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1   Innledning
I denne proposisjonen ber regjeringen om Stortingets samtykke til norsk til-
tredelse til Europarådets avtale som oppretter gruppen av stater mot korrup-
sjon, «Group of States Against Corruption - GRECO».

Avtalen ble vedtatt av Europarådets ministerkomité 1. mai 1999. Avtalen
legger opp til en gjensidig evaluering av partenes etterlevelse av Europarådets
ulike instrumenter mot korrupsjon. GRECO skal overvåke medlemmenes
overholdelse av 20 retningsgivende prinsipper fastsatt av Europarådets mini-
sterkomité mot korrupsjon, og gjennomføring av internasjonale juridiske
instrumenter. GRECO skal bestå av representanter fra medlemsstatene. Blant
annet skal GRECO vedta evalueringsrapporter og godkjenne utkast til årlig
aktivitetsprogram. Den skal hvert år offentliggjøre en rapport om virksomhe-
ten. Arbeidet med å evaluere medlemmenes innsats mot korrupsjon er en av
GRECOs viktigste oppgaver

Norges deltakelse i GRECO vil innebære årlige utgifter, og Stortingets
samtykke til deltakelse er derfor nødvendig i medhold av Grunnloven § 26,
annet ledd.

Avtalen i engelsk originaltekst med oversettelse til norsk følger som trykt
vedlegg til proposisjonen.
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2   Bakgrunn
Europarådets ministerkomité vedtok i 1996 et program mot korrupsjon,- «Pro-
gramme Action Against Corruption» (heretter kalt «PAC»). Programmet defi-
nerer problemer knyttet til korrupsjon, og uttrykker Europarådets intensjon
om å satse på bekjempelse av denne formen for økonomisk kriminalitet. I for-
lengelsen av PAC vedtok ministerkomiteen 6. november 1997 resolusjon (97)
24 om 20 retningsgivende prinsipper for kampen mot korrupsjon. I den forbin-
delse påla ministerkomiteen Den flerfaglige gruppen mot korrupsjon (GMC)
å utarbeide forslag til en overvåkingsmekanisme for å sikre oppfyllelsen av de
20 retningsgivende prinsippene og fremtidige Europarådskonvensjoner på
området.

Avtalen som oppretter GRECO ble forhandlet fram i GMC i løpet av 1997-
1998. 17 stater var med fra starten. Per 1. mars 2000 hadde 22 stater sluttet seg
til GRECO.

Avtalen inneholder forutsetningene for opprettelsen av GRECO. Som ved-
legg til avtalen følger vedtektene for GRECO. Vedtektene gir nærmere regler
om GRECOs mål, funksjoner, sammensetning og virksomhet. GRECO skal
bestå i en prøveperiode på tre år og skal evalueres ved slutten av prøveperio-
den.

Avtalen som oppretter GRECO er en såkalt utvidet og partiell avtale. Avta-
len er utvidet fordi den er åpen for stater som ikke er medlemmer av Europa-
rådet. Den er partiell fordi den ikke krever tilslutning fra alle medlemsstatene.
Generelle regler om etablering av denne typen avtaler er fastsatt i ministerko-
miteens resolusjon (93) 28.

En strafferettslig konvensjon om korrupsjon (ETS nr. 173) ble åpnet for
undertegning 27. januar 1999. En sivilrettslig konvensjon om korrupsjon (ETS
nr. 174) ble åpnet for undertegning 4. november 1999. Begge konvensjoner er
utarbeidet av GMC i forlengelse av PAC og de 20 retningsgivende prinsip-
pene. De er undertegnet av Norge med forbehold om ratifikasjon. De har ennå
ikke trådt i kraft.
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3   Hovedinnholdet i avtalen

Fortalen

I avtalens fortale pekes det bl.a. på at korrupsjon utgjør en betydelig trussel
mot rettsstaten, demokratiet, menneskerettighetene, rettferdighet og sosiale
rettigheter, hindrer økonomisk utvikling og er en fare for demokratiske insti-
tusjoners stabilitet og samfunnets moralske grunnvoller. Man er seg bevisst
behovet for å fremme samarbeid mellom stater i kampen mot korrupsjon, her-
under forbindelsen til organisert kriminalitet og hvitvasking av penger. Kam-
pen mot korrupsjon har vært et prioritert tema i Europarådet de siste årene,
og flere vedtak fattet på høyt nivå er nevnt. Det vises til at GRECO, der med-
lemsstater i Europarådet og ikke-medlemsstater skal delta på like fot, vil
kunne gi et betydelig bidrag i kampen mot korrupsjon, og at gruppen gjennom
gjensidig evaluering og likemannspress vil kunne overvåke overholdelsen av
de 20 retningsgivende prinsippene og gjennomføringen av Europarådets
instrumenter mot korrupsjon på en fleksibel og effektiv måte.

De nærmere detaljene om GRECOs organisering og virksomhet er fast-
satt i  vedtekter, som følger som vedlegg til avtalen.

Artikkel 1:

Artikkel 1 fastsetter GRECOs mål, som er å øke medlemmenes evne til å
bekjempe korrupsjon ved å følge opp deres overholdelse av forpliktelser på
området gjennom en dynamisk prosess med gjensidig evaluering og like-
mannspress.

Artikkel 2:

Bestemmelsen fastslår at formålet i artikkel 1 skal oppnås ved at GRECO skal
overvåke medlemmenes overholdelse av de 20 retningsgivende prinsippene
og gjennomføring av internasjonale juridiske instrumenter vedtatt i oppfølgin-
gen av PAC i samsvar med bestemmelser som disse instrumentene måtte
inneholde. I denne forbindelse nevnes at Europarådets strafferettslige kon-
vensjon mot korrupsjon artikkel 24, og den sivilrettslige konvensjon mot kor-
rupsjon artikkel 14, presiserer at GRECO skal ha ansvaret for å overvåke gjen-
nomføringen av konvensjonene. GRECO skal evaluere om medlemmene har
gjennomført de lovgivningsmessige og andre tiltak som de etter konvensjo-
nene er forpliktet til. Ved å studere domstolenes og de andre myndighetenes
praksis, skal det tas stilling til hvordan de nevnte tiltak faktisk fungerer. I den
strafferettslige konvensjonen artikkel 38 er GRECO i tillegg tildelt en særlig
tilsynsrolle med hensyn til gyldigheten av og det fortsatte behovet for eventu-
elle forbehold som de kontraherende parter har tatt i forbindelse med ratifika-
sjon eller annen tilslutning til konvensjonen.

Artikkel 3:

Ifølge artikkel 3 skal GRECOs sete være i Strasbourg.
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Artikkel 4:

Artikkel 4 gir prosedyre for medlemsskap i GRECO etter at gruppen er kon-
stituert. Alle stater som er medlemmer av Europarådet, samt de ikke-med-
lemsstater som har deltatt i utarbeidelsen av avtalen, kan når som helst slutte
seg til GRECO. Tiltredelse til GRECO kan skje ved underretning til Europarå-
dets generalsekretær. Med underretningen skal følge en erklæring om at ved-
kommende stat forplikter seg til å anvende de 20 retningsgivende prinsippene.

Både den strafferettslige og den sivilrettslige konvensjonen mot korrup-
sjon forutsetter at de kontraherende stater er medlemmer i GRECO. Stater
som blir parter i disse konvensjonene, eller i andre internasjonale juridiske
instrumenter vedtatt i medhold av PAC som bestemmer at medlemskap i
GRECO skal være obligatorisk, blir uten videre medlemmer i samsvar med
bestemmelsene i disse instrumenter. Ikke-medlemsstater som tiltrer et av de
juridisk bindende instrumentene om korrupsjon, vil også automatisk bli med-
lem i GRECO. I tillegg kan ikke-medlemsstater inviteres til å bli medlem i
GRECO, under forutsetning av at de erklærer at de påtar seg å følge de 20 ret-
ningsgivende prinsippene.

Artikkel 5:

Artikkel 5 fastslår at Det europeiske fellesskap kan inviteres til å delta i GRE-
COs arbeid.

Artikkel 6:

Artikkelen gir regler om sammensetningen av GRECO. Hvert medlem skal
oppnevne en delegasjon bestående av ikke mer enn to representanter, hvorav
én skal oppnevnes som delegasjonens leder. Reise- og oppholdsutgifter for én
av representantene dekkes over GRECOs budsjett. Representanter som er
oppnevnt til GRECO skal nyte godt av de privilegier og den immunitet som
gjelder i henhold til artikkel 2 i protokollen av 6. november 1952 til Europarå-
dets generelle avtale om privilegier og immunitet av 2. september 1949. Artik-
kel 2 i protokollen av 6. november 1952 sier at bestemmelsene i del IV i gene-
ralavtalen skal gjelde for representanter som deltar på møter i ministerkomi-
teen.

Artikkel 7:

Artikkelen åpner for representasjon fra andre av Europarådets organer. Den
europeiske komité for juridisk samarbeid (CDCJ), Den europeiske komité for
kriminalspørsmål (CDPC), samt Vedtektskomiteen som er opprettet i med-
hold av artikkel 18, skal hver oppnevne en representant til GRECO. Dessuten
kan ministerkomiteen invitere andre av Europarådets organer til å oppnevne
en representant til GRECO etter at GRECO er konsultert. Representanter fra
andre organer skal delta i plenumsmøter uten stemmerett, og deres reise- og
oppholdsutgifter skal ikke dekkes over GRECOs budsjett.

Artikkel 8:

Bestemmelsen inneholder regler om virksomheten til GRECO. Som utgangs-
punkt skal GRECO selv fatte de nødvendige vedtak om virksomheten, og man
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har i vedtektene nøyet seg med å nevne de viktigste oppgavene. Blant annet
skal GRECO vedta evalueringsrapporter, godkjenne utkast til årlig aktivitets-
program, delta i utarbeidelsen av utkast til årsbudsjett, og godkjenne sin årlige
aktivitetsrapport og årsregnskap. GRECO skal avholde minst to plenumsmø-
ter i året og kan om nødvendig beslutte å opprette arbeidsgrupper. Den skal
hvert år offentliggjøre en årsrapport om virksomheten.

GRECO skal utarbeide sin egen forretningsorden. Medlemmene skal ved
opptak til GRECO anses for å ha vedtatt vedtektene og forretningsordenen.

GRECOs møter skal være lukkede. Bakgrunnen for dette er en antakelse
om at lukkede møter best fremmer åpenhet og fortrolighet blant partene.

Medlemmer som deltar i den gjensidige evalueringen skal ha stemmerett,
med én stemme hver. Beslutninger fattes med to tredjedels flertall av de
avgitte stemmer, som må utgjøre et flertall av de stemmeberettigede. Beslut-
ninger knyttet til saksbehandlingen fattes likevel med vanlig flertall av de
avgitte stemmer.

Etter artikkel 8 nr. 8 velger GRECO sin president og visepresident blant
representantene for de stemmeberettigede medlemmer.

Artikkel 9:

Artikkel 9 gir regler om byrået, som er GRECOs øverste administrative organ.
Byrået skal bestå av presidenten og visepresidenten i GRECO samt fem andre
personer valgt av og blant de stemmeberettigede medlemmene av GRECO.

Byrået skal utføre slike funksjoner som det blir tildelt av GRECO, og være
under overoppsyn av GRECO. Det skal blant annet utarbeide utkast til årlige
aktivitetsprogram og aktivitetsrapporter. Videre bistå ved vurdering av utkast
til budsjett, organisere landbesøk, utarbeide dagsorden for GRECOs møter,
fremme forslag til GRECO om sammensetning av ad hoc evalueringsgrupper
og oppnevning av vitenskapelig sakkyndige og rådgivere, og bistå ved forbe-
redelse av evalueringsrunder.

Artikkel 10-14:

Arbeidet med å evaluere medlemmenes innsats mot korrupsjon er en av GRE-
COs viktigste oppgaver. Artiklene 10-14 beskriver nærmere hvordan denne
evalueringen skal gjennomføres.

Evalueringen skal gjelde medlemmenes overholdelse av de 20 retningsgi-
vende prinsippene og gjennomføring av internasjonale juridiske instrumenter
vedtatt i oppfølgingen av PAC, i samsvar med bestemmelser som disse instru-
mentene måtte inneholde. Evalueringen skal deles i runder, og skal foretas
etter et likhetsprinsipp: alle landene skal evalueres om de samme emnene
innenfor én og samme evalueringsrunde, jf. artikkel 10.

Evalueringen baserer seg i utgangspunktet på selvevaluering. Ved begyn-
nelsen av hver evalueringsrunde velger GRECO hvilke særskilte bestemmel-
ser evalueringen skal gjelde, og utarbeider et spørreskjema som danner ram-
men for evalueringen. Spørreskjemaet sendes alle medlemmene som berøres
av evalueringen, jf.  artikkel 10 nr. 3.

Evalueringen foretas av en sakkyndig gruppe. Hvert medlem skal utpeke
høyst fem sakkyndige som vil være i stand til å delta i en slik gruppe, jf.  artik-
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kel 10 nr. 4. Blant disse sakkyndige oppnevnes det flere grupper som hver for
seg skal evaluere hvert sitt medlem, jf.  artikkel 12 nr. 1.

De sakkyndige gruppene skal behandle svarene som er gitt på spørreskje-
maene, og kan be om informasjon utover det som følger av spørreskjemaet.
Den sakkyndige gruppen kan også foreta landbesøk for å innhente mer infor-
masjon til evalueringen. Slikt besøk kan imidlertid bare foretas etter innstil-
ling fra GRECO. I så fall skal det gis minst to måneders varsel til vedkom-
mende medlem, jf. artikkel 13. Medlemmet forplikter seg til å utarbeide et pro-
gram for besøket under hensyn til de ønskene gruppen måtte gi uttrykk for.

Det var omstridt under forhandlingene hvorvidt likhetsprinsippet skulle
gjennomføres strengt også på dette punktet, slik at dersom GRECO beslutter
landbesøk overfor en stat, måtte landbesøk gjennomføres overfor alle andre
stater innenfor den samme evalueringsrunden. Av ressurshensyn falt man ned
på at landbesøkene kan besluttes individuelt for hvert enkelt land. Det er like-
vel forutsatt at ordningen ikke skal brukes på en måte som kan virke diskrimi-
nerende eller stigmatiserende.

På grunnlag av spørreskjemaets svar, innhentede tilleggsopplysninger og
erfaringer fra landbesøk, skal den sakkyndige gruppen utarbeide et foreløpig
utkast til evalueringsrapport som skal inneholde vurderinger av hvordan gjel-
dende rett og praksis forholder seg til de internasjonale regler som vurderes,
jf. artikkel 14.

For at det medlemmet som er under evaluering skal kunne imøtegå grup-
pens vurderinger, skal det få seg forelagt utkastet til rapporten. Medlemmets
eventuelle kommentarer skal tas i betraktning av den sakkyndige gruppen når
den foreløpige rapporten fullføres og overleveres til GRECO.

Artikkel 15:

Utkastet til rapportene skal diskuteres og vedtas av GRECO i plenum. Med-
lemmet som blir evaluert skal få anledning til å kommentere og imøtegå rap-
porten, både muntlig og skriftlig. Alle medlemmer i GRECO kan delta i disse
møtene, selv om de ikke har tiltrådt det rettslig bindende instrumentet som er
til diskusjon.

Når det gjelder avstemning som fører til vedtagelse av evalueringsrappor-
ter, kan alle medlemmer stemme over rapporter knyttet til anvendelsen av de
20 retningsgivende prinsippene. I avstemningen som fører til vedtagelse av
evalueringsrapporter knyttet til anvendelsen av et av de rettslig bindende
instrumentene, er det derimot bare de medlemmene som selv har underteg-
net instrumentet, som kan stemme.

Evalueringsrapportene er fortrolige. Tilgang til rapportene skal i utgangs-
punktet forbeholdes den sakkyndige gruppen som har utført evalueringen,
GRECO, vedtektskomiteen og disse organenes sekretariater. Rapporten kan
inneholde anbefalinger rettet til medlemmet som er gjenstand for evaluerin-
gen, om hvordan nasjonal lovgivning og praksis for å bekjempe korrupsjon
kan forbedres, og GRECO skal oppfordre medlemmet til å rapportere om til-
tak som er truffet for å følge opp slike anbefalinger.
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Artikkel 16:

Som nevnt under omtalen av artikkel 15, er evalueringsrapportene fortrolige.
Etter artikkel 16 kan imidlertid vedtektskomiteen utstede en offentlig uttalelse
hvis den mener at et medlem forholder seg passivt eller ikke i tilstrekkelig
grad handler i samsvar med de anbefalinger som GRECO kommer med. Også
her skal medlemmet få anledning til å imøtegå påstandene før den offentlige
uttalelsen gis. Bestemmelsen er ment som et ris bak speilet overfor medlem-
mer som neglisjerer de forpliktelsene de har påtatt seg i henhold til de 20 ret-
ningsgivende prinsippene eller internasjonale juridiske instrumenter mot kor-
rupsjon.

Artikkel 17:

Artikkel 17 omhandler finansieringen av GRECO. I utgangspunktet dekkes
omkostningene av medlemmene gjennom årlige obligatoriske bidrag. Dessu-
ten fastslås at det ikke er noe til hinder for at GRECO mottar frivillige bidrag
fra sine medlemmer eller interesserte internasjonale organisasjoner.

Artikkel 18:

Artikkel 18 regulerer sammensetningen av og funksjonene til GRECOs ved-
tektskomité. Vedtektskomiteen er GRECOs organ for økonomiske, prosessu-
elle og administrative spørsmål. Komiteen har ansvar for å fastsette medlem-
menes årlige obligatoriske bidrag til GRECO, for å vedta GRECOs utgiftsbud-
sjett og godkjenne årsregnskapet. Komiteen skal være sammensatt av repre-
sentantene i ministerkomiteen for de av Europarådets medlemsstater som
også er medlemmer av GRECO, samt representanter som er spesielt utpekt i
denne forbindelse av de av medlemmene i GRECO som ikke er medlemssta-
ter i Europarådet.

Artikkel 19:

Artikkel 19 fastsetter at GRECO skal assisteres av et fast sekretariat.

Artikkel 20:

Artikkel 20 regulerer spørsmålet om vedtektsendringer. GRECO eller ethvert
medlem i GRECO kan fremme forslag til vedtektskomiteen om endringer i
vedtektene. Vedtektene kan endres av vedtektskomiteen ved enstemmig
beslutning. Hvis endringen ikke er foreslått av GRECO, skal sistnevnte kon-
sulteres av vedtektskomiteen.

Artikkel 21:

Artikkel 21 regulerer uttreden fra GRECO. Ethvert medlem kan tre ut av
GRECO ved en erklæring til Europarådets generalsekretær. Oppsigelsen trer
i kraft ved utløpet av det regnskapsår da oppsigelsen skjedde, med mindre
oppsigelsen skjer i løpet av de tre siste månedene av regnskapsåret. I dette til-
fellet får oppsigelsen først virkning fra utløpet av neste regnskapsår.

Uttreden fra GRECO kan imidlertid bare skje dersom dette ikke er i strid
med bestemmelser i internasjonale juridiske instrumenter som vedkom-
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mende stat er bundet av. Den strafferettslige konvensjon mot korrupsjon av
27. januar 1999 og Den sivilrettslige konvensjon mot korrupsjon av 4. novem-
ber 1999 stiller som vilkår for ratifikasjon eller tiltredelse at vedkommende
stat deltar i GRECO, og en stat som ikke fra før er medlem i GRECO får auto-
matisk medlemskap i GRECO ved ratifikasjon eller tiltredelse. En stat som er
bundet av ett av disse instrumentene, vil således ikke kunne tre ut av GRECO
uten samtidig å si opp vedkommende instrument.
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4   Økonomiske og administrative konsekvenser
Bidraget for norsk deltakelse er foreløpig anslått til kr 161 000,- per år. De sam-
lede bidrag fra medlemsstatene skal dekke administrasjon, fast sekretariat,
plenumsmøter og de sakkyndige gruppenes virksomhet. De årlige bidrag vil
kunne variere noe avhengig av hvor mange evalueringer som gjennomføres
hvert år, og hvorvidt og i hvilket omfang det besluttes landbesøk. Det norske
bidraget foreslås dekket over Justisdepartementets budsjett kapittel 400 post
71.

Norsk deltakelse i GRECO vil ikke få nevneverdige administrative konse-
kvenser utover den aktivitet som deltakelse i GRECO forutsetter. Deltakelsen
vil ikke nødvendiggjøre lov- eller forskriftsendring.
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5   Vurdering og tilråding
De siste årene har det i internasjonale fora vært gjort en økende innsats mot
korrupsjon. Innsatsen gjenspeiler en erkjennelse av de problemer som følger
med korrupsjon, enten det skjer innen et enkelt land eller over landegrensene.
Norge har deltatt aktivt i dette arbeidet, både innenfor Europarådet og OECD.
Norge har dessuten ratifisert OECD-konvensjonen om motarbeidelse av
bestikkelser av utenlandske offentlige tjenestemenn i internasjonale forret-
ningsforhold av 21. november 1997, som trådte i kraft 15. februar 1999, jf.
Ot.prp. nr. 66 (1997-98).

Korrupsjon synes å øke i omfang og har betydelige skadevirkninger. Det
er vesentlig at kampen mot korrupsjon skjer gjennom et internasjonalt samar-
beid. Overvåking av gjennomføringen av konvensjonsforpliktelser betraktes
som en viktig del av dette samarbeidet. GRECOs virksomhet er basert på gjen-
sidig evaluering, og vil gi mulighet for å utøve en fleksibel og effektiv kontroll
av medlemmenes etterlevelse av Europarådets juridiske instrumenter mot
korrupsjon. Det er viktig at Norge deltar i denne virksomheten. Medlemskap
vil gi anledning til økt samarbeid med andre stater, og vil kunne være en nyttig
kilde til informasjon om metoder til - og vanskeligheter med - å bekjempe kor-
rupsjon. En norsk tiltredelse til GRECO vil også være en bekreftelse utad av
Norges forpliktelse til å bekjempe korrupsjon.

Et viktig hensyn er videre at medlemskap i GRECO er en forutsetning for
deltakelse i Europarådets strafferettslige konvensjon mot korrupsjon av 27.
januar 1999 og den sivilrettslige konvensjon mot korrupsjon av 4. november
1999. Det må legges til grunn at medlemskap i GRECO vil være en forutset-
ning også for deltakelse i andre internasjonale juridiske instrumenter mot kor-
rupsjon utarbeidet i Europarådets regi. Konvensjonene stiller krav til lovgiv-
ningen mot korrupsjon i de kontraherende stater. Lovgivningen på dette
området er i mange land mangelfull, og det er betydelige gevinster å vinne
gjennom likeartet lovgivning i flere land.

Finansdepartementet støtter norsk deltakelse i GRECO. Justisdeparte-
mentet tilrår tiltredelse til avtalen. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.

Utenriksdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til pro-
posisjon til Stortinget om samtykke til tiltredelse til Europarådets avtale av 1.
mai 1999 som oppretter gruppen av stater mot korrupsjon (GRECO).
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Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til tiltredelse til Euro-
parådets avtale av 1. mai 1999 som oppretter gruppen av stater mot korrupsjon
(GRECO), i samsvar med et framlagt forslag.

Tilråding fra Utenriksdepartementet ligger ved.
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Vedlegg 1 

Resolution (99) 5 Establishing the Group of States 
Against Corruption (GRECO) (adopted on 1st may 

1999)
The representatives on the Committee of Ministers of Belgium, Bulgaria,
Cyprus, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Lithua-
nia, Luxembourg, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden,

Convinced that corruption represents a major threat to the rule of law,
democracy, human rights, fairness and social justice, hinders economic
development, and endangers the stability of democratic institutions and the
moral foundations of society;

Conscious of the need to promote co-operation between States in the fight
against corruption, including its links with organised crime and money laun-
dering;

Emphasising that a successful strategy to combat corruption requires a
firm commitment by States to join their efforts, share experience and take
common actions;

Recognising that raising public awareness and promoting ethical values
are effective means of preventing corruption;

Having regard to the recommendations of the 19th Conference of the
European Ministers of Justice (Malta, 1994);

Taking into account the Programme of Action against Corruption, adopted
by the Committee of Ministers of the Council of Europe in 1996 and the work
undertaken by the Multidisciplinary Group on Corruption (GMC) in pursu-
ance thereof;

Taking into account the results of the Joint project between the European
Commission (Phare Programme) and the Council of Europe on the fight
against corruption and organised crime in States in transition («Octopus Pro-
ject»);

Having regard to Resolution No. 1 on the links between corruption and
organised crime, adopted at the 21st Conference of the European Ministers of
Justice (Prague, 1997);

Having regard to the Final Declaration adopted at the Second Summit of
Heads of State and Government of the member States of the Council of Europe
(Strasbourg, 10 - 11 October 1997) by which the Heads of State and Govern-
ment decided to seek common responses to the challenges posed by the
growth of corruption and organised crime;

In accordance with the Action Plan adopted at the Second Summit of
Heads of State and Government of the member States of the Council of Europe
(Strasbourg, 10 - 11 October 1997) in which the Heads of State and Govern-
ment, with a view to promoting co-operation in the fight against corruption,
including its links with organised crime and money laundering, instructed the
Committee of Ministers, inter alia, to adopt guiding principles to be applied in
the development of domestic legislation and practice and to establish without
delay an appropriate and efficient mechanism for monitoring observance of
the guiding principles and the implementation of the other international
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instruments which will be adopted in pursuance of the Programme of Action
against Corruption;

Having regard to the 20 Guiding Principles for the Fight against Corrup-
tion, adopted by the Committee of Ministers at its 101st meeting on 6 Novem-
ber 1997 (hereinafter referred to as the «Guiding Principles»);

Convinced that the establishment of the GRECO, where member States
and non-member States of the Council of Europe participate on an equal foo-
ting, would make a significant contribution to the promotion of a dynamic pro-
cess towards effectively preventing and combating corruption;

Persuaded that by means of mutual evaluation and peer pressure, the
GRECO shall be able to monitor in a flexible and efficient manner the obser-
vance of the Guiding Principles and the implementation of the international
instruments adopted by the Council of Europe to fight against corruption;

Convinced that full membership of the GRECO should therefore be reser-
ved to those which participate without restrictions in mutual evaluation proce-
dures and accept to be evaluated through them;

Having regard to Resolution (98) 7 adopted by the Committee of Ministers
on 5 May 1998, on the occasion of its 102nd session at ministerial level, autho-
rising the adoption of the present agreement;

HEREBY,
RESOLVE to establish the Group of States against Corruption (GRECO)

by means of this Enlarged Partial Agreement, governed by the Statute appen-
ded thereto;

AGREE that the GRECO is established for an initial period of three years;
AGREE to review the functioning of the GRECO by the end of the initial

period of three years;
EXPRESS the wish that all member States of the Council of Europe

become members of the GRECO in the near future.

Appendix to Resolution (99) 5

Statute of the Group of States Against Corruption (Greco) 

Article 1 - Aim of the GRECO

The aim of the Group of States against Corruption (hereinafter referred to as
the «GRECO») is to improve the capacity of its members to fight corruption by
following up, through a dynamic process of mutual evaluation and peer pres-
sure, compliance with their undertakings in this field.

Article 2 - Functions of the GRECO

In order to achieve the aim laid down in Article 1, the GRECO shall:
i. monitor the observance of the Guiding Principles for the Fight against

Corruption as adopted by the Committee of Ministers of the Council of
Europe on 6 November 1997;

ii. monitor the implementation of international legal instruments to be adop-
ted in pursuance of the Programme of Action against Corruption, in con-
formity with the provisions contained in such instruments;
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Article 3 - Seat

The GRECO's seat shall be in Strasbourg.

Article 4 - Procedure for membership of the GRECO

1. Any member States of the Council of Europe, other than those mentioned
in the Resolution establishing the GRECO, may join the GRECO at any
time by so notifying the Secretary General of the Council of Europe.

2. Any non-member States having participated in the elaboration of this
Enlarged Partial Agreement  1) 

may join the GRECO at any time by so notifying the Secretary General of
the Council of Europe. The notification shall be accompanied by a declara-
tion to the effect that the non-member States undertakes to apply the Guid-
ing Principles for the Fight against Corruption, adopted by the Committee
of Ministers of the Council of Europe on 6 November 1997.

3. States which become Parties to international legal instruments adopted by
the Committee of Ministers of the Council of Europe in pursuance of the
Programme of Action against Corruption providing for compulsory mem-
bership of the GRECO shall become members of the GRECO  ipso facto in
conformity with the provisions contained in these instruments.

4. The Committee of Ministers of the Council of Europe in its composition
restricted to the States members of the Enlarged Partial Agreement, follo-
wing consultation of the non-member States already participating, may
invite non-member States, other than those covered by paragraph 2 above,
to join the GRECO. The non-member States having received such an invi-
tation, shall notify to the Secretary General its intention to join the
GRECO, accompanied by a declaration to the effect that it undertakes to
apply the Guiding Principles for the Fight against Corruption.

Article 5 - Participation of the European Community

The European Community may be invited by the Committee of Ministers to
participate in the work of the GRECO. The modalities of its participation shall
be determined in the resolution inviting it to participate.

Article 6 - Composition of the GRECO

1. Each member shall appoint a delegation to the GRECO consisting of not
more than two representatives. One representative shall be appointed as
head of the delegation.

2. The budget of the Enlarged Partial Agreement shall bear the travel and
subsistence expenses of one of the representatives of the delegation.

3. The representatives appointed to the GRECO shall enjoy the privileges
and immunities applicable under Article 2 of the Protocol to the General
Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe.

1) These States are the following: Belarus (10), Canada (11), Holy See (10), Japan (10), 
Mexico (10) and United States of America (11). Bosnia and Herzegovina has participated 
twice in GMC meetings.
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Article 7 - Other Representatives

1. The European Committee on Legal Co-operation (CDCJ) and the Euro-
pean Committee on Crime Problems (CDPC) shall each appoint a repre-
sentative to the GRECO.

2. The Committee of Ministers may invite other Council of Europe bodies to
appoint a representative to the GRECO after consulting the latter.

3. The Statutory Committee, set up under Article 18 below, shall appoint a
representative to the GRECO.

4. Representatives appointed under paragraphs 1 to 3 above shall participate
in plenary meetings of the GRECO without the right to vote. Their travel
and subsistence expenses shall not be borne by the budget of the Enlar-
ged Partial Agreement.

Article 8 - Operation of the GRECO

1. The GRECO shall take the necessary decisions for its operation. In parti-
cular, it shall:
i. adopt evaluation reports in accordance with Article 15;
ii. approve its draft annual programme of activities and submit, in confor-

mity with the Financial Regulations, proposals to the Secretary Gene-
ral of the Council of Europe relating to the elaboration of the draft
annual budget, prior to its transmission to the Statutory Committee set
up under Article 18 below;

iii. approve its annual activity report, including its annual accounts, prior
to its submission to the Statutory Committee and to the Committee of
Ministers;

2. The GRECO shall hold at least two plenary meetings a year and may
decide to set up working parties whenever necessary and in accordance
with its Rules of Procedure.

3. The GRECO will publish every year its annual report of activities including
its annual accounts, once approved by the relevant bodies pursuant to Arti-
cle 18 below.

4. The GRECO shall draw up its own Rules of Procedure. Any State or the
European Community, when becoming a member of the GRECO, shall be
deemed to have accepted the Statute and the Rules of Procedures of the
GRECO.

5. The GRECO shall hold its meetings in camera.
6. Members of the GRECO participating in the mutual evaluation shall have

the right to vote. Each of them shall be entitled to cast one vote. However,
unless otherwise decided by the Statutory Committee, a member which
has failed to pay all or a substantial part of its compulsory contribution to
the budget of the enlarged partial agreement for a period of two years,
shall no longer take part in the decision-making process.

7. Decisions of the GRECO shall be taken by two-thirds of the votes cast  2) 

and the majority of those entitled to vote. However, procedural decisions
shall be taken by a majority of the votes cast.

8. The GRECO shall elect its President and Vice-President among the repre-
sentatives of the members entitled to vote.

2) Only votes «in favour» or «against» are taken into account when counting the number of 
votes cast (Article 10 paragraph 5 of the Rules of Procedure of the Ministers' Deputies).
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Article 9 - Bureau

1. There shall be a Bureau composed of the President and the Vice-President
referred to in Article 8 paragraph 8 above and five other persons elected
by the GRECO, among the representatives of the members entitled to vote
which are, as far as possible, Parties to at least one of the international
legal instruments adopted in pursuance of the Programme of action
against corruption.

2. The Bureau shall carry out the following functions:
– prepare the preliminary draft annual programme of activities and the

draft annual activity report;
– make proposals to the GRECO concerning the preliminary draft bud-

get;
– organise country visits on the basis of the decisions taken by the

GRECO;
– make proposals to the GRECO on the composition of the ad hoc eva-

luation teams;
– prepare the agenda for the meetings of the GRECO including those at

which evaluation reports will be discussed;
– make proposals to the GRECO as regards the provisions to be selected

for evaluation procedures in pursuance of Article 10 paragraph 3
below;

– make proposals to the GRECO concerning the appointment of scienti-
fic experts and consultants.

3. The Bureau shall carry out any other function assigned to it by the
GRECO.

4. The Bureau shall exercise its functions under the general supervision of
the GRECO.

Article 10 - Evaluation procedure

1. The GRECO shall conduct evaluation procedures in respect of each of its
members in pursuance of Article 2.

2. The evaluation shall be divided in rounds. An evaluation round is a period
of time determined by the GRECO, during which an evaluation procedure
shall be conducted to assess the compliance of members with selected
provisions contained in the Guiding Principles and in other international
legal instruments adopted in pursuance of the Programme of Action
against Corruption.

3. At the beginning of each round the GRECO shall select the specific provi-
sions on which the evaluation procedure shall be based.

4. Each member shall identify a maximum of 5 experts who would be able to
undertake the tasks set out in Articles 12-14.

5. Each member shall ensure that its authorities co-operate, to the fullest
possible extent, in the evaluation procedure, within the limits of its natio-
nal legislation.

Article 11 - Questionnaire

1. The GRECO shall adopt a questionnaire for each evaluation round, which
shall be addressed to all members concerned by the evaluation.

2. The questionnaire shall provide the framework of the evaluation proce-
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dure.
3. Members shall address their replies to the Secretariat within the time

limits fixed by the GRECO.

Article 12 - Evaluation teams

1. The GRECO shall appoint, from the experts referred to in paragraph 4 of
Article 10, a team for the evaluation of each member (hereinafter referred
to as «the team»). When the evaluation concerns the implementation of
one of the international legal instruments adopted in pursuance of the Pro-
gramme of Action against Corruption, the GRECO shall appoint teams
composed exclusively of experts proposed by members who are Parties to
the instrument concerned.

2. The team shall examine the replies given to the questionnaire and may
request, where appropriate, additional information from the member
undergoing the evaluation, to be submitted either orally or in writing.

3. The budget of the Enlarged and Partial Agreement shall bear the travel
and subsistence expenses of the experts participating in the teams.

Article 13 - Country visits

1. The GRECO may instruct the team to visit a member, for the purpose of
seeking additional information concerning its law or practice, which is use-
ful for the evaluation.

2. The GRECO shall give a minimum of two months notice to the member
concerned of its intention to carry out the visit.

3. The visit shall be carried out in accordance with a programme arranged by
the member concerned, taking into account the wishes expressed by the
team.

4. The members of the team shall enjoy the privileges and immunities appli-
cable under Article 2 of the Protocol to the General Agreement on Privile-
ges and Immunities of the Council of Europe.

5. The budget of the Enlarged Partial Agreement shall bear the travel and
subsistence expenses necessary for the carrying out country visits.

Article 14 - Evaluation reports

1. On the basis of the information gathered, the team shall prepare a prelimi-
nary draft evaluation report on the state of the law and the practice in rela-
tion to the provisions selected for the evaluation round.

2. The preliminary draft report shall be transmitted to the member undergo-
ing the evaluation for comments. These comments shall be taken into
account by the team when finalising the draft report.

3. The draft report shall be submitted to the GRECO.

Article 15 - Discussion and adoption ofreports

1. The GRECO shall debate in Plenary the draft report submitted by the
team.

2. The member undergoing the evaluation shall be entitled to submit obser-
vations orally and/or in writing to the Plenary.

3. At the close of the debate, the GRECO shall adopt, with or without amend-
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ments, the report in respect of the member undergoing the evaluation.
4. All members shall be entitled to participate in the vote leading to the adop-

tion of evaluation reports relating to the application of the Guiding Prin-
ciples. Only members which are Parties to an international legal instru-
ment adopted in pursuance of the Programme of Action against Corrup-
tion shall be entitled to participate in the vote leading to the adoption of
evaluation reports on the implementation of the instrument concerned.

5. Evaluation reports shall be confidential. Unless otherwise decided, access
to these reports shall be restricted to members of the team which has car-
ried out the evaluation, in addition to members of the GRECO, of the Sta-
tutory Committee and of the Secretariat of these bodies.

6. The GRECO's report may contain recommendations addressed to the
member undergoing the evaluation in order to improve its domestic laws
and practices to combat corruption. The GRECO shall invite the member
to report on the measures taken to follow these recommendations.

Article 16 - Public Statements

1. The Statutory Committee may issue a public statement when it believes
that a member remains passive or takes insufficient action in respect of the
recommendations addressed to it as regards the application of the Guiding
Principles.

2. The Statutory Committee, in its composition restricted to the members
who are parties to the instruments concerned, may issue a public state-
ment when it believes that a member remains passive or takes insufficient
action in respect of the recommendations addressed to it as regards the
implementation of an instrument adopted in pursuance of the Programme
of Action against Corruption.

3. The Statutory Committee shall inform the member concerned and provide
an opportunity for the member to submit further comments before confir-
ming its decision to issue a public statement referred to in paragraphs 1
and/or 2 above.

Article 17 - The GRECO's financial resources

1. The budget of the GRECO shall be financed through the annual compuls-
ory contributions of its members;

2. The GRECO may receive additional voluntary contributions from its mem-
bers;

3. The GRECO may also receive voluntary contributions from interested
international institutions;

4. Financial resources covered by paragraph 3 above shall be subject to the
authorisation of the Statutory Committee prior to their acceptance.

5. The GRECO's assets shall be acquired and held on behalf of the Council
of Europe and shall benefit as such from the privileges and immunities
applicable to the Council's assets under existing agreements.

Article 18 - Statutory Committee

1. The Statutory Committee shall be composed of the representatives on the
Committee of Ministers of the member States of the Council of Europe
which are also members of the GRECO and of representatives specifically
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designated to that effect by the other members of the GRECO.
2. The Statutory Committee shall determine every year the members' com-

pulsory contributions to the GRECO. The scale according to which the
contributions of non-members of the Council of Europe are calculated
shall be decided in agreement with the latter; as a general rule, that scale
shall conform to the criteria for the determination of the scale of contribu-
tions to the general budget of the Council of Europe.

3. The Statutory Committee shall adopt every year the GRECO's budget on
expenditure relating to the implementation of the programme of activities
and common secretariat expenditure.

4. The Statutory Committee shall approve every year the GRECO's annual
accounts which shall be drawn up by the Secretary General of the Council
of Europe in accordance with the Financial Regulations of the Council of
Europe and submitted to the Statutory Committee accompanied by the
report of the Board of Auditors. In order to discharge the Secretary Gene-
ral from responsibility for the management of the financial year in ques-
tion, the Statutory Committee shall transmit to the Committee of Minis-
ters the annual accounts, together with its approval or any comments, and
the report drawn up by the Board of Auditors.

5. The Financial Regulations of the Council of Europe shall apply,  mutatis
mutandis, to the adoption and management of the budget.

Article 19 - Secretariat

1. The GRECO shall be assisted by a Secretariat provided by the Secretary
General of the Council of Europe.

2. The GRECO's Secretariat shall be headed by an Executive Secretary
appointed by the Secretary General of the Council of Europe.

Article 20 - Amendments

1. The GRECO or any of its members may propose amendments to this Sta-
tute to the Statutory Committee.

2. This Statute may be amended by Statutory Committee by unanimous deci-
sion. If the amendment has not been proposed by the GRECO, the latter
shall be consulted by the Statutory Committee.

Article 21 - Withdrawal

1. Subject to the applicable provisions of international legal instruments
mentioned in Article 2, paragraph 2 above, any member may withdraw
from the GRECO by means of a declaration addressed to the Secretary
General of the Council of Europe by the Minister for Foreign Affairs or a
diplomatic representative who shall be given specific powers to this effect.

2. The Secretary General shall acknowledge receipt of the declaration and
inform the member concerned that it will be submitted to the Statutory
Committee.

3. By analogy with Article 7 of the Statute of the Council of Europe, the with-
drawal shall take effect:
– at the end of the financial year in which it is notified, if the notification

is given during the first nine months of that financial year;
– at the end of the next financial year, if the notification is given in the
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last three months of the financial year.

4. In accordance with Article 18 of the Financial Regulations of the Council
of Europe, the Statutory Committee shall examine the financial consequ-
ences of the withdrawal and make the appropriate arrangements.

5. The Secretary General shall immediately inform the member concerned
of the consequences for it of its withdrawal and keep the Statutory Com-
mittee informed of the outcome.
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Vedlegg 2 

Resolusjon (99) som oppretter gruppen av stater 
mot korrupsjon (GRECO) av 1. mai 1999

Representantene i ministerkomiteen for Belgia, Bulgaria, Estland, Finland,
Frankrike, Hellas, Irland, Island, Kypros, Litauen, Luxembourg, Romania, Slo-
vakia, Slovenia, Spania, Sverige, Tyskland,

som er overbevist om at korrupsjon utgjør en betydelig trussel mot retts-
staten, demokratiet, menneskerettighetene, rettferdighet og sosiale rettighe-
ter, hindrer økonomisk utvikling og er en fare for demokratiske institusjoners
stabilitet og samfunnets moralske grunnvoller;

som er seg bevisst behovet for å fremme samarbeid mellom stater i kam-
pen mot korrupsjon, herunder forbindelsen til organisert kriminalitet og hvit-
vasking av penger;

som understreker at en vellykket strategi for bekjempelse av korrupsjon
krever at stater påtar seg klare forpliktelser når det gjelder samordnet innsats,
deling av erfaringer og felles tiltak;

som er klar over at økt oppmerksomhet fra allmennhetens side og fremme
av etiske verdier er virkningsfulle midler til forebyggelse av korrupsjon;

som tar i betraktning anbefalingene fra den 19. europeiske justisminister-
konferanse (Malta, 1994);

som tar hensyn til handlingsprogrammet mot korrupsjon vedtatt av Euro-
parådets ministerkomité i 1996 og det oppfølgingsarbeidet som er gjort av
Den flerfaglige gruppen mot korrupsjon (GMC) i den forbindelse;

som tar hensyn til resultatene av Fellesprosjektet mellom Europakommi-
sjonen (Phare-programmet) og Europarådet om kampen mot korrupsjon og
organisert kriminalitet i stater i omforming («Octopus-prosjektet»);

som tar i betraktning resolusjon nr. 1 om forbindelsene mellom korrup-
sjon og organisert kriminalitet, vedtatt på den 21. europeiske justisminister-
konferanse (Praha, 1997);

som tar i betraktning slutterklæringen vedtatt på det annet toppmøte av
statsoverhoder og regjeringssjefer i Europarådets medlemsstater (Strasbourg
10. - 11. oktober 1997), der statsoverhodene og regjeringssjefene besluttet å
søke felles svar på utfordringene som veksten i korrupsjon og organisert kri-
minalitet medfører;

som i samsvar med handlingsplanen vedtatt på det annet toppmøte av
statsoverhoder og regjeringssjefer i Europarådets medlemsstater (Strasbourg
10. - 11. oktober 1997), der statsoverhodene og regjeringssjefene med sikte på
å fremme samarbeid i kampen mot korrupsjon, herunder forbindelser til orga-
nisert kriminalitet og hvitvasking av penger, instruerte ministerkomiteen om
blant annet å vedta retningsgivende prinsipper til bruk ved utarbeiding av
nasjonal lovgivning og praksis, og uten opphold etablere en hensiktsmessig
og effektiv mekanisme til overvåking av at de retningsgivende prinsippene
overholdes, og at andre internasjonale instrumenter som vil bli vedtatt som
ledd i gjennomføringen av handlingsprogrammet mot korrupsjon får anven-
delse;
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som tar i betraktning de 20 retningsgivende prinsipper i kampen mot kor-
rupsjon, vedtatt av ministerkomiteen på dens 101. møte den 6. november 1997
(heretter kalt «de retningsgivende prinsippene»);

som er sikker på at opprettelsen av GRECO, der medlemsstater og ikke-
medlemsstater i Europarådet deltar på like fot, vil gi et betydelig bidrag til
fremme av en dynamisk utvikling mot en effektiv forebyggelse av og kamp
mot korrupsjon;

som er overbevist om at ved hjelp av gjensidig evaluering og likemanns-
press, vil GRECO bli i stand til på en fleksibel og effektiv måte å overvåke over-
holdelsen av de retningsgivende prinsippene og gjennomføringen av de inter-
nasjonale instrumentene som Europarådet har vedtatt for kampen mot korrup-
sjon;

som er sikker på at fullt medlemsskap i GRECO derfor bør forbeholdes
dem som deltar uten begrensninger i gjensidige evalueringsprosedyrer og
godtar å bli vurdert gjennom dem;

som tar hensyn til resolusjon (98) 7, vedtatt av ministerkomiteen den 5.
mai 1998, i forbindelse med dens 102. sesjon på statsrådsnivå, som godkjenner
vedtagelsen av denne avtale;

VEDTAR HERVED
å opprette Gruppen av stater mot korrupsjon (GRECO) gjennom denne

utvidede partielle avtale, undergitt vedlagte vedtekter;
er HERVED ENIGE om at GRECO er opprettet for en første periode på tre

år;
er HERVED ENIGE om å gjennomgå hvordan GRECO virker ved slutten

av den første perioden på tre år
UTTRYKKER HERVED ønske om at alle medlemsstatene i Europarådet

blir medlemmer av GRECO i nær fremtid.

Vedlegg til avtalen

Vedtekter for gruppen av stater mot korrupsjon (GRECO) 

Artikkel 1 - GRECOs mål

Målet for Gruppen av stater mot korrupsjon (heretter kalt «GRECO») er å øke
medlemmenes evne til å bekjempe korrupsjon ved å følge opp medlemmenes
overholdelse av sine forpliktelser på området, gjennom en dynamisk prosess
med gjensidig evaluering og likemannspress.

Artikkel 2 - GRECOs funksjoner

For å oppnå målet bestemt i artikkel 1, skal GRECO:
i. overvåke overholdelsen av de retningsgivende prinsippene for kampen

mot korrupsjon som er vedtatt av Europarådets ministerkomité den 6.
november 1997;

ii. overvåke gjennomføringen av internasjonale juridiske instrumenter som
skal vedtas i oppfølgning av handlingsprogrammet mot korrupsjon, i sam-
svar med bestemmelsene som slike instrumenter vil inneholde;
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Artikkel 3 - Sete

GRECOs sete skal være i Strasbourg.

Artikkel 4 - Prosedyre for medlemsskap iGRECO

1. Enhver av Europarådets medlemsstater, bortsett fra dem som er nevnt i
avtalen som oppretter GRECO, kan når som helst slutte seg til GRECO
ved å underrette Europarådets generalsekretær om det.

2. Enhver ikke-medlemsstat som har deltatt i utarbeidelsen av denne utvi-
dede partielle avtale  3) 

kan når som helst slutte seg til GRECO ved å underrette Europarådets gene-
ralsekretær om det. Med underretningen skal følge en erklæring som går ut
på at ikke-medlemsstaten forplikter seg til å anvende de retningsgivende prin-
sippene for kampen mot korrupsjon, vedtatt av Europarådets ministerkomité
den 6. november 1997.
1. Stater som blir parter i internasjonale juridiske instrumenter vedtatt av

Europarådets ministerkomité i medhold av handlingsprogrammet mot
korrupsjon som bestemmer at medlemsskap i GRECO skal være obligato-
risk, blir uten videre medlemmer av GRECO i samsvar med bestemmel-
sene disse instrumentene inneholder.

2. Europarådets ministerkomité, sammensatt bare av de stater som er med-
lem av den utvidede partielle avtale, kan etter konsultasjoner med de ikke-
medlemsstater som allerede deltar, invitere ikke-medlemsstater, bortsett
fra dem som omfattes av punkt 2 ovenfor, til å slutte seg til GRECO. De
ikke-medlemsstater som har mottatt slik invitasjon, skal underrette gene-
ralsekretæren om at de har til hensikt å slutte seg til GRECO, sammen
med en erklæring om at de påtar seg å anvende de retningsgivende prin-
sippene for kampen mot korrupsjon.

Artikkel 5 - Det europeiske fellesskapsdeltagelse

Det europeiske fellesskap kan inviteres av ministerkomiteen til å delta i GRE-
COs arbeid. Hvordan slik deltagelse skal foregå, blir å fastsette i beslutningen
om invitasjon til å delta.

Artikkel 6 - GRECOs sammensetning

1. Hvert medlem skal oppnevne en delegasjon til GRECO bestående av ikke
mer enn to representanter. En representant skal oppnevnes som delega-
sjonens leder.

2. Budsjettet for den utvidede partielle avtalen skal dekke reise- og oppholds-
utgifter for ett av delegasjonens medlemmer.

3. Representantene som er oppnevnt til GRECO skal nyte godt av de privile-
gier og den immunitet som gjelder i henhold til artikkel 2 i protokollen til
Europarådets generelle avtale om privilegier og immunitet.

3) Dette er følgende stater: Belarus (10), Canada (11), Den hellige Stol (10), Japan (10), 
Mexico (10) og Amerikas forente stater (11). Bosnia og Hertsegovina har deltatt to ganger i 
GMC-møter.
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Artikkel 7 - Andre representanter

1. Den europeiske komité for juridisk samarbeid (CDCJ) og Den europeiske
komité for kriminalspørsmål (CDPC) skal hver oppnevne en representant
til GRECO.

2. Ministerkomiteen kan invitere andre av Europarådets organer til å opp-
nevne en representant til GRECO etter at GRECO er konsultert.

3. Vedtektskomiteen, opprettet i henhold til artikkel 18 nedenfor, skal opp-
nevne en representant til GRECO.

4. Representanter som er oppnevnt i henhold til punktene 1 til 3 ovenfor skal
delta i plenumsmøter i GRECO uten stemmerett. Deres reise- og opp-
holdsutgifter skal ikke dekkes av budsjettet til den utvidede og partielle
avtale.

Artikkel 8 - Virksomheten til GRECO

1. GRECO fatter de nødvendige vedtak om virksomheten. Spesielt skal
GRECO:
i. vedta evalueringsrapporter i samsvar med artikkel 15;
ii. godkjenne utkast til årlig aktivitetsprogram og i samsvar med budsjett-

forskriftene forelegge forslag for Europarådets generalsekretær i for-
bindelse med utarbeidelsen av utkast til årsbudsjett, før det sendes
vedtektskomiteen opprettet i henhold til artikkel 18 nedenfor;

iii. godkjenne sin årlige aktivitetsrapport, inklusive sitt årsregnskap, før
det sendes vedtektskomiteen og ministerkomiteen;

2. GRECO skal avholde minst to plenumsmøter per år og kan beslutte å opp-
rette arbeidsgrupper når det er nødvendig og i samsvar med sin forret-
ningsorden.

3. GRECO vil hvert år offentliggjøre sin årsrapport om virksomheten, inklu-
sive årsregnskapet, når den er godkjent av de relevante organer i henhold
til artikkel 18 nedenfor.

4. GRECO skal utarbeide sin egen forretningsorden. Alle stater, eller Det
europeiske fellesskap, skal, ved opptak som medlem av GRECO, anses for
å ha vedtatt GRECOs vedtekter og forretningsorden.

5. GRECOs møter skal være lukkede.
6. Medlemmer av GRECO som deltar i den gjensidige evalueringen skal ha

stemmerett. Hver av disse skal ha rett til å avgi én stemme. Med mindre
vedtektskomiteen bestemmer noe annet, kan imidlertid et medlem som
ikke har betalt hele eller en vesentlig del av sitt obligatoriske bidrag til den
utvidede og partielle avtales budsjett i et tidsrom på to år, ikke lenger ta
del i beslutningsprosessen.

7. GRECOs beslutninger fattes med to tredjedeler av de avgitte stemmer  4) 

og flertallet av dem som er berettiget til å stemme. Beslutninger knyttet til
saksbehandlingen fattes allikevel med vanlig flertall av de avgitte stem-
mer.

8. GRECO velger president og visepresident blant representantene for de
stemmeberettigede medlemmer.

4) Bare stemmer «for» eller «imot» tas i betraktning ved opptellingen av de avgitte stemmer 
(Artikkel 10 punkt 5 i Forretningsordenen for komiteen av faste representanter).
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Artikkel 9 - Byrå

1. Det skal opprettes et byrå sammensatt av presidenten og visepresidenten
nevnt i artikkel 8 punkt 8 ovenfor og fem andre personer valgt av GRECO
blant representantene for de stemmeberettigede medlemmene som så
langt som mulig er part i minst ett av de internasjonale juridiske instru-
mentene vedtatt i henhold til handlingsprogrammet mot korrupsjon.

2. Byrået skal fylle følgende funksjoner:
– utarbeide det foreløpige utkast til årlig aktivitetsprogram og utkastet

til årlig aktivitetsrapport;
– fremme forslag til GRECO angående det foreløpige utkast til budsjett;
– organisere landbesøk på grunnlag av beslutninger fattet av GRECO;
– fremme forslag til GRECO om sammensetningen av ad hoc evalue-

ringsgrupper;
– utarbeide dagsorden for GRECOs møter, herunder møter der evalue-

ringsrapporter vil bli diskutert;
– fremme forslag til GRECO vedrørende de bestemmelser som skal vel-

ges for evaluering i henhold til artikkel 10 punkt 3 nedenfor;
– fremme forslag til GRECO angående oppnevning av vitenskapelig sak-

kyndige og rådgivere.

3. Byrået skal utføre enhver annen funksjon det blir tildelt av GRECO.
4. Byrået skal utføre sine funksjoner under overoppsyn av GRECO.

Artikkel 10 - Evalueringsprosedyre

1. GRECO skal foreta evalueringer i forhold til hvert av medlemmene i hen-
hold til artikkel 2.

2. Evalueringen skal deles i runder. En evalueringsrunde er et tidsrom fast-
satt av GRECO for evaluering som skal utføres for å bedømme medlem-
menes overholdelse av utvalgte bestemmelser som finnes i de retningsgi-
vende prinsippene og i andre internasjonale juridiske instrumenter vedtatt
i henhold til handlingsprogrammet mot korrupsjon.

3. Ved begynnelsen av hver runde skal GRECO velge hvilke særskilte
bestemmelser som evalueringen skal baseres på.

4. Hvert medlem skal utpeke høyst fem sakkyndige som vil være i stand til å
påta seg de oppgaver som er fastsatt i artiklene 12-14.

5. Hvert medlem skal påse at deres egne myndigheter i størst mulig utstrek-
ning samarbeider i evalueringsprosedyren, innen den nasjonale lovgiv-
nings rammer.

Artikkel 11 - Spørreskjema

1. GRECO skal vedta et spørreskjema for hver evalueringsrunde som skal
sendes alle medlemmene som berøres av evalueringen.

2. Spørreskjemaet skal danne rammen for evalueringen.
3. Medlemmene skal sende sine svar til sekretariatet innen tidsfrister fast-

satt av GRECO.

Artikkel 12 - Evalueringsgrupper

1. GRECO skal blant de sakkyndige nevnt i artikkel 10 punkt 4 oppnevne en
gruppe som skal evaluere hvert medlem (heretter kalt «gruppen»). Hvis
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evalueringen gjelder gjennomføringen av et av de internasjonale juridiske
instrumentene som er vedtatt i medhold av handlingsprogrammet mot
korrupsjon, skal GRECO oppnevne grupper sammensatt utelukkende av
sakkyndige foreslått av medlemmer som er parter i vedkommende instru-
ment.

2. Gruppen skal behandle svarene som er gitt på spørreskjemaene og kan
når det er ønskelig be om tilleggsopplysninger fra medlemmet som evalu-
eres, besvart enten muntlig eller skriftlig.

3. Budsjettet for den utvidede og partielle avtale skal dekke reise- og opp-
holdsutgiftene til de sakkyndige som deltar i gruppene.

Artikkel 13 - Landbesøk

1. GRECO kan be gruppen besøke et medlem for å søke ytterligere opplys-
ninger vedrørende lov eller praksis til bruk under evalueringen.

2. GRECO skal gi minst to måneders varsel til vedkommende medlem om at
den har til hensikt å foreta besøk.

3. Besøket skal utføres i samsvar med en plan utarbeidet av det berørte med-
lem under hensyn til ønsker gruppen gir uttrykk for.

4. Medlemmene av gruppen skal nyte godt av de privilegier og den immuni-
tet som gjelder i henhold til artikkel 2 i protokollen til Europarådets gene-
relle avtale om privilegier og immunitet.

5. Budsjettet til den utvidede og partielle avtale skal dekke reise- og opp-
holdsutgifter som er nødvendig for gjennomføringen av landbesøk.

Artikkel 14 - Evalueringsrapporter

1. På grunnlag av opplysningene som er innhentet, skal gruppen utarbeide
et foreløpig utkast til evalueringsrapport om hvordan lov og praksis forhol-
der seg til bestemmelsene som er valgt for evalueringsrunden.

2. Det foreløpige utkastet til rapport skal sendes medlemmet som evalueres
for kommentarer. Kommentarene skal tas i betraktning av gruppen når
den foreløpige rapporten blir fullført.

3. Utkastet til rapport skal oversendes GRECO.

Artikkel 15 - Diskusjon om og vedtagelse av rapportene.

1. GRECO skal debattere utkastet til rapport fra gruppen i plenum.
2. Medlemmet som er gjenstand for evalueringen skal ha rett til å komme

med bemerkninger til plenumsmøtet muntlig og/eller skriftlig.
3. Når debatten er avsluttet skal GRECO, med eller uten endringer, vedta

rapporten vedrørende medlemmet som er gjenstand for evaluering.
4. Alle medlemmene skal ha rett til å delta i avstemningen som fører til ved-

tagelse av evalueringsrapporter knyttet til anvendelsen av de retningsgi-
vende prinsippene. Bare medlemmer som er parter i et internasjonalt juri-
disk instrument vedtatt i henhold til handlingsprogrammet mot korrup-
sjon skal ha rett til å delta i avstemningen som fører til vedtagelse av eva-
lueringsrapporter om gjennomføringen av vedkommende instrument.

5. Evalueringsrapportene skal være konfidensielle. Med mindre annet blir
bestemt, skal tilgang til rapportene forbeholdes medlemmer av gruppen
som har utført evalueringen samt medlemmene av GRECO, vedtektsko-
miteen og disse organenes sekretariater.
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6. GRECOs rapport kan inneholde anbefalinger rettet til medlemmet som er
gjenstand for evaluering, om forbedringer i dets nasjonale rett og praksis
for bekjempelse av korrupsjon. GRECO skal oppfordre medlemmet til å
avgi rapport om tiltak som er truffet for å følge opp slike anbefalinger.

Artikkel 16 - Offentlige uttalelser

1. Vedtektskomiteen kan avgi en offentlig uttalelse når den mener at et med-
lem forholder seg passivt eller ikke i tilstrekkelig grad handler når det gjel-
der anbefalinger som er rettet til medlemmet vedrørende anvendelsen av
de retningsgivende prinsippene.

2. Vedtektskomiteen, sammensatt bare av medlemmer som er parter i ved-
kommende instrumenter, kan avgi en offentlig uttalelse når den mener at
et medlem forholder seg passivt eller ikke i tilstrekkelig grad handler når
det gjelder anbefalinger som er rettet til det vedrørende anvendelsen av et
instrument vedtatt i henhold til handlingsprogrammet mot korrupsjon.

3. Vedtektskomiteen skal underrette det berørte medlem og gi medlemmet
anledning til å komme med ytterligere kommentarer før det bekrefter sin
beslutning om å avgi en offentlig uttalelse nevnt i punktene 1 og/eller 2
ovenfor.

Artikkel 17 - GRECOs finansiering

1. GRECOs budsjett skal finansieres ved medlemmenes årlige obligatoriske
bidrag.

2. GRECO kan motta frivillige bidrag fra sine medlemmer.
3. GRECO kan også motta frivillige bidrag fra interesserte internasjonale

institusjoner.
4. Finansielle bidrag som nevnt i punkt 3 ovenfor, skal være betinget av god-

kjennelse av vedtektskomiteen før de blir akseptert.
5. GRECOs eiendeler skal erverves og besittes på vegne av Europarådet og

skal som sådan nyte godt av de privilegier og den immunitet som gjelder
for Rådets eiendeler etter gjeldende avtaler.

Artikkel 18 - Vedtektskomiteen

1. Vedtektskomiteen skal være sammensatt av representantene i ministerko-
miteen for de av Europarådets medlemsstater som også er medlemmer av
GRECO, og av representanter som er spesielt utpekt i denne forbindelse
av de andre medlemmene av GRECO.

2. Vedtektskomiteen skal hvert år fastsette medlemmenes obligatoriske
bidrag til GRECO. Den skala som bidragene fra ikke-medlemmer av Euro-
parådet beregnes i henhold til, skal fastsettes etter avtale med sistnevnte;
som hovedregel skal skalaen være i samsvar med kriteriene for fastleg-
gelse av skalaen for bidrag til Europarådets alminnelige budsjett.

3. Vedtektskomiteen skal hvert år vedta GRECOs utgiftsbudsjett for gjen-
nomføring av aktivitetsplanen og til dekning av de alminnelige sekretari-
atsutgiftene.

4. Vedtektskomiteen skal hvert år godkjenne GRECOs årsregnskap som
skal settes opp av Europarådets generalsekretær i samsvar med Europa-
rådets budsjettforskrifter og forelegges vedtektskomiteen sammen med
revisjonsnemndas rapport. For å frita generalsekretæren for ansvar for
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forvaltningen i vedkommende regnskapsår skal vedtektskomiteen over-
sende årsregnskapet sammen med sin godkjennelse eller eventuelle kom-
mentarer samt revisjonsnemndas rapport til ministerkomiteen.

5. Europarådets budsjettforskrifter skal gjelde så langt de passer for vedta-
gelsen og forvaltningen av budsjettet.

Artikkel 19 - Sekretariat

1. GRECO skal bistås av et sekretariat stilt til rådighet av Europarådets gene-
ralsekretær.

2. GRECOs sekretariat skal ledes av en administrerende sekretær oppnevnt
av Europarådets generalsekretær.

Artikkel 20 - Endringer

1. GRECO eller ethvert av GRECOs medlemmer kan fremme forslag til ved-
tektskomiteen om endringer i disse vedtektene.

2. Disse vedtektene kan endres av vedtektskomiteen ved enstemmig beslut-
ning. Hvis endringen ikke er foreslått av GRECO, skal sistnevnte konsul-
teres av vedtektskomiteen.

Artikkel 21 - Uttreden

1. Under hensyntagen til gjeldende bestemmelser i internasjonale juridiske
instrumenter nevnt i artikkel 2 punkt 2 ovenfor, kan ethvert medlem tre ut
av GRECO ved en erklæring, stilet til Europarådets generalsekretær,
avgitt av utenriksministeren eller en diplomatisk representant som er gitt
særskilt fullmakt i denne forbindelse.

2. Generalsekretæren skal bekrefte mottagelsen av erklæringen og under-
rette vedkommende medlem om at erklæringen vil bli forelagt vedtektsko-
miteen.

3. I samsvar med artikkel 7 i Europarådets vedtekter, trer oppsigelsen i kraft:
– hvis oppsigelsen finner sted i de ni første månedene av et regnskapsår,

ved utløpet av det regnskapsår da oppsigelsen skjedde;
– hvis oppsigelsen finner sted i de tre siste månedene av regnskapsåret,

ved utløpet av neste regnskapsår.

4. I samsvar med artikkel 18 i Europarådets budsjettforskrifter, skal ved-
tektskomiteen gjennomgå de økonomiske konsekvensene av slik uttreden
og treffe de nødvendige tiltak.

5. Generalsekretæren skal umiddelbart underrette vedkommende medlem
om konsekvensene av slik uttreden for medlemmet og holde vedtektsko-
miteen underrettet om resultatet.
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