesieniu do wszystkich faktów jej dotyczących.
Wnioski muszą uwzględniać te poglądy.

W przypadkach wymagających zachowania absolutnej tajemnicy
ze względu na dochodzenie i wymagających zastosowania
procedur dochodzeniowych należących do właściwości krajo-
wego organu sądowego, możliwość przedstawienia swoich
poglądów przez członka personelu, kierownika, urzędnika lub
pracownika Agencji bądź członka personelu niepodlegającego
regulaminowi pracowniczemu, może zostać odroczona po
uzgodnieniu, odpowiednio, z przewodniczącym zarządu lub
dyrektorem Agencji. W takich przypadkach nie można wszcząć
postępowania dyscyplinarnego, zanim zainteresowana strona
nie uzyska możliwości przedstawienia swojego stanowiska.

5. Informacja o zakończeniu dochodzenia bez podejmo-
wania dalszych działań

Jeżeli w następstwie dochodzenia wewnętrznego nie można
wytoczyć sprawy przeciwko członkowi personelu, kierownikowi,
urzędnikowi lub pracownikowi Agencji bądź członkowi perso-
nelu niepodlegającemu regulaminowi pracowniczemu, wobec
którego postawiono zarzuty, dochodzenie wewnętrzne zostaje
zamknięte bez podejmowania dalszych działań decyzją dyrek-
tora Urzędu, który informuje o tym zainteresowaną stronę na
piśmie. Zainteresowana strona może zażądać włączenia tej
decyzji do swoich akt osobowych.

6. Uchylenie immunitetu

Każdy wniosek policji krajowej lub organu sądowego o uchy-
lenie immunitetu jurysdykcyjnego kierownika, urzędnika lub
pracownika Agencji bądź członka personelu niepodlegajacego
regulaminowi pracowniczemu, dotyczący możliwych przy-
padków nadużyć finansowych, korupcji lub jakiegokolwiek
innego nielegalnego działania, zostaje przekazany dyrektorowi
Urzędu do zaopiniowania. Jeżeli wniosek o uchylenie immuni-
tetu dotyczy członka zarządu Agencji, Urząd jest powiadamiany.

7. Data wejścia w życie

Niniejsza decyzja staje się skuteczna w dniu jej opublikowania w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskich.

Wiedeń, 23 października 2007 r.

Anastasia CRICKLEY

Przewodnicząca Zarządu FRA

7.2.2008 C 33/3Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


