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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY 

a vállalatok és állami szervek bizalmas információit közérdekből bejelentő személyek 

védelmére szolgáló jogszerű intézkedésekről 

(2016/2224(INI)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 2. cikkére, 

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára és különösen annak 11. cikkére, 

– tekintettel az emberi jogok európai egyezményére (EJEE), és különösen annak 10. 

cikkére, 

– tekintettel a nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan 

megszerzésével, felhasználásával és felfedésével szembeni védelemről szóló, 2016. június 

8-i (EU) 2016/943 európai parlamenti és tanácsi irányelvre, 

– tekintettel a tengeri olaj- és gázipari tevékenységek biztonságáról és a 2004/35/EK 

irányelv módosításáról szóló, 2013. június 12-i 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelvre, 

– Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 596/2014/EU rendelete a piaci 

visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK 

bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről 

– tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelvére (2015. május 20.) 

a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való 

felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 

módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 

2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről, 

– tekintettel a feltételes adómegállapításokról és jellegükben vagy hatásukban hasonló 

egyéb intézkedésekről szóló, 2015. november 25-i állásfoglalására1,  

– tekintettel a feltételes adómegállapításokról és jellegükben vagy hatásukban hasonló 

egyéb intézkedésekről szóló, 2016. július 6-i állásfoglalására (TAXE 2)2, 

– tekintettel a 2013. október 23-i állásfoglalására a szervezett bűnözés, a korrupció és a 

pénzmosás problémájáról: a szükséges intézkedésekre és kezdeményezésekre vonatkozó 

ajánlások” című, 2013. október 23-i állásfoglalására3, 

– tekintettel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének a visszaélést bejelentő személyek 

védelméről szóló 1729 (2010), számú határozatára, 

                                                 
1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0408. 
2 Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0310. 
3 HL C 208., 2016.4.5., 89. o. 
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– tekintettel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének a visszaélést bejelentő személyek 

védelmének javításáról szóló, 2060 (2015). számú határozatára, 

– tekintettel a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a társaságiadó-politikák Európai Unión belüli 

átláthatóvá tételéről, összehangolásáról és közelítéséről szóló, 2015. december 16-i 

állásfoglalására1, 

– tekintettel az Európai Unióban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló, 2011. 

június 6-i bizottsági közleményre (COM(2011)0308), 

– tekintettel az adókijátszás és az adókikerülés elleni küzdelem fokozása érdekében hozott 

további intézkedésekről szóló, 2016. július 5-i bizottsági közleményre (COM(2016)0451), 

– tekintettel a G20-ak antikorrupciós cselekvési tervére, és különösen a visszaélést bejelentő 

személyek védelmére vonatkozó útmutatására, 

– tekintettel az OECD 2016 márciusában készített, „Elkötelezett fellépés a visszaélést 

bejelentő személyek hatékony védelme mellett” című jelentésére,  

– tekintettel az európai ombudsman visszaélések bejelentésével kapcsolatos 

OI/1/2014/PMC. számú saját kezdeményezésű vizsgálatát lezáró határozatra, 

– tekintettel az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának a visszaélést bejelentő személyek 

védelméről szóló, 2014. április 30-i CM/Rec(2014)7 számú ajánlására és a nemzeti 

keretrendszerek bevezetésével kapcsolatos, idevágó 2015. januári rövid útmutatójára, 

– tekintettel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének a nemzeti parlamenteket a 

bejelentési jog elismerésére kérő, 2017. június 27-i 2171 (2017). számú határozatára, 

– tekintettel az „Ajánlás az etikus magatartás javítására a közszolgálatban“ című OECD-

ajánlás 4. alapelvére, 

– tekintettel a külföldi hivatalos személyek nemzetközi kereskedelmi ügyletekben történő 

megvesztegetése elleni küzdelemről szóló OECD-egyezményre, 

– tekintettel „A visszaélést bejelentő személyek szerepéről az Unió pénzügyi érdekeinek 

védelmében” című, 2017. február 14-i állásfoglalására2, 

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére, 

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság, a 

Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a 

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a Kulturális és 

Oktatási Bizottság, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, az 

Alkotmányügyi Bizottság véleményére (A8-0295/2017), 

A. mivel az Európai Unió elvi alapon tiszteletben tartja a demokráciát és a jogállamiságot, 

ennélfogva a véleménynyilvánítás szabadságát is szavatolja polgárai számára; mivel a 

                                                 
1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0457. 
2 Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0022. 
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visszaélések bejelentése az EU Alapjogi Chartájában szentesített véleménynyilvánítási 

szabadság és információszabadság alapvető eleme, és mivel a Chartának való megfelelést 

és annak alkalmazását az EU garantálja; mivel az EU előmozdítja a munkavállalók 

védelmét és a munkakörülmények javítását; 

B. mivel az Európai Unió hozzájárul a korrupció elleni küzdelemben való nemzetközi 

együttműködés megerősítéséhez, a nemzetközi jog elveinek, az emberi jogok és a 

jogállamiság, valamint minden egyes ország szuverenitásának maradéktalan tiszteletben 

tartása mellett; 

C. mivel az EUMSZ 67. cikkének (2) bekezdése értelmében az Európai Unió rendelkezik 

hatáskörrel a közös európai menekültügyi politika területén; 

D. mivel az átláthatóság biztosítása és a polgárok bevonása a huszonegyedik századi 

demokráciákban szükségszerű folyamat, de egyúttal kihívást is jelent; 

E. mivel a gazdasági, adósság- és pénzügyi válság óta számos fellépésre került sor a 

nemzetközi adóelkerülés és adókijátszás ellen; mivel nagyobb átláthatóságra van szükség 

a pénzügyi szolgáltatások terén a kötelességszegésektől való elrettentés érdekében, és 

egyes tagállamoknak már van tapasztalatuk a pénzügyi prudenciális szabályok valós vagy 

esetleges megsértéseiről szóló bejelentések központi gyűjtése terén; mivel az ENSZ 2003-

ban elfogadta a korrupció elleni egyezményét1; mivel a Parlament e feltárások nyomán 

létrehozott két különbizottságot és egy vizsgálóbizottságot; mivel már több 

állásfoglalásban kérte a bejelentők védelmét2; mivel az adóügyi információk nemzetközi 

cseréjének megerősítése céljából eddig elfogadott kezdeményezések hasznosnak 

bizonyultak, és mivel az adózással kapcsolatos számos kiszivárogtatás nyomán nagy 

mennyiségű fontos információ került napvilágra az elkövetett visszaélésekről, melyek 

egyébként nem kerültek volna nyilvánosságra; 

F. mivel a visszaélést bejelentő személyek fontos szerepet játszanak a közérdeket és 

társadalmaink működését aláásó jogellenes vagy helytelen magatartás bejelentésében, és 

mivel ennek érdekében információkat hoznak munkaadójuk, a közhatóságok vagy 

közvetlenül a lakosság tudomására az ilyen, közérdeket sértő magatartásról; 

G. mivel ezáltal jelentősen segítik a tagállamokat, a kulcsfontosságú intézményeket és az 

uniós szerveket abban, hogy megelőzzék és leküzdjék egyebek mellett a feddhetetlenség 

elve bárminemű megsértését és a hatáskörrel való olyan visszaéléseket, amelyek 

fenyegetik vagy aláássák a közegészséget, a biztonságot, a pénzügyi integritást, a 

gazdaságot, az emberi jogokat, a környezetvédelmet vagy a jogállamiságot, vagy növelik 

a munkanélküliséget, korlátozzák vagy torzítják a tisztességes versenyt, és aláássák a 

polgároknak a demokratikus intézményekbe és eljárásokba vetett bizalmát az uniós jog 

szintjén és nemzeti szinten; 

H. mivel a korrupció jelenleg az Európai Unió egyik súlyos problémája, mivel azt is 

eredményezheti, hogy a kormányok nem védik meg a lakosságot, a munkavállalókat, a 

                                                 
1 https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50027_F.pdf 
2 Lásd pl. a feltételes adómegállapításokról és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekről szóló 

2016. július 6-i állásfoglalását (Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0310), valamint a társaságiadó-politikák 

Európai Unión belüli átláthatóvá tételéről, összehangolásáról és közelítéséről szóló 2015. december 16-i 

állásfoglalását (Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0457). 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50027_F.pdf


 

PE606.289v02-00 6/69 RR\1136633HU.docx 

HU 

jogállamiságot és a gazdaságot, valamint azt, hogy romlanak a közintézmények és a 

közszolgáltatások, továbbá a gazdasági növekedés és a versenyképesség különböző 

területeken, és elveszik a köz- és magánintézmények és ágazatok átláthatóságába és 

demokratikus számonkérhetőségébe vetett bizalom; mivel a korrupció becslések szerint 

évente 120 milliárd euróba, vagy az uniós GDP 1%-ába kerül az Unió gazdaságának; 

I. mivel a globális korrupcióellenes erőfeszítések mindeddig elsősorban a közszférában 

elkövetett visszaélésekre összpontosítottak, ugyanakkor a legutóbbi kiszivárogtatások 

ráirányították a figyelmet a pénzügyi intézmények, tanácsadók és más magánvállalatok 

szerepére a korrupció elősegítése terén; 

J. mivel a visszaélések bejelentésének esetei számos esetben megmutatták, hogy a 

visszaélések bejelentése közérdekű információkra – így az uniós magán- és állami 

szektorban elkövetett törvényellenes vagy helytelen magatartásra vagy más, súlyos 

törvénysértésekre – hívja fel a lakosság és a politikai hatóságok figyelmét; mivel e 

cselekmények némelyike korrekciós intézkedések tárgyát képezte; 

K. mivel a bizalmas jelleg megóvása hatékonyabb csatornák kialakulását segíti elő a csalás, a 

korrupció vagy egyéb jogsértések bejelentése tekintetében, és mivel az információk 

különleges jellege miatt a bizalmas jelleg nem megfelelő kezelése információk nem kívánt 

kiszivárogtatásához, valamint az uniós és a tagállami közérdek megsértéséhez vezethet; 

L. mivel a bizalmi vagyonkezelők tényleges tulajdonosairól készített nyilvános 

nyilvántartások bevezetése és hasonló jogi szabályok, valamint a befektetési eszközökre 

vonatkozó egyéb átláthatósági intézkedések elrettentően hathatnak a bejelentők által 

általában feltárt visszaélések esetében; 

M. mivel a visszaélést bejelentő személyek személyazonossága és információi bizalmas 

jellegének megóvása hatékonyabb csatornák kialakulását segíti elő a csalás, a korrupció, a 

csalárd tevékenység, a kötelességszegés vagy egyéb súlyos jogsértések bejelentése 

tekintetében, és mivel az információk különleges jellege miatt a bizalmas jelleggel való 

visszaélés információk nem kívánt kiszivárogtatásához és a közérdek megsértéséhez 

vezethet az Unión belül; mivel a visszaélést bejelentő személyek védelme az állami 

szférában megkönnyítheti a nemzeti vagy uniós érdekekhez kapcsolódó közpénzekkel 

való visszaélések, csalások és a határokon átnyúló korrupció egyéb formáinak észlelését; 

N. mivel sajnálatos, hogy a multinacionális vállalatok visszaéléseire vonatkozó formális 

bejelentések fogadására szolgáló jelenlegi csatornák igénybevétele ritkán eredményez 

bármiféle konkrét szankciót a visszaélések esetében; 

O. mivel a visszaélést bejelentő személyek fellépése számos területen hasznosnak bizonyult, 

mind a magán-, mind az állami szektorban, például a közegészségügy, az adózás, a 

környezetvédelem, a fogyasztóvédelem, a korrupció és hátrányos megkülönböztetés elleni 

küzdelem, valamint a szociális jogok tiszteletben tartása terén; 

P. mivel az eseteket az ellátott feladatkörök jellege, a cselekmények súlyossága vagy a feltárt 

kockázatok fényében pontosan meg kell határozni; 

Q. mivel a feljelentés és a visszaélések bejelentése közötti határt nem szabad átlépni; mivel 

nem arról van szó, hogy mindenkiről mindent tudni kell, hanem arról, hogy fel kell 
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ismerni, hogy mi számít a veszélyben lévő demokráciának történő segítségnyújtás 

elmulasztásának; 

R. mivel azonban sok esetben a visszaélést bejelentő személyekkel szemben megtorló és 

megfélemlítő intézkedéseket alkalmaztak, és megpróbáltak nyomást gyakorolni rájuk 

azzal a szándékkal, hogy a jövőben megakadályozzák vagy kockázatossá tegyék számukra 

a bejelentést, ha pedig mégis megtennék, akkor büntetést róhassanak ki rájuk; ha pedig 

mégis megtennék, akkor büntetést róhassanak ki rájuk, és mivel az effajta 

nyomásgyakorlás különösen gyakori a munkahelyeken, ahol azok a visszaélést bejelentő 

személyek, akik munkaviszonyukkal összefüggésben közérdekű információkat fedeznek 

fel, gyengébb helyzetben találhatják magukat munkáltatóikkal szemben; 

S. mivel gyakran merül fel aggály azzal kapcsolatban, hogy a visszaélést közérdekből 

bejelentőknek ellenségességgel, zaklatással, megfélemlítéssel és kirekesztéssel kell 

szembenézniük munkahelyükön, akadályokba ütközik jövőbeli munkavállalásuk, 

elveszítik megélhetésüket, és családtagjaikat és kollégáikat is komoly fenyegetések érik; 

mivel a megtorlástól való félelem visszatartó hatással lehet a visszaélések bejelentőire, 

veszélyeztetve ezáltal a közérdeket; 

T. mivel a visszaélést bejelentő személyek védelmét jogi eszközökkel kell garantálni, és azt 

az Európai Unió egész területén meg kell erősíteni, a magán- és állami szektorban 

egyaránt, feltéve, hogy a bejelentésre alapos okokból kerül sor; mivel az ilyen védelmi 

mechanizmusoknak kiegyensúlyozottaknak kell lenniük és biztosítaniuk kell a bejelentés 

által célzott személyek alapvető és törvény szerinti jogainak maradéktalan tiszteletben 

tartását; mivel ilyen védelmi mechanizmusoknak kell vonatkozniuk az oknyomozó 

újságírókra, akik továbbra is sebezhetőek az érzékeny információk nyilvánosságra 

hozatala összefüggésében, valamint meg kell védeniük a visszaélést bejelentő személyeket 

a források bizalmas kezelésére vonatkozó elv értelmében; 

U. mivel a visszaélést bejelentő személyek védelme számos tagállamban nem megfelelően 

biztosított, miközben más tagállamokban már korszerű programokat vezettek be 

oltalmazásuk érdekében, melyek azonban gyakran nem következetesek, és ezért nem 

biztosítanak megfelelő szintű védelmet a bejelentők számára; mivel ebből következően a 

visszaélést bejelentő személyek védelme Európában széttöredezett, ami megnehezíti 

számukra jogaik és a bejelentés módozatainak megismerését, továbbá – különösen a 

határokon átnyúló esetekben – jogi bizonytalanság forrása is; 

V. mivel egyes tagállamokban általánosságban hiányzik a visszaélést bejelentő személyek 

jogait védő jogszabályok elfogadásához és alkalmazásához szükséges akarat, jóllehet e 

tagállamok is kötelezettségként írják elő a korrupció, a csalás és más bűncselekmények 

bejelentését és szankcionálását; 

W. mivel az európai ombudsman hivatala egyértelmű hatáskörrel rendelkezik az olyan 

panaszok kivizsgálását illetően, amelyet uniós polgárok nyújtanak be az uniós 

intézmények hivatali visszásságaival kapcsolatban, ám önmagában nem játszik szerepet a 

visszaélést bejelentő személyek védelme terén; 

X. mivel a bejelentések igen gyakran nem korlátozódnak a gazdasági és pénzügyi területre; 

mivel a megfelelő védelem hiánya visszatarthatja az esetleges visszaélést bejelentő 

személyeket a jogsértések jelentésétől, hogy elkerüljék a megtorlás és/vagy bosszú 
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kockázatát; mivel az OECD jelentése szerint 2015-ben a vállalatok 86%-a rendelkezett 

mechanizmussal a vállalati visszaélések súlyos eseteire vonatkozó gyanú jelentésére, ám 

több mint harmaduk nem rendelkezett a visszaéléseket bejelentő személyek megtorlással 

szembeni védelmét szolgáló írásos politikával, illetve annak létezéséről nem volt 

tudomása; mivel számos visszaélést bejelentő személy ellen, akik gazdasági és pénzügyi 

visszaéléseket, jogellenes magatartást és törvénytelen cselekményeket fedtek fel, eljárás 

indult; mivel az információkat közérdekből bejelentő vagy nyilvánosságra hozó 

személyek, akárcsak családtagjaik és munkatársaik, gyakran megtorlásban részesülnek, 

például csorbulnak karrierlehetőségeik; mivel az Emberi Jogok Európai Bírósága jól 

megalapozott ítélkezési gyakorlattal rendelkezik a visszaélést bejelentő személyek 

tekintetében, ám védelmüket jogszabályok révén kellene biztosítani; mivel az Európai 

Unió Alapjogi Chartája garantálja a véleménynyilvánítás szabadságát és a megfelelő 

ügyintézéshez való jogot; 

Y. mivel a visszaélést bejelentő személyek védelme az Európai Unióban nem korlátozódhat 

az európai ügyekre, hanem azt nemzetközi ügyekben is érvényesíteni kell; 

Z. mivel a munkahelyeken olyan munkakörnyezetet kell teremteni, amelyben az emberek fel 

merik vetni aggályaikat a lehetséges vétségek, például hibák, szakmai etikába ütköző 

cselekedetek, hűtlen kezelés, csalás vagy jogtalan cselekedetek miatt; mivel rendkívül 

fontos előmozdítani a helyes kultúrát, amelyben az emberek képesnek érzik magukat arra, 

hogy felvessék a problémákat anélkül, hogy félniük kellene az aktuális és jövőbeli 

foglalkoztatási helyzetüket befolyásoló megtorlástól; 

AA. mivel számos joghatóságban, és különösen a magánszektorban az alkalmazottaknak 

bizonyos információk tekintetében titoktartási kötelezettségük van, ami azt 

eredményezheti, hogy a visszaélést bejelentő személyek fegyelmi intézkedésekkel 

szembesülhetnek, ha munkaviszonyuk keretein kívül információt adnak ki; 

AB. mivel az OECD egyik tanulmánya szerint a bejelentési mechanizmussal rendelkező 

szervezetek több mint egyharmada nem rendelkezik a visszaéléseket bejelentő személyek 

megtorlással szembeni védelmét szolgáló írásos politikával, illetve nincs tudomása ilyen 

létezéséről; 

AC. mivel az uniós jog már rendelkezik bizonyos, a visszaéléseket bejelentő személyeket a 

megtorlás bizonyos formái ellen különféle területen védő szabályokról, a Bizottság még 

nem javasolt megfelelő jogalkotási intézkedéseket a bejelentők és jogaik hatékony és 

egységes védelmére az EU területén; 

AD. mivel 2014. január 1. óta a személyzeti szabályzat 22a., 22b. és 22c. cikkével 

összhangban minden uniós intézmény köteles belső szabályokat bevezetni az uniós 

intézmények visszaélést bejelentő tisztviselőinek védelmére; 

AE. mivel az Európai Parlament többször felszólított a visszaélést bejelentő személyek 

horizontális védelmére az Unióban; 

AF. mivel „A szervezett bűnözés, a korrupció és a pénzmosás problémája: megvalósítandó 

intézkedésekre és kezdeményezésekre vonatkozó ajánlások” című, 2013. október 23-i, a 

feltételes adómegállapításokról és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb 

intézkedésekről szóló, 2015. november 25-i, a társaságiadó-politikák Európai Unión belüli 
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átláthatóvá tételéről, összehangolásáról és közelítéséről szóló, 2015. december 16-i és a 

visszaélést bejelentő személyeknek az EU pénzügyi érdekeinek védelmében játszott 

szerepéről szóló, 2017. február 14-i állásfoglalásában a Parlament felhívta a Bizottságot, 

hogy terjesszen elő jogalkotási javaslatot a visszaélést bejelentő személyek olyan 

hatékony és átfogó európai programjára vonatkozóan, amely megvédi azokat, akik a 

közérdeket vagy az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő feltételezett csalást vagy 

illegális tevékenységet jelentenek be; 

AG. mivel az Európai Unió vagy egy tagja által visszaélést bejelentő személyként elismert 

minden harmadik országbeli személynek az alkalmazandó összes védelmi intézkedésben 

részesülnie kell, ha a feladatai keretében vagy azon kívül egy harmadik személy vagy egy 

nemzeti vagy multinacionális társaság által elkövetett, és valamely államot, nemzetet vagy 

az Unió állampolgárait sértő, egy kormány integritását, a nemzetbiztonságot vagy a 

kollektív vagy egyéni szabadságokat tudtuk nélkül veszélyeztető jogellenes 

cselekményekre vagy kémkedésre vonatkozó információkról szerzett tudomást és hozott 

nyilvánosságra; 

AH. mivel 2014. július 1. óta majdnem valamennyi uniós intézmény és ügynökség a 

kötelező előírásoknak megfelelően, a személyzeti szabályzat 22. cikke b) és c) pontjával 

összhangban belső eljárási szabályzatába belefoglalta a visszaélések bejelentőinek 

védelmére szolgáló intézkedéseket; 

AI. mivel nemzetközi szervezeteknek (például az Európa Tanácsnak az OECD-nek) 

köszönhetően, valamint az Emberi Jogok Európai Bíróságának állandó ítélkezési 

gyakorlata alapján már pontosan körülhatárolt elvek állnak rendelkezésünkre e 

tekintetben; 

AJ. mivel a visszaélést bejelentők védelmének fontosságát a korrupcióról szóló összes főbb 

nemzetközi jogi eszköz elismeri, az ENSZ korrupció elleni egyezménye (UNCAC), az 

Európa Tanács CM/Rec(2014)7. sz. ajánlása és az OECD 2009. évi, megvesztegetés elleni 

ajánlása pedig rögzíti a visszaélés bejelentésére vonatkozó előírásokat; 

AK. mivel elengedhetetlen, hogy sürgősen létrejöjjön egy horizontális, átfogó 

keretrendszer, amely rögzíti a jogokat és a kötelezettségeket, és hatékonyan védi a 

visszaélést bejelentő személyeket valamennyi uniós tagállamra kiterjedően, valamint az 

uniós intézményekben, hatóságoknál és szervezeteknél; 

A visszaélést bejelentő személyek szerepe és a számukra biztosítandó védelem szükségessége 

1. felhívja a Bizottságot, hogy az Unió további fellépését lehetővé tévő, megfelelő jogalap 

értékelését követően még az idei év vége előtt terjesszen elő horizontális jogalkotási 

javaslatot egy olyan, átfogó, közös jogalkotási keret létrehozására, amely magas szintű 

védelmet biztosít mind az állami, mind a magánszektorban, valamint a nemzeti és európai 

intézményekben, így az érintett nemzeti és európai szervezetekben, hivatalokban és 

ügynökségekben a visszaéléseket bejelentő személyek számára, figyelembe véve a 

nemzeti sajátosságokat és nem korlátozva a tagállamok azon lehetőségét, hogy további 

intézkedéseket hozzanak; rámutat, hogy jelenleg különböző jogalapok állnak az Unió 

rendelkezésére az e területen való fellépéséhez; felhívja a Bizottságot, hogy mérlegelje 

mindezeket azzal a céllal, hogy javaslatot tegyen egy széles körű, következetes és 

hatékony mechanizmus kialakítására; emlékezteti a Bizottságot az Európai Bíróság által a 
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bevett ítélkezési gyakorlat révén az Unió implicit hatásköreire vonatkozó koncepcióról 

kidolgozott doktrínára, amely lehetővé teszi több jogalap használatát; 

2. hangsúlyozza azt az érthetetlen és aggasztó tényt, hogy polgárok és újságírók – ahelyett, 

hogy jogi védelmet kapnának – üldöztetésnek vannak kitéve, amikor a köz érdekében 

információkat hoznak nyilvánosságra, ideértve a feltehető visszaélésekre, jogellenes 

magatartásokra, csalásokra és törvénytelen cselekményeke vonatkozó információkat, 

különösen az EU alapvető elveinek megsértését jelentő olyan magatartások tekintetében, 

mint az adókijátszás, az adóelkerülés és a pénzmosás; 

3. javasolja, hogy a pénzügyi szolgáltatásokra, adózásra és a versenyre vonatkozó 

valamennyi nemzetközi megállapodásban szerepeljenek a bejelentők védelmét célzó 

rendelkezések; 

4. rámutat arra, hogy jogbiztonságra van szükség a visszaélést bejelentő személyek védelmét 

szolgáló rendelkezésekkel kapcsolatban, mivel az egyértelműség folyamatos hiánya és a 

széttagolt megközelítésmód eltántorítja a potenciálisan visszaélést bejelentő személyeket 

attól, hogy lépjenek; ezért rámutat arra, hogy a vonatkozó uniós jogszabálynak világos 

eljárást kell meghatároznia a bejelentések megfelelő kezelésére és a visszaélést bejelentő 

személyek hathatós védelmére vonatkozóan; 

5. emlékeztet arra, hogy bármely jövőbeli szabályozási keretnek figyelembe kell vennie a 

foglalkoztatást szabályozó és rá hatással lévő szabályokat, jogokat és kötelességeket; 

hangsúlyozza továbbá, hogy ezt a szociális partnerekkel konzultálva és a kollektív 

szerződésekkel összhangban kell végezni; 

6. felhív olyan jogszabályok meghozatalára, amelyek biztosítják, hogy azok a vállalatok, 

amelyek maradéktalanul bizonyítottan megtorlással éltek bejelentőkkel szemben, ne 

kaphassanak pénzt uniós alapokból és ne köthessenek szerződést köztestületekkel; 

7. ösztönzi a tagállamokat referenciaértékek és mutatók kidolgozására a visszaélést bejelentő 

személyekre vonatkozó szakpolitikák tekintetében a köz- és a magánszférában egyaránt; 

8. felhívja a tagállamokat, hogy vegyék tekintetbe az ENSZ korrupció elleni egyezményének 

33. cikkét, amely hangsúlyozza a visszaélést bejelentő személyek szerepét a korrupció 

megelőzésében és leküzdésében; 

9. sajnálja, hogy csak néhány tagállam vezetett be a visszaéléseket bejelentő személyek 

védelmét szolgáló, kellően korszerű rendszert; felhívja azokat a tagállamokat, amelyek 

még nem fogadtak el ilyen rendszereket vagy vonatkozó alapelveket a nemzeti jogban, 

hogy ezt mihamarabb tegyék meg; 

10. hangsúlyozza, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani az üzleti etikára az üzleti 

tanulmányok és a kapcsolódó tárgykörök tanterveiben; 

11. ösztönzi a tagállamokat és az uniós intézményeket, hogy többek között figyelemfelkeltő 

kampányok révén segítsék elő az elismerés kultúráját arra vonatkozóan, hogy a visszaélést 

bejelentő személyek fontos szerepet játszanak a társadalomban; felhívja különösen a 

Bizottságot, hogy készítsen átfogó tervet erről a kérdésről; szükségesnek tartja etikai 

kultúra előmozdítását a közszférában és a munkahelyeken, hogy ezzel is hangsúlyozzák a 
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visszaélés bejelentésére vonatkozó meglévő jogi keretekkel kapcsolatos tudatosság 

munkavállalók körében – a szakszervezetekkel együttműködve – való növelésének 

fontosságát; 

12. sürgeti a Bizottságot, hogy világítsa át a tagállamok visszaélést bejelentőkkel kapcsolatos 

rendelkezéseit a legjobb gyakorlatok cseréjének elősegítése céljából, ami hozzá fog járulni 

a visszaélést bejelentők hatékonyabb nemzeti szintű védelméhez; 

13. felhívja a Bizottságot, hogy készítsen átfogó tervet az Unión kívüli, a korrupt 

személyeknek az anonimitás fenntartásának lehetőségét nyújtó országokba irányuló 

eszközáthelyezés megállítására; 

14. értelmezése szerint visszaélést bejelentő személynek kell tekintetni minden olyan 

személyt, aki közérdekű, így európai közérdekű információt tár fel, például illegális vagy 

jogellenes cselekményt, vagy olyan cselekményt, amely fenyegetést jelent vagy 

károkozással jár, amely aláássa vagy veszélyezteti a közérdeket, amely rendszerint de nem 

csupán állami vagy magánszektorban betöltött munkaviszonya során, szerződéses viszony 

keretében vagy szakszervezeti vagy szövetségi tevékenységével összefüggésben jutott 

tudomására; hangsúlyozza, hogy ez magában foglalja azokat a személyeket, akik kívül 

állnak a hagyományos munkáltató–munkavállaló viszonyon, ideértve a tanácsadókat, a 

vállalkozókat a gyakornokokat, az önkénteseket, a diákmunkát végzőket, az ideiglenes 

munkavállalókat és a korábbi alkalmazottakat, akik bizonyítékkal rendelkeznek ezekről a 

cselekményekről, és alapos okuk van feltételezni, hogy a bejelentett információk igazak; 

15. úgy véli, hogy a hagyományos munkáltató–munkavállaló viszonyon kívül eső személyek 

– például a tanácsadók, a vállalkozók, a gyakornokok, az önkéntesek, a diákmunkát 

végzők, az ideiglenes munkavállalók és a korábbi alkalmazottak, valamint a polgárok – 

számára szintén biztosítani kell a bejelentési csatornákhoz való hozzáférést és a megfelelő 

védelmet abban az esetben, ha illegális, jogellenes vagy a közérdeket sértő tényeket 

jelentenek be vagy azokkal kapcsolatos információkat tárnak fel; 

16. megállapítja, hogy az EU-ban bejegyzett, de annak területén kívül dolgozó, visszaélést 

bejelentő személyek esetében egyértelmű megoldásra van szükség; 

17. úgy véli, hogy a közérdek megsértésének tekintendők – a teljesség igénye nélkül – a 

korrupciós cselekmények, a bűncselekmények, a jogszabályi kötelezettségek megszegése, 

a bírói tévedések, a hatalommal való visszaélés, az összeférhetetlenség, a közpénzek 

jogszerűtlen felhasználása, a hatáskörrel való visszaélés, az illegális pénzmozgások, a 

környezettel, a közegészséggel, a közbiztonsággal, a nemzetbiztonsággal, a globális 

biztonsággal, a magánélettel és a személyes adatokkal szembeni fenyegetés, az 

adókikerülés, a fogyasztói jogok elleni fenyegetés, a munkavállalói és egyéb szociális 

jogok, az emberi jogok és az alapjogok, valamint a jogállamiság elleni támadások, 

továbbá az e jogsértések elfedésére irányuló cselekmények; 

18. úgy véli, hogy az általános közérdeknek meg kell előznie a feltárt információ 

magánjellegű vagy gazdasági értékét, valamint hogy lehetővé kell tenni a közérdek elleni 

súlyos fenyegetésekkel kapcsolatos információk feltárását abban az esetben is, ha ez az 

információ jogilag védett; ugyanakkor úgy véli, hogy egyedi eljárásoknak kell 

vonatkozniuk a szakmai etikát érintő információkra és a nemzetbiztonsággal és 

védelemmel kapcsolatos, minősített információkra; úgy gondolja, hogy ilyen esetekben a 
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jelentést valamely illetékes hatósághoz kell benyújtani; 

19. hangsúlyozza, hogy mindig garantálni kell a visszaélést bejelentő személyek hatékony 

védelmét, akkor is, ha a leleplezés nem jogellenes cselekményekre vonatkozik, 

amennyiben az információk feltárásának a célja az általános közérdek lehetséges 

sérelmének az elkerülése; 

20. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak meg kell felelniük az Európa Tanács a visszaélést 

bejelentő személyek védelméről szóló ajánlásának; 

21. hangsúlyozza, hogy a visszaélést bejelentő személyek fontos szerepe a közérdeket 

súlyosan károsító esetek feltárásában évről évre folyamatosan beigazolódik, és hogy e 

személyek hozzájárulnak a demokráciához, a politika és a gazdaság átláthatóságához és a 

nyilvános tájékoztatáshoz, valamint hogy el kell ismerni, hogy e személyek 

tevékenységére szükség van a jogellenes cselekmények megakadályozásához; 

hangsúlyozza, hogy a visszaélést bejelentő személyek az oknyomozó újságírás és a 

független sajtó nélkülözhetetlen forrásainak bizonyultak; felhívja a figyelmet arra, hogy a 

forrásokra vonatkozó titoktartás garantálása elengedhetetlen a sajtószabadság 

megőrzéséhez; felszólítja a tagállamokat annak biztosítására, hogy az újságírók forrásuk 

személyazonosságának titokban tartásához fűződő joga hatékony védelmet kapjon; úgy 

véli, hogy az újságírók is kiszolgáltatott helyzetben vannak, és ezért jogi védelemben kell 

részesülniük; 

22. üdvözli, hogy az utóbbi években néhány tagállam lépéseket tett a visszaélést bejelentő 

személyek jogainak erősítése érdekében; ugyanakkor sajnálja, hogy a visszaélést bejelentő 

személyek ellen továbbra is polgárjogi és büntetőjogi eljárásokat indítanak több 

tagállamban, különösen akkor, amikor a védekezésükre, támogatásukra és védelmükre 

szolgáló meglévő eszközök nem léteznek, elégtelenek, vagy nem hatékonyak; rámutat 

ezenkívül arra, hogy a tagállamok közötti különbségek jogbizonytalansághoz és  a 

legkedvezőbb igazságszolgáltatási fórum kiválasztásához vezetnek, illetve az egyenlőtlen 

bánásmód kockázatát hordozzák; 

23. leszögezi, hogy a visszaélést bejelentő személyek védelme döntő fontosságú az Európai 

Unió hatásköreinek helyes alkalmazása szempontjából; 

24. véleménye szerint a visszaélések bejelentői megfelelő védelmének hiánya károsan hat az 

Unió pénzügyi érdekeinek védelmére; 

25. úgy véli, hogy a visszaélést bejelentő személyekre vonatkozó átfogó jogi szabályozás 

bevezetése elősegíti a felszólalás kultúráját, és hogy a visszaélések bejelentését a helyes 

állampolgári magatartás egyik megnyilvánulásaként kell népszerűsíteni; sürgeti ezért a 

tagállamokat és az uniós intézményeket a visszaélést bejelentő személyek pozitív 

szerepének előmozdítására, valamint a gyakran kiszolgáltatott és védtelen helyzetükkel 

kapcsolatos súlyos aggályok figyelembevételére, többek között figyelemfelkeltő és 

védelmi kampányok, valamint kommunikációs és képzési erőfeszítések révén is; javasolja 

ezért, különösen a Bizottságnak, hogy készítsen átfogó tervet erről a kérdésről; ezzel 

összefüggésben szorgalmazza egy weboldal elindítását, amely hasznos információkkal 

szolgálna a visszaélést bejelentő személyek védelmével kapcsolatban, és ahol be lehetne 

nyújtani panaszokat; hangsúlyozza, hogy a weboldalnak a nyilvánosság számára könnyen 

elérhetőnek kell lennie, és az adatokat névtelenül kell kezelnie; 
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26. cselekvésre hív fel annak érdekében, hogy megváltozzon a közvélemény, különösen a 

politikusok, munkáltatók és a média felfogása a visszaélést bejelentőkről, kiemelve 

előnyös szerepüket mint korai előrejelző mechanizmust és visszatartó erőt a visszaélések 

és a korrupció észlelésében és megelőzésében és mint a kormányok és vállalatok 

nyilvános ellenőrzését lehetővé tévő számonkérési mechanizmust; 

27. bátorítja a tagállamokat, hogy mind az állami, mind a magánszektor által fenntartott 

munkahelyeken proaktív módon mozdítsák elő a nyitottság kultúráját, amely lehetővé 

teszi, hogy a szervezetek magas etikai standardokkal működjenek, hogy az alkalmazottak 

fel merjék emelni a szavukat, aminek következtében lépéseket lehet tenni a fenyegetések 

vagy az ártó szándék megelőzése vagy orvoslása érdekében; 

28. bátorítja a tagállamokat, hogy rendszeresen értékeljék a végrehajtott intézkedések 

hatékonyságát, figyelembe véve a közvéleményt a visszaélések bejelentésével és a 

bejelentőkkel kapcsolatban, a bejelentések fogadásáért és kezeléséért felelős felső vezetők 

részvételével végzett, több ágazatot átfogó felméréseket, valamint a munkahelyi 

visszaélések bejelentésével foglalkozó független kutatási tanulmányokat; 

29. bátorítja azokat a tagállamokat, amelyek még nem fogadtak el törvényt a visszaélések 

bejelentésével kapcsolatban, hogy ezt a közeljövőben tegyék meg, és kéri a Bizottságot, 

hogy hozzon létre egy platformot, amelyen a tagállamok egymás között és harmadik 

országokkal is megoszthatják egymással az ezen a téren jól bevált gyakorlataikat; 

30. hangsúlyozza a visszaélést bejelentő személyek jobb európai szintű védelmének 

ösztönzése érdekében a kutatás és a bevált gyakorlatok cseréjének fontosságát; 

31. sürgeti az Európai Számvevőszéket és az európai ombudsmant, hogy 2017 végéig tegyék 

közzé: 1) az európai intézmények, vállalkozások, egyesületek, szervezetek és az EU-ban 

bejegyzett más szervek által azonosított visszaélések bejelentésével kapcsolatos ügyekre 

vonatkozó statisztikákat és világos kimutatásokat tartalmazó különjelentéseket; 2) az 

érintett intézmények nyomon követését a feltárt ügyekkel kapcsolatban, a jelenlegi 

bizottsági iránymutatások és szabályok alapján; 3) a visszaéléseket bejelentő személyektől 

kapott információk alapján indult minden egyes vizsgálat eredményét; 4) a visszaélést 

bejelentő személyek védelmére hozott intézkedéseket minden egyes ügyben; 

Bejelentési mechanizmus 

32. megjegyzi, hogy a védelmet és a biztonságos bejelentést szolgáló, egyértelműen 

azonosított eszközök hiánya, valamint a nyomon követés lehetséges hiánya akadályt jelent 

a visszaéléseket bejelentő személyek tevékenységei előtt, eltántoríthatja őket e 

tevékenységüktől és számos esetben azt eredményezheti, hogy a bejelentő inkább nem 

szólal meg; nyugtalanító jelenségnek tartja, hogy ha a visszaélést bejelentő személy a 

szervezeti egységén belül nem a megfelelő személyhez vagy félhez fordul, akkor 

megtorlást alkalmaznak vele szemben, vagy nyomást gyakorolnak rá; 

33. véleménye szerint koherens, hiteles és megbízható rendszert kell kialakítani, amely 

lehetővé teszi a bejelentések az adott szervezethez, az illetékes hatóságokhoz vagy 

szervezeten kívülre történő eljutatását; úgy véli, hogy egy ilyen rendszer megkönnyítené a 

keretén belül tett jelentés hitelességének és érvényességének értékelését; 
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34. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg olyan rendszer kialakításának lehetőségét, 

amely az adott szervezeti egységen belül és kívül egyaránt módot ad a visszaélés 

bejelentésére; hangsúlyozza, hogy ehhez világos, tisztességes és méltányos eljárásokat 

kell kialakítani, amelyek biztosítják a visszaélést bejelentő személy és az állítólagos 

elkövető alapvető és törvényes jogainak teljes körű tiszteletben tartását; úgy véli, hogy a 

munkaadókat ösztönözni kell belső bejelentési eljárások bevezetésére, és hogy minden 

szervezeten belül meg kell bízni egy független és pártatlan személyt a bejelentések 

fogadásával; úgy véli, hogy a munkavállalók képviselőit be kell vonni a fent nevezett 

ügyintéző kinevezésébe; hangsúlyozza, hogy a bejelentés fogadására kijelölt személynek 

megfelelően nyomon kell követnie az egyes jelentések sorsát, és erről észszerű határidőn 

belül tájékoztatnia kell a visszaélést bejelentő személyt;  

35. úgy véli, hogy minden szervezetnek egyértelmű bejelentési csatornákat kell 

meghatároznia, amely lehetővé teszi a visszaélést bejelentő személy számára a 

szervezetén belüli bejelentést; hangsúlyozza, hogy minden egyes munkavállalót 

tájékoztatni kell a vonatkozó bejelentési eljárásról, amelynek szavatolnia kell a bizalmas 

jelleget és a figyelmeztetés észszerű időn belüli feldolgozását; hangsúlyozza, hogy a 

visszaélés bejelentőjének továbbra is jogot kell biztosítani arra, hogy a megfelelő 

közhatóságokhoz, nem kormányzati szervezetekhez vagy a médiához forduljon, 

különösen ha az adott szervezet nem reagál kedvezően, vagy ha a bejelentés belső vagy az 

illetékes hatóságok felé vagy megtétele nyilvánvalóan  veszélyeztetné a figyelmeztetés 

hatékonyságát, ha a bejelentő veszélyben van vagy sürgősen fel kell fednie valamely 

információt; 

36. emlékeztet a nyilvánosság azon jogára, hogy tájékoztatást kapjon a közérdeket sértő 

visszaélésekről; ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy a visszaélést bejelentő 

személyek számára mindenkor lehetővé kell tenni az illegális, jogellenes vagy a 

közérdeket sértő cselekményekkel kapcsolatos információk nyilvános közzétételét; 

37. emlékeztet arra, hogy ugyanez a parlamenti állásfoglalás felhívja továbbá az uniós 

intézményeket, hogy az összes illetékes nemzeti hatósággal együttműködésben hozzák 

meg és hajtsák végre az információforrások anonimitásának és bizalmasságának 

védelméhez szükséges összes intézkedést, ezért felhív olyan ellenőrzött honlap 

kialakítására, ahol a panaszok teljes mértékben bizalmas módon benyújthatóak; 

38. véleménye szerint a bejelentésnek a szervezeten kívül, többek közt a közvetlenül 

nyilvánosság számára, azaz a belső eljárási szakasz kihagyásával történő megtétele nem 

indokolhatja a bejelentés érvénytelenségét, és nem vonhatja maga után büntetőeljárás 

indítását vagy a védelem megtagadását; úgy véli, hogy ezt a védelmet a választott 

bejelentési csatornától függetlenül biztosítani kell, a feltárt információ alapján, valamint 

abból kiindulva, hogy a visszaélést bejelentő személy alapos indokkal tételezte fel annak 

valós voltát; 

A bejelentés esetén biztosított védelem 

39. nyugtalanságának ad hangot a visszaélést bejelentő személyek által a munkahelyeiken 

viselt kockázatok, nevezetesen a munkáltató vagy a helyette és nevében eljáró személyek 

részéről foganatosítható közvetlen vagy közvetett megtorló intézkedések veszélye miatt; 

hangsúlyozza, hogy az ilyen megtorló intézkedések rendszerint a szakmai előmenetel 

felfüggesztésében, lassításában vagy leállításában, sőt elbocsátásban, valamint a lelki 
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zaklatás formájában nyilvánulnak meg; hangsúlyozza, hogy e megtorló intézkedések 

gátolják a visszaélés bejelentését; úgy véli, hogy védelmi intézkedéseket kell bevezetni a 

megfélemlítéssel szemben; véleménye szerint e megtorló intézkedéseket hathatós 

büntetésekkel és szankciókkal kell sújtani; hangsúlyozza, hogy mihelyt valakit 

„visszaélést bejelentő személyként” ismernek el, intézkedéseket kell hozni védelme 

céljából, a vele szemben hozott bármely megtorló intézkedést le kell állítani, valamint 

teljes körű kártérítésben kell részesíteni az elszenvedett sérelmekért és károkért; úgy véli, 

hogy ezeket a rendelkezéseket be kell illeszteni a visszaélést bejelentő személyek 

védelmét célzó horizontális irányelvről szóló bizottsági javaslatba; 

40. úgy véli, hogy a visszaélést bejelentő személyek számára lehetővé kell tenni, hogy a 

megtorlás, például az elbocsátás megakadályozása érdekében a közigazgatási, bírósági 

vagy egyéb eljárás hivatalos eredményéig ideiglenes intézkedésért folyamodjanak; 

41. hangsúlyozza, hogy semmilyen munkaviszony nem korlátozhatja a véleménynyilvánítás 

szabadságának jogát, és hogy senkit nem szabad hátrányos megkülönböztetésben 

részesíteni azért, mert ezt a jogát gyakorolja; 

42. emlékeztet rá, hogy bármely jövőbeli szabályozási keretnek figyelembe kell vennie a 

foglalkoztatást szabályozó és rá hatással lévő szabályokat, jogokat és kötelességeket; 

hangsúlyozza továbbá, hogy ezt a szociális partnerek bevonásával és a kollektív 

szerződésekkel összhangban kell végezni; 

43. hangsúlyozza, hogy a visszaélést bejelentő személyeket és családtagjaikat, valamint 

mindazokat, akik őket segítik és akiknek az élete és biztonsága veszélybe kerül, megfelelő 

és hathatós védelemben kell részesíteni fizikai, erkölcsi és társadalmi sérthetetlenségük és 

megélhetésük tekintetében a lehető legmagasabb szintű titoktartás biztosítása révén; 

44. hangsúlyozza, hogy e védelmi intézkedéseket akkor is alkalmazni kell, ha a visszaélés 

bejelentője a tagállamokat érintő cselekményeket jelent be; 

45. megjegyzi, hogy az oknyomozó újságírók és a független sajtó olyan foglalkozást űznek, 

amely során gyakran egyedül állnak a sokféle nyomással szemben, amelyeknek ki 

lehetnek téve, ezért tehát elengedhetetlenül szükség van arra, hogy a megfélemlítési 

kísérletek minden formájával szemben védelmet kapjanak; 

46. javasolja, hogy a polgári eljárás kimeneteléig ideiglenes intézkedés legyen elérhető azon 

személyek számára, akik közérdekű bejelentés megtétele vagy információk 

nyilvánosságra hozatala miatt megtorlás áldozataivá váltak, különös tekintettel a 

munkahely elvesztésére; 

47. elítéli az elhallgattatást célzó jogi eljárások gyakorlatát, ami abban áll, hogy a visszaélést 

bejelentő személyt büntetőeljárás alá vonják vagy ezzel megfenyegetik, de nem azzal a 

céllal, hogy igazságot szolgáltassanak, hanem hogy e személyt öncenzúrára kényszerítsék 

vagy helyzetét pénzügyileg, morálisan és pszichológiailag ellehetetlenítsék; véleménye 

szerint az eljárással való efféle visszaélést büntetőjogilag büntetni és szankcionálni 

kellene; 

48. emlékeztet a büntetőjogi és polgári jogi eljárások során a visszaélést bejelentő személyek 

által viselt kockázatokra; hangsúlyozza, hogy a visszaélést bejelentő személy a peres 
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eljárások során igen gyakran az ún. „gyengébb fél”; ezért úgy véli, hogy a visszaélést 

bejelentő személy ellen hozott megtorló intézkedés esetén a munkaadónak bizonyítékot 

kell szolgáltatnia arról, hogy ezek az intézkedések nem függenek össze a bejelentéssel; 

úgy véli, hogy a visszaélést bejelentő személy védelmét a feltárt információk, és nem a 

bejelentő szándéka alapján kell biztosítani; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a visszaélést 

bejelentő személynek olyan információt kell bejelentenie, amelyet igaznak vél; véleménye 

szerint a titoktartást az eljárás során mindvégig szavatolni kell, és a visszaélést bejelentő 

személy személyazonosságát nem szabad az egyetértése nélkül felfedni; hangsúlyozza, 

hogy a személyazonosságnak a visszaélést bejelentő személy egyetértése nélküli 

felfedését büntetőjogilag büntetni és szankcionálni kell; 

49. úgy véli, hogy a visszaélések bejelentői ellen nem szabad büntetőeljárást, polgári peres 

eljárást indítani, vagy közigazgatási vagy fegyelmi büntetéseket kiszabni az általuk tett 

bejelentések miatt; 

50.úgy véli, hogy a visszaélések névtelenül történő bejelentésének lehetősége olyan 

információk megadása előtt nyitja meg az utat, amelyeket más körülmények között nem 

osztanának meg; hangsúlyozza e tekintetben, hogy a bejelentések fogadásáért, azok 

hitelességének ellenőrzéséért, az adott válasz nyomon követéséért és a bejelentők számára 

digitális környezetben nyújtott útmutatásért felelős, nemzeti vagy európai független 

szervezet számára névtelenül tett bejelentéshez egyértelműen szabályozott eszközöket kell 

bevezetni, pontosan megállapítva azokat az eseteket, amikor a névtelenül történő 

bejelentések eszközei alkalmazhatók, továbbá hangsúlyozza, hogy a visszaélést bejelentő 

személy személyazonossága, valamint az azonosítását lehetővé tevő bármely információ 

nem tárható fel az érintett egyetértése nélkül; úgy véli, hogy a névtelenség bármely 

felfedését szankcionálni kell; 

51. hangsúlyozza, hogy senki sem veszítheti el az őt megillető védelmet pusztán azért, mert 

tévesen értékelte a tényeket, vagy mert a közérdeket fenyegető vélelmezett veszély a 

valóságban végül nem öltött testet, feltéve, hogy a bejelentés időpontjában a bejelentőnek 

alapos indokai voltak a visszaélés feltételezésére; emlékeztet arra, hogy hamis állítások 

esetén a felelősöket el kell számoltatni, és nem részesülhetnek a visszaéléseket bejelentő 

személyek számára járó védelemből; hangsúlyozza, hogy azon személyek számára, akik 

pontatlan vagy félrevezető információk bejelentése vagy nyilvánosságra hozatala miatt 

közvetlenül vagy közvetve kárt szenvednek, biztosítani kell a rosszindulatú vagy 

visszaélésszerű bejelentéssel szembeni hatékony jogorvoslathoz való jogot; 

52. emlékeztet arra, hogy ki kell dolgozni olyan eszközöket, amelyekkel megtiltható a 

megtorlás bármely formája, legyen szó passzív elbocsátásról vagy passzív 

intézkedésekről; sürgeti a tagállamokat, hogy tartózkodjanak a visszaélést bejelentő 

személyek illegális, jogellenes vagy a közérdeket sértő vagy veszélyeztető tényekkel 

kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatalával összefüggő cselekményeinek 

büntetendővé tételétől; 

53. emlékeztet arra, hogy időközben mind az uniós intézményeknek, mind a tagállamoknak a 

hatályban levő uniós jogot megfelelően kell alkalmazniuk a visszaélést bejelentő, 

közérdekből eljáró személyek védelmére nézve, a legkedvezőbb módon értelmezve azt; 

hangsúlyozza, hogy a visszaélést bejelentő személyek védelme már elismerten fontos 

mechanizmus, amely biztosítja az uniós jogszabályok hatékony alkalmazását; felszólítja 
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ezért a tagállamokat, hogy tartózkodjanak a visszaélést bejelentő azon személyek 

fellépéseinek bűncselekménnyé nyilvánításától, akik közérdekből tesznek közzé 

információt; 

A visszaélést bejelentő személyek támogatása 

54. hangsúlyozza a közhatóságok, a szakszervezetek és a civil szervezetek szerepének 

fontosságát a szervezeti egységen belüli eljárások során a visszaélést bejelentő személyek 

támogatása és segítése tekintetében; 

55. hangsúlyozza, hogy a szakmai kockázatokon kívül a visszaélést bejelentő személyek, 

valamint az őket segítők személyes, pszichológiai, társadalmi és pénzügyi kockázatokkal 

is szembesülnek; véleménye szerint adott esetben a visszaélést bejelentő, megfelelő 

forrásokkal nem rendelkező személy kérésére pszichológiai támogatást és jogi 

segítségnyújtást, illetve kellően indokolt esetben, illetve a visszaélést bejelentő személy 

ellen indított polgári vagy bírósági eljárás esetén elővigyázatossági intézkedésként 

szociális és pénzügyi támogatást kell számára biztosítani; hozzáfűzi, hogy a visszaélést 

bejelentő személyt kártérítésben kell részesíteni, függetlenül az általa a bejelentés 

megtétele következtében elszenvedett károk jellegétől; 

56. ebben az összefüggésben utal arra, hogy az európai ombudsman jelezte a Parlamentben, 

hogy kész megvizsgálni egy ilyen testület kialakításának lehetőségét az ombudsman 

hivatalán belül, és sürgeti a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az európai ombudsman fenti 

feladatokkal való megbízásának lehetőségét, akinek hatásköre eleve kiterjed az uniós 

intézményeken belüli visszaélésekre vonatkozó panaszok felderítésére; 

57. felhívja a tagállamokat és az uniós intézményeket, hogy az összes illetékes hatósággal 

együttműködve hozzanak meg és vezessenek be minden szükséges intézkedést az 

információforrások titkosságának védelme érdekében, megelőzendő a megkülönböztető 

jellegű fellépéseket, illetve a fenyegetéseket, valamint alakítsák ki az információk 

nyilvánosságra hozatalának átlátható csatornáit, állítsanak fel független nemzeti és uniós 

hatóságokat a visszaélést bejelentő személyek védelmére, és mérlegeljék ezen hatóságok 

külön támogatási forrásokkal való ellátását; kéri továbbá egy központosított európai 

hatóság létrehozását a magánélet védelmével foglalkozó nemzeti szervezetek mintájára a 

visszaélést bejelentő személyek és a tevékenységeiket segítő személyek hatékony védelme 

érdekében; 

58.felszólítja a Bizottságot, hogy a fenti intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében 

dolgozzon ki olyan eszközöket, amelyek az indokolatlan büntetőeljárás, gazdasági 

szankciók vagy diszkrimináció elleni védelem biztosítását helyezik középpontba; 

javasolja egy nemzeti vagy európai alap létrehozását, amelyet részben a behajtott 

összegekből, illetve a kirótt bírságokból finanszíroznának, amely megfelelő anyagi 

támogatást nyújtana a visszaélést bejelentő személyek számára az Európai Unióban; 

59. felhívja a tagállamokat elegendő költségvetési forrással, megfelelő kompetenciával és 

szakemberekkel ellátott független szervezetek felállítására azzal a feladattal, hogy 

fogadják a bejelentéseket, ellenőrizzék azok hitelességét, kövessék nyomon a bejelentésre 

adott válaszokat, és nyújtsanak útmutatást a visszaélést bejelentő személyek számára, 

különösen abban az esetben, ha saját szervezeti egységüktől nem kapnak kedvező választ, 

továbbá tájékoztassák őket a megfelelő pénzügyi segítséggel kapcsolatos lehetőségekről, 
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különösen a határokon átnyúló vagy olyan esetekben, amikor a tagállamok vagy az uniós 

intézmények közvetlenül érintettek; javasolja, hogy e szervezetek évente tegyenek közzé 

jelentést a beérkezett figyelmeztetésekről és azok feldolgozásáról, tiszteletben tartva 

ugyanakkor a potenciálisan folyamatban lévő vizsgálatokra vonatkozó titoktartási 

kötelezettséget; 

60. hangsúlyozza, hogy mérlegelni kellene az információkhoz való hozzáférés és a bizalmas 

jellegű tanácsadás ingyenes biztosítását azok számára, akik közérdekű bejelentést 

terveznek tenni vagy információkat terveznek nyilvánosságra hozni illegális, jogellenes 

vagy a közérdeket sértő vagy veszélyeztető cselekményekkel kapcsolatban; megjegyzi, 

hogy az ilyen információk és tanácsok nyújtására alkalmas struktúrákat azonosítani kell, 

és elérhetőségeiket a nyilvánosság rendelkezésére kell bocsátani; 

61. hangsúlyozza, hogy a bejelentők részére biztosított összes védelmi intézkedés megadásán 

túl külön garantálni kell e bejelentők számára a befogadásukat, elszállásolásukat és 

biztonságukat egy olyan tagállamban, amely nem kötött kiadatási egyezményt azzal az 

országgal, amely e cselekményeket elkövette; felhívja a Bizottságot – arra az esetre, ha az 

Európai Unió és a megvádolt harmadik ország között kiadatási megállapodások vannak, 

az EUMSZ európai menekültügyi politikáról szóló 67. cikkének (2) bekezdése értelmében 

–, hogy a hatáskörei keretében járjon el és minden szükséges biztonsági intézkedést 

hozzon meg e bejelentőkre vonatkozóan, akik komoly megtorlásoknak vannak kitéve 

abban az országban, amelynek illegális vagy csalárd gyakorlatait nyilvánosságra hozták; 

62. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot elegendő költségvetési forrással, megfelelő 

kompetenciával és szakértőkkel rendelkező, uniós szintű szervezet felállítására, azzal a 

feladattal, hogy összehangolja a tagállamok fellépését, különösen a határokon átnyúló 

esetekben; véleménye szerint ezen európai szervezetnek felhatalmazással kell 

rendelkeznie ahhoz, hogy bejelentéseket fogadjon, ellenőrizze azok hitelességét, kötelező 

erejű ajánlásokat adjon ki és útmutatást adjon a visszaélést bejelentő személyek számára a 

lehetséges teendőkről abban az esetben, ha az adott tagállam vagy nemzeti szervezetek 

által kínált válasz nyilvánvalóan nem megfelelő; javasolja, hogy e szervezetek évente 

tegyenek közzé jelentést a beérkezett figyelmeztetésekről és azok feldolgozásáról, 

tiszteletben tartva ugyanakkor a potenciálisan folyamatban lévő vizsgálatokra vonatkozó 

titoktartási kötelezettséget; úgy véli, hogy az európai ombudsman megbízatása kibővíthető 

volna oly módon, hogy ezt a feladatot is elláthassa; 

63. úgy véli, hogy mihelyt egy figyelmeztetést súlyosnak ismertek el, megfelelő vizsgálatot 

kell lefolytatni, amelyet megfelelő intézkedéseknek kell követniük; hangsúlyozza, hogy a 

visszaélést bejelentő személyek számára a vizsgálat során lehetővé kell tenni panaszuk 

pontosítását és további információk vagy bizonyítékok szolgáltatását; 

64. ösztönzi a tagállamokat adatok, referenciaértékek és mutatók kidolgozására a visszaélést 

bejelentő személyekre vonatkozó politikák tekintetében az állami és a magánszektorban 

egyaránt; 

65. kéri, hogy az európai felügyeleti hatóságok soron következő felülvizsgálata során 

módosítsák azok hatásköreit és eljárásait a bejelentők védelmének vonatkozásában; 

66. felhívja az összes uniós intézményt, hogy tegyenek lépéseket az ombudsman 2014. július 

24-i saját kezdeményezésű jelentésének kapcsán, összhangban az új személyzeti 
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szabályzat 22c. cikkével, és felkér minden uniós szervet olyan etikai figyelmeztető 

mechanizmusok és visszaélések bejelentésére vonatkozó jogi keretek elfogadására, 

amelyek közvetlenül az ombudsmani hivatal belső szabályzatán alapulnak; megismétli, 

hogy elkötelezett a fentiek megvalósítása iránt; 

67. úgy véli, hogy a visszaélést bejelentő személyek számára emellett biztosítani kell azt a 

jogot, hogy a bejelentésükhöz kapcsolódó vizsgálat eredményét áttekintsék és 

észrevételeket fűzzenek hozzá; 

68. felhívja az intézményeket és más uniós szervezeteket, hogy jó példát mutatva 

haladéktalanul alkalmazzák az európai ombudsman által kiadott iránymutatásokat; 

felhívja a Bizottságot, hogy gondoskodjon a bejelentők védelmére szolgáló saját 

iránymutatások maradéktalan végrehajtásáról a Bizottságban és az uniós ügynökségekben, 

a 2012. évi személyzeti szabályzatoknak megfelelően; felhívja a Bizottságot, hogy 

ténylegesen működjön együtt és tegyen koordinált erőfeszítéseket más intézményekkel – 

köztük az Európai Ügyészséggel – a visszaélést bejelentő személyek védelme érdekében; 

69. rámutat, hogy jobban működő rendszert kell kidolgozni a vállalati visszaélések 

bejelentésére, amely kiegészítené a multinacionális vállalkozásokra vonatkozó OECD-

iránymutatás értelmében létrehozott jelenlegi nemzeti kapcsolattartási pontokat és ezek 

hatékonyságának javítására törekszik; 

70. hangsúlyozza, hogy a visszaélést bejelentő személyek által felvetett problémákat önállóan 

kell kivizsgálni, és a lehető legrövidebb időn belül, védve a bejelentéssel esetleg 

kapcsolatba kerülő egyének jogait is; hangsúlyozza, hogy mind a visszaélést bejelentő 

személy, mind a nyilvánosságra hozatal által érintett bármely személy számára lehetővé 

kell tenni, hogy kiegészítő érveket és bizonyítékokat tárjon elő a vizsgálat során, és 

folyamatosan tájékoztatni kell őket a bejelentés kezeléséről; 

71. üdvözli a tényt, hogy a Bizottság végre csatornát hozott létre a visszaélések bejelentői 

számára, amelyen bejelentést tehetnek vagy információt hozhatnak nyilvánosságra a 

versenyre vonatkozó és kartellmegállapodásokról, ám hangsúlyozza az eljárások 

egyszerűsítésének szükségességét, valamint hogy el kell kerülni a csatornák túlzott 

számát; 

72. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak. 
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INDOKOLÁS  

Az elmúlt években rendkívül különböző területeken, például a közegészség védelme, a 

környezetvédelem vagy az adókikerülés ellen vívott küzdelem terén kirobbant sorozatos 

botrányok reflektorfénybe állították a visszaélést bejelentő személyek fontos szerepét a 

közérdeket súlyosan sértő esetek feltárásában. A mai világban a visszaélést bejelentő 

személyek védelme azon kiemelkedően fontos eszközök egyike, amelyek rendeltetése a 

közérdek megoltalmazása, valamint az etikus és felelősségteljes magatartás előmozdítása az 

állami és magánintézményekben. Még ahol vannak is ilyen védelmi rendszerek, ott is 

rendkívül hiányosak, és túlságosan töredezettek ahhoz, hogy átfogó keretet szolgáltassanak az 

Európai Unióban, amelynek fellépése jelenleg ágazati védelmi intézkedésekre korlátozódik.  

Az előadó véleménye szerint az Európai Uniónak a demokrácia, a vélemények pluralizmusa 

és a véleménynyilvánítás szabadsága tekintetében kitűzött céljainak megfelelően horizontális 

jogi aktus révén kell fellépnie e téren. A Bizottság számára több lehetséges jogalap is 

kínálkozik ahhoz, hogy javaslatot tegyen ilyen eszköz létrehozására, ezért a lehető 

leggyorsabban el is kellene indulnia ezen az úton.  

A visszaélést bejelentő személyek védelmét illetően nemzetközi szinten számos normát 

kidolgoztak már. Az európai jogszabályoknak tehát ezekre kellene támaszkodniuk. E 

normáknak megfelelően a „visszaélést bejelentő személy” meghatározásának kellően 

szélesnek kell lennie annak érdekében, hogy a lehető legtöbb esetre kiterjedhessen, így védve 

nemcsak a munkavállalókat a magán- és az állami szektorban egyaránt, hanem a tanácsadókat 

vagy akár az önálló vállalkozókat is. A „visszaélés bejelentése” továbbá nem szűkülhet le a 

törvénnyel ellentétes tények jelzésére, hanem ki kell terjednie a közérdek károsulásának 

feltárására is. Egyértelmű bejelentési mechanizmusokat kellene bevezetni a szervezeti 

egységeken belül annak lehetővé tétele érdekében, hogy a bejelentéseket belső módon meg 

lehessen tenni. Ennek azonban nem szabad az egyetlen lehetőségnek lennie, hanem független 

intézményt vagy közintézetet is fel kell hatalmazni a bejelentések fogadására. Európai szintű 

szervet is fel kell állítani, ennek feladata kifejezetten az etikai vonatkozású bejelentések 

fogadása és az azokkal kapcsolatos tanácsadás és iránymutatás volna. 

Ha valaki úgy dönt, hogy bejelentést akar tenni, akkor a lehető legjobb védelmet kell a 

számára biztosítani, ezért szavatolni kell a titoktartást és gondoskodni kell a bizonyítási teher 

megfordításáról. Az eszközrendszer végül akkor válna teljessé, ha pénzügyi és pszichológiai 

támogatással, valamint kártérítési kötelezettséggel egészülne ki, és emellett hatékony 

szankciókat kellene bevezetni azon személyekkel szemben, akik a visszaélést bejelentő 

személyek elhallgattatására tesznek kísérletet.  
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MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK VAGY SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, 
AMELYEKTŐL VAGY AKIKTŐL AZ ELŐADÓ HOZZÁSZÓLÁST KAPOTT 

 

A következő felsorolás tisztán önkéntes alapon, az előadó kizárólagos felelősségi körében 

készült. Az előadó az alábbi szervezetektől vagy személyektől kapott észrevételeket a jelentés 

elkészítése során: 
 

Szervezet és/vagy 

személy 

UNI Europa 

FIRST-CISL 

European Federation of Journalists (Európai Újságírók Szövetsége)  

Eurocadres 

Transparency International France  

Transparency International 

Finn szakszervezet EU melletti képviselete 

CCI Paris-Ile de France (tudományos és innovációs társulás)  

Ascent-EU (tanácsadás a jó kormányzás, a korrupcióellenes fellépés és a jogállamiság 

kérdéseiben)  

CADRES CFDT 

EBU 

A svéd szakszervezetek brüsszeli irodája  

Finn szakszervezet EU melletti képviselete 
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6.9.2017 

VÉLEMÉNY A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL 

a Jogi Bizottság részére 

a vállalatok és állami szervek bizalmas információit közérdekből leleplező bejelentők 

védelmére szolgáló jogszerű intézkedésekről 

(2016/2224(INI)) 

A vélemény előadója (*): Molly Scott Cato 

 

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke 

 

JAVASLATOK 

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 

állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat: 

A. mivel a visszaélést bejelentő személyek kiemelkedő szerepet játszottak a feltehető 

visszaélések, a jogellenes magatartás, a csalások és törvénytelen cselekmények 

észlelésében és jelentésében, valamint az adózással kapcsolatos közérdekű ügyek 

azonosításában és nyilvánosságra hozásában, beleértve a LuxLeaks, a SwissLeaks és a 

Panama-papírok által feltárt ügyeket, ezzel hozzájárulva a gazdaság fejlődését és a 

jogállamiság érvényesülését hátráltató pénzügyi és adócsalások, pénzmosás és korrupció 

leküzdését szolgáló reformok erősítéséhez; 

B. mivel a gazdasági, adósság- és pénzügyi válság óta számos fellépésre került sor a 

nemzetközi adóelkerülés és adókijátszás ellen; mivel nagyobb átláthatóságra van szükség 

a pénzügyi szolgáltatások terén a kötelességszegésektől való elrettentés érdekében, és 

egyes tagállamoknak már van tapasztalatuk a pénzügyi prudenciális szabályok valós vagy 

esetleges megsértéseiről szóló bejelentések központi gyűjtése terén; mivel az ENSZ 2003-

ban elfogadta a korrupció elleni egyezményét1; mivel a Parlament e feltárások nyomán 

létrehozott két különbizottságot és egy vizsgálóbizottságot; mivel már több 

állásfoglalásban kérte a bejelentők védelmét2; mivel az adóügyi információk nemzetközi 

cseréjének megerősítése céljából eddig elfogadott kezdeményezések hasznosnak 

bizonyultak, és mivel az adózással kapcsolatos számos kiszivárogtatás nyomán nagy 

                                                 
1 https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf 
2 Lásd pl. a feltételes adómegállapításokról és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekről szóló 

2016. július 6-i állásfoglalását (Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0310), valamint a társaságiadó-politikák 

Európai Unión belüli átláthatóvá tételéről, összehangolásáról és közelítéséről szóló 2015. december 16-i 

állásfoglalását (Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0457). 

https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf
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mennyiségű fontos információ került napvilágra az elkövetett visszaélésekről, melyek 

egyébként nem kerültek volna nyilvánosságra; 

C. mivel a globális korrupcióellenes erőfeszítések mindeddig elsősorban a közszférában 

elkövetett visszaélésekre összpontosítottak, ugyanakkor a legutóbbi kiszivárogtatások 

ráirányították a figyelmet a pénzügyi intézmények, tanácsadók és más magánvállalatok 

szerepére a korrupció elősegítése terén; 

D. mivel a bizalmi vagyonkezelők tényleges tulajdonosairól készített nyilvános 

nyilvántartások bevezetése és hasonló jogi szabályok, valamint a befektetési eszközökre 

vonatkozó egyéb átláthatósági intézkedések elrettentően hathatnak a bejelentők által 

általában feltárt visszaélések esetében; 

E. mivel a bejelentések igen gyakran nem korlátozódnak a gazdasági és pénzügyi területre; 

mivel a megfelelő védelem hiánya visszatarthatja az esetleges visszaélést bejelentő 

személyeket a jogsértések jelentésétől, hogy elkerüljék a megtorlás és/vagy bosszú 

kockázatát; mivel az OECD jelentése szerint 2015-ben a vállalatok 86%-a rendelkezett 

mechanizmussal a vállalati visszaélések súlyos eseteire vonatkozó gyanú jelentésére, ám 

több mint harmaduk nem rendelkezett a visszaéléseket bejelentő személyek megtorlással 

szembeni védelmét szolgáló írásos politikával, illetve annak létezéséről nem volt 

tudomása; mivel számos visszaélést bejelentő személy ellen, akik gazdasági és pénzügyi 

visszaéléseket, jogellenes magatartást és törvénytelen cselekményeket fedtek fel, eljárás 

indult; mivel az információkat közérdekből bejelentő vagy nyilvánosságra hozó 

személyek, akárcsak családtagjaik és munkatársaik, gyakran megtorlásban részesülnek, 

például csorbulnak karrierlehetőségeik; mivel az Emberi Jogok Európai Bírósága jól 

megalapozott ítélkezési gyakorlattal rendelkezik a visszaélést bejelentő személyek 

tekintetében, ám védelmüket jogszabályok révén kellene biztosítani; mivel az Európai 

Unió Alapjogi Chartája garantálja a véleménynyilvánítás szabadságát és a megfelelő 

ügyintézéshez való jogot; 

F. mivel sajnálatos, hogy a multinacionális vállalatok visszaéléseire vonatkozó formális 

bejelentések fogadására szolgáló jelenlegi csatornák igénybevétele ritkán eredményez 

bármiféle konkrét szankciót a visszaélések esetében; 

G. mivel a bejelentők uniós szintű védelmét nem minden tagállam hajtotta végre, és nincs 

összehangolva uniós szinten, holott a legtöbb uniós tagállam ratifikálta az ENSZ 

korrupció elleni egyezményét, ami kötelezővé teszi megfelelő és hatékony védelem 

biztosítását a bejelentők számára; 

H. mivel az uniós jog már tartalmaz bizonyos rendelkezéseket a bejelentők megtorlás elleni 

védelme érdekében – ideértve a pénzmosás kérdését is –, ám még nincsenek valamennyi 

állami és magánszervezetre kiterjedő horizontális jogszabályok; mivel a nem összefüggő 

rendelkezések homályosnak és nem hatékonynak bizonyulhatnak; mivel a fentiek miatt 

kérjük a Bizottságot, hogy végezze el a lehetséges jogi alapok alapos értékelését a további 

vonatkozó uniós szintű fellépés érdekében; mivel a bejelentők hatékony védelme 

hozzájárulna a belső piac hatékony működéshez és erősítené a polgárok bizalmát az EU 

iránt; 

1. sürgeti a Bizottságot, hogy végezze el a további uniós szintű fellépés esetleges 

jogalapjának alapos elemzését, és adott esetben a lehető leghamarabb nyújtson be átfogó 
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horizontális jogalkotási javaslatot, többek között a visszaélést bejelentő személyeket 

támogató eszközökre vonatkozóan, amelyek hatékony védelmet biztosítanak számukra, és 

álljon elő javaslattal megfelelő pénzügyi támogatás biztosítására a visszaélést bejelentő 

személyek számára; felhívja a Bizottságot, hogy értékelje egy független európai testület 

létrehozásának lehetőségét, amelynek hatáskörébe tartozik a visszaélést bejelentő 

személyek panaszainak – névtelen és bizalmas módon történő – fogadása, valamint 

indokolt esetben tanácsadás és védelem biztosítása; megjegyzi, hogy a visszaélést 

bejelentő személyek védelmének a köz- és a magánszférára különbségtétel nélkül kell 

kiterjednie; felhív olyan jogszabályok meghozatalára, amelyek biztosítják, hogy azok a 

vállalatok, amelyek maradéktalanul bizonyítottan megtorlással éltek bejelentőkkel 

szemben, ne kaphassanak pénzt uniós alapokból és ne köthessenek szerződést 

köztestületekkel; javasolja, hogy a Bizottság mindenképp dolgozzon ki éves jelentést, 

amelyben elemzi a visszaélést bejelentő személyek védelmének jelenlegi helyzetét az 

Európai Unióban; javasolja, hogy a pénzügyi szolgáltatásokra, adózásra és a versenyre 

vonatkozó valamennyi nemzetközi megállapodásban szerepeljenek a bejelentők védelmét 

célzó rendelkezések; javasolja egész Európára kiterjedő közös alap létrehozását a 

visszaélést bejelentő személyek védelmére, a bejelentők megfelelő pénzügyi 

támogatásának biztosítása érdekében; 

2. hangsúlyozza azt az érthetetlen és aggasztó tényt, hogy polgárok és újságírók – ahelyett, 

hogy jogi védelmet kapnának – üldöztetésnek vannak kitéve, amikor a köz érdekében 

információkat hoznak nyilvánosságra, ideértve a feltehető visszaélésekre, jogellenes 

magatartásokra, csalásokra és törvénytelen cselekményeke vonatkozó információkat, 

különösen az EU alapvető elveinek megsértését jelentő olyan magatartások tekintetében, 

mint az adókijátszás, az adóelkerülés és a pénzmosás; 

3. ezen túlmenően felhívja a tagállamokat átfogó jogi meghatározás kialakítására a 

visszaélést bejelentő személyekre vonatkozóan, hogy biztosítva legyen hatékony 

védelmük a nemzeti jogszabályokban; javasolja, hogy a visszaélést bejelentő 

személyeknek a köz- és a magánszférában azonos védelemben kell részesülniük és nem 

kötheti őket semmilyen szerződéses, a közérdeket szolgáló bejelentések vagy 

nyilvánosságra hozatal megakadályozását célzó kötelezettség,  felhívja a tagállamokat 

annak biztosítására, hogy a védelem foglalja magába a védett nyilvánosságra hozatallal 

kapcsolatos eljárások, a fegyelmi intézkedések és a megtorlás egyéb típusai alóli 

kivételeket; 

4. felhívja a tagállamokat, hogy vegyék tekintetbe az ENSZ korrupció elleni egyezményének 

33. cikkét, amely hangsúlyozza a visszaélést bejelentő személyek szerepét a korrupció 

megelőzésében és leküzdésében; 

5. emlékeztet a TAXE különbizottság következtetésére, és rámutat, hogy szükség van annak 

biztosítására, hogy a visszaélést bejelentő személyek ne csak törvényellenes, hanem más 

csalárd, a közérdeket fenyegető vagy károsító cselekményeket is feltárhassanak; 

6. megismétli, hogy a visszaélést bejelentő személyek gyakran az egyetlen lehetőségét 

jelentik a jogsértő tevékenységek nyilvános feltárására, mivel a szóban forgó információk 

gyakran technikai természetűek, a tisztviselők pedig akadályokba ütköznek a hozzáférésre 

tett kísérletek során;  

7. úgy vélekedik, hogy a bejelentőknek lehetőséggel kell rendelkezniük arra, hogy 
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névtelenül bejelentést tehessenek vagy panaszt nyújthassanak be – prioritást élvezve – az 

érintett szervezet belső jelentéstételi mechanizmusa révén vagy az illetékes hatóságoknál, 

és a választott bejelentési csatornától függetlenül védelemben kell részesülniük; 

8. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az illetékes hatóságokat, a szabályozó és 

bűnüldöző szervezeteket kifejezetten felhatalmazzák azzal a hatáskörrel, hogy 

fenntartsanak bejelentésre szolgáló csatornákat, befogadják, kezeljék és kivizsgálják a 

visszaélés gyanújára okot adó esetek bejelentéseit, ugyanakkor adott esetben oltalmazzák 

a források bizalmas jellegét és az érintett felek jogait; 

9. úgy véli, hogy az Uniónak és a nemzeti köz- és magánszférabeli szervezeteknek a 

visszaélések bejelentésére vonatkozó belső eljárásokat kell kidolgozniuk alkalmazottaik 

számára; hangsúlyozza a visszaélés bejelentését szabályozó, már meglévő jogi keretekre 

vonatkozó tájékoztatás jelentőségét az alkalmazottak és más személyek körében, és 

felhívja az uniós és a tagállami testületeket, hogy folytassanak rendszeres tájékoztató 

kampányokat, és nyújtsanak többnyelvű és érthető tájékoztatást a visszaélések 

bejelentésének alapvető eljárásairól; 

10. kéri, hogy az európai felügyeleti hatóságok soron következő felülvizsgálata során 

módosítsák azok hatásköreit és eljárásait a bejelentők védelmének vonatkozásában; 

11. hangsúlyozza, hogy a visszaélést bejelentő személyekkel szembeni peres eljárások során a 

bizonyítás terhének az eljárást kezdeményező félre kell hárulnia, akinek be kell 

bizonyítania, hogy a nyilvánosságra hozott információ nem tár fel csalárd tevékenységet 

vagy más kötelességszegést, sem a közérdeket sértő tettet; elítéli a visszaélést bejelentő 

személyek ellen szándékosan rosszhiszeműen folytatott jogi eljárásokat, amelyekre 

szankciókat kellene kiszabni válaszul; hangsúlyozza, hogy a visszaélést bejelentő 

személyek hatékony védelme alapvetően fontos a szólás- és tájékozódási szabadsághoz 

való jog garantálása érdekében, a titoktartásra és bizalmas jellegre vonatkozó, az 

előbbiekkel ütköző szabályok pedig felülvizsgálatra szorulnak, az európai emberi jogi 

ítélkezési gyakorlattal összhangban, annak biztosítása érdekében, hogy a hasonló 

kivételek szükségesek és arányosak legyenek; 

12. felszólítja a tagállamokat annak biztosítására, hogy a bejelentőknek akadályozás nélkül 

lehetőségük nyíljon független jogi tanácsadást és segítséget igénybe venni, valamint 

zaklatás, vagy jelenlegi vagy későbbi megélhetésük veszélyeztetése esetén kártérítésért 

folyamodni, amennyiben ez a sérelem megtorlásként érte őket a bejelentő személyek 

védelme keretében történt nyilvánosságra hozatalért; felhívja a Bizottságot, hogy tárja fel, 

léteznek-e megosztásra érdemes bevált gyakorlatok e téren; 

13. felhívja az intézményeket és más uniós szervezeteket, hogy jó példát mutatva 

haladéktalanul alkalmazzák az európai ombudsman által kiadott iránymutatásokat; 

felhívja a Bizottságot, hogy gondoskodjon a bejelentők védelmére szolgáló saját 

iránymutatások maradéktalan végrehajtásáról a Bizottságban és az uniós ügynökségekben, 

a 2012. évi személyzeti szabályzatoknak megfelelően; felhívja a Bizottságot, hogy 

ténylegesen működjön együtt és tegyen koordinált erőfeszítéseket más intézményekkel – 

köztük az Európai Ügyészséggel – a visszaélést bejelentő személyek védelme érdekében; 

14. hangsúlyozza, hogy erősíteni kell a bejelentők és az uniós intézmények és ügynökségek 

közötti kommunikációt; véleménye szerint a polgároktól érkező panaszokat méltányosan 
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és tisztelettel kell kezelni, és a panasszal foglalkozó uniós intézménynek vagy 

ügynökségnek a visszaélést bejelentő személlyel folyamatos kontaktust kell kialakítania, 

rendszeresen tájékoztatva őt az ügy fejleményeiről; 

15. sürgeti a Bizottságot, hogy alkosson átfogó cselekvési tervet a figyelemfelhívásra a 

bejelentők védelme és oltalmazása tekintetében; 

16. rámutat, hogy jobban működő rendszert kell kidolgozni a vállalati visszaélések 

bejelentésére, amely kiegészítené a multinacionális vállalkozásokra vonatkozó OECD-

iránymutatás értelmében létrehozott jelenlegi nemzeti kapcsolattartási pontokat és ezek 

hatékonyságának javítására törekszik; 

17. felhívja a Bizottságot, hogy készítsen átfogó tervet az Unión kívüli, a korrupt 

személyeknek az anonimitás fenntartásának lehetőségét nyújtó országokba irányuló 

eszközáthelyezés megállítására; 

18. hangsúlyozza, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani az üzleti etikára az üzleti 

tanulmányok és a kapcsolódó tárgykörök tanterveiben. 
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VÉLEMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL 

a Jogi Bizottság részére 

a vállalatok és állami szervek bizalmas információit közérdekből leleplező bejelentők 

védelmére szolgáló jogszerű intézkedésekről 

(2016/2224(INI)) 

A vélemény előadója: Dennis de Jong 

 

 

JAVASLATOK 

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot, mint illetékes bizottságot, 

hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

A. mivel a visszaélések bejelentői gyakran hasznos, sőt alapvető szerepet töltenek be mind a 

magán-, mind az állami szektorban a szabálytalanságok, a jogsértések, a csalás, a 

korrupció és egyéb vétségek vagy a jogállamiság megsértése eseteinek megakadályozása, 

észlelése és feltárása terén európai és nemzeti szinten egyaránt; 

B. mivel azoknak, akik a személyes és szakmai kockázat ellenére szolgálatot tesznek a 

társadalomnak azáltal, hogy a közérdeket szem előtt tartva bejelentenek vagy 

nyilvánosságra hoznak információkat, bátorságuk okán a hatóságok tartoznak annyival, 

hogy megfelelő jogi biztosítékokat és védelmet nyújtsanak számukra, többek között a 

pénzügyi és egyéb károk megtérítését, amelyeket a visszaélést bejelentő személyek 

például bejelentésük vagy feltáró tevékenységük miatti elbocsátásuk következtében 

szenvedtek el; 

C. mivel a visszaélések bejelentői – az átláthatóság és a feddhetetlenség elvén alapuló – 

tevékenysége alapvetően fontos a visszaélések felderítésében, ezért védelmüket 

jogszabályban kell biztosítani, és ezt az Európai Unió egész területén érvényre kell 

juttatni, de csak akkor, ha a bejelentésre a közérdek védelme érdekében, az Emberi Jogok 

Európai Bíróságának joggyakorlata értelmében vett jóhiszeműség szellemében kerül sor; 

D. mivel a Parlament a közelmúltban fogadott el két dokumentumot: a visszaélést bejelentő 

személyeknek az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében játszott szerepéről szóló 

állásfoglalást1 és az EU pénzügyi érdekeinek védelméről – a csalás elleni küzdelemről 

                                                 
1  Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0022. 



 

PE606.289v02-00 30/69 RR\1136633HU.docx 

HU 

szóló jelentést1; 

E. mivel 2014. július 1. óta majdnem valamennyi uniós intézmény és ügynökség a kötelező 

előírásoknak megfelelően, a személyzeti szabályzat 22. cikke b) és c) pontjával 

összhangban belső eljárási szabályzatába belefoglalta a visszaélések bejelentőinek 

védelmére szolgáló intézkedéseket; 

F. mivel a gazdasági csalások utáni nyomozások egyre nagyobb számban határon átnyúló 

jellegűek, és a visszaélések bejelentői jelentős szerepet játszanak annak feltárásában, hogy 

mi rejlik a nemzeti gazdasági érdekek kárára külföldről végrehajtott illegális 

cselekmények mögött; 

G. mivel az ENSZ Korrupció elleni egyezményének – amelynek az Európai Unió és a 

tagállamok részes felei – 33. cikke egyértelműen kimondja, hogy szükséges megfelelő 

jogi intézkedéseket hozni a hátrányos bánásmód elleni védelem nyújtásához azok 

számára, akik jóhiszeműen és megalapozottan bejelentést tesznek az illetékes 

hatóságoknak az egyezményben foglalt bűncselekménnyel kapcsolatos tényekről; 

1. véleménye szerint a visszaélések bejelentői megfelelő védelmének hiánya károsan hat az 

Unió pénzügyi érdekeinek védelmére; 

2. felhívja a Bizottságot, hogy további késlekedés nélkül tegyen meg minden szükséges 

lépést a visszaélést bejelentő személyeknek az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében 

játszott szerepéről szóló állásfoglalás végrehajtására, és különösen olyan horizontális 

jogalkotási javaslat benyújtására, amely az Európai Unióban meghatározza a visszaélést 

bejelentő európai személyek védelmének minimumszintjét, valamint létrehoz egy, a 

visszaélést bejelentő európai személyeket védő hatékony és átfogó európai programot; 

3. megjegyzi, hogy csak néhány tagállam vezetett be megfelelő mértékben fejlett 

rendszereket a visszaélések bejelentőinek védelmére annak ellenére, hogy e személyek 

védelme alapvető fontosságú a korrupció megelőzése és az ellene folytatott küzdelem 

terén, valamint annak ellenére, hogy az ENSZ Korrupció elleni egyezményének 33. cikke 

ajánlja a visszaélést bejelentő személyek védelmét; felhívja azon tagállamokat, amelyek 

nemzeti jogukba még nem ültették át a visszaélést bejelentő személyek védelmére 

vonatkozó alapelveket, hogy ezt minél előbb tegyék meg; 

4. megjegyzi, hogy bár a Parlament által elfogadott állásfoglalás elsősorban az Unió 

pénzügyi érdekeinek vonatkozásában foglalkozik a visszaélések bejelentőivel, a javasolt 

intézkedések közül számosat átfogóbb értelemben is alkalmazni kellene rájuk, többek 

között a környezetvédelem, a munkavállalói jogok és a fogyasztóvédelem területén; 

hangsúlyozza a tényfeltáró újságírók közreműködését e téren, és úgy véli, hogy azonos 

szintű védelemben kellene részesülniük; 

5. ebben a tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy a „pénzügyi érdekeket” a lehető 

legtágabban értelmezze, azokra a területekre is kiterjesztve, amelyek közvetve 

gyakorolnak hatást az Unió pénzügyi érdekeire; 

6. határozottan kéri, hogy részesüljenek megfelelő védelemben azok a személyek, akik a 

                                                 
1  Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0206. 
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munkahelyen elkövetett visszaélést jelentenek be, ideértve a zaklatással, munkahelyi 

zsarolással, a munkaerő-felvétellel kapcsolatos illegális gyakorlatokkal, elbocsátással, a 

fizetés terén alkalmazott megkülönböztetéssel és a hatályos normák megsértését jelentő 

valamennyi gyakorlattal szemben; 

7 felhívja a Bizottságot, hogy jogalkotási javaslatába foglaljon bele a munkavállalók 

védelmére szolgáló intézkedéseket, amennyiben a visszaélések bejelentése miatt a 

munkáltató megtorlást alkalmaz velük szemben, beleértve névtelenségük és az információ 

bizalmasságának biztosítását, valamint szükség esetén jogi, pénzügyi és pszichológiai 

tanácsadás biztosítását, egyúttal biztosítva, hogy a viktimizációra és megtorlásra 

vonatkozó keresetek esetén a bizonyítás terhe a munkaadóra háruljon; 

8. üdvözli a tényt, hogy a Bizottság végre csatornát hozott létre a visszaélések bejelentői 

számára, amelyen bejelentést tehetnek vagy információt hozhatnak nyilvánosságra a 

versenyre vonatkozó és kartellmegállapodásokról, ám hangsúlyozza az eljárások 

egyszerűsítésének szükségességét, valamint hogy el kell kerülni a csatornák túlzott 

számát; 

9. hangsúlyozza azonban, hogy a visszaélést bejelentő személyek nem hivatalos csatornákat 

is használhatnak, pl. a médiát, és ennek nem szabad megakadályoznia az Uniót abban, 

hogy proaktív módon és hivatalos eljárás révén feldolgozzon olyan információkat, 

amelyek érintik az Unió érdekeit;  a vizsgálatoknak rendszerszerűnek kell lenniük, 

amennyiben uniós érdekeket érintő információ lát napvilágot, bármilyen csatorna révén; 

10. ezért felhívja a Bizottságot, hogy építsen az állásfoglalásnak egy olyan független, 

információgyűjtő, tanácsadó és véleményt nyilvánító uniós szerv létrehozásáról szóló 

ajánlására, amely a tagállamokban kialakított, a szabálytalanságokról szóló bejelentések 

fogadására alkalmas irodákkal, megfelelő költségvetési háttérrel, kompetenciával és 

szakemberekkel rendelkezik, és amely segítséget nyújtana a visszaélést bejelentő, külső és 

belső személyek számára abban, hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő esetleges 

szabálytalanságokra vonatkozó információk bejelentéséhez – fenntartva a bejelentés 

bizalmas jellegét – igénybe vegyék a megfelelő csatornákat, és hogy megkapják a 

szükséges támogatást és tanácsadást; az első fázisban tevékenységét elsősorban a 

beérkező információk megbízható ellenőrzésére alapozná; 

11. ebben az összefüggésben utal arra, hogy az európai ombudsman jelezte a Parlamentben, 

hogy kész megvizsgálni egy ilyen testület kialakításának lehetőségét az ombudsman 

hivatalán belül, és sürgeti a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az európai ombudsman fenti 

feladatokkal való megbízásának lehetőségét, akinek hatásköre eleve kiterjed az uniós 

intézményeken belüli visszaélésekre vonatkozó panaszok felderítésére; 

12. emlékeztet arra, hogy ugyanez a parlamenti állásfoglalás felhívja továbbá az uniós 

intézményeket, hogy az összes illetékes nemzeti hatósággal együttműködésben hozzák 

meg és hajtsák végre az információforrások anonimitásának és bizalmasságának 

védelméhez szükséges összes intézkedést, ezért felhív olyan ellenőrzött honlap 

kialakítására, ahol a panaszok teljes mértékben bizalmas módon benyújthatóak; 

13. sajnálja, hogy nem minden uniós ügynökség vezetett be a visszaélések bejelentőinek 

védelmére vonatkozó belső szabályokat, és felhívja ezen ügynökségeket a belső szabályok 

végrehajtására a személyzeti szabályzat 22a., 22b. és 22c. cikkeinek megfelelően; 
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14. úgy véli, hogy az ágazatspecifikus jogszabályok elfogadása, többek között az Unió 

pénzügyi érdekeinek védelme terén, semmiképp sem helyettesítheti vagy késleltetheti a 

visszaélések bejelentőinek jogi védelmére vonatkozó egységes minimumkövetelményeket 

tartalmazó általános rendelkezések elfogadását; ezért felhívja a Bizottságot a visszaélések 

bejelentőinek védelmére vonatkozó horizontális jogalkotási javaslat késlekedés nélküli 

benyújtására. 
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VÉLEMÉNY A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL 

a Jogi Bizottság részére 

a vállalatok és állami szervek bizalmas információit közérdekből leleplező bejelentők 

védelmére szolgáló jogszerű intézkedésekről 

(2016/2224(INI)) 

A vélemény előadója: David Casa 

 

 

JAVASLATOK 

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot, mint illetékes bizottságot, 

hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

A. mivel a visszaélést bejelentők a magán- és közszférában egyaránt jelentős szerepet 

játszanak a vétségek, a hűtlen kezelés, a csalás és a korrupció feltárásában, 

megakadályozásában és megelőzésében, így hozzájárulnak az emberi jogok, a 

jogállamiság, a véleménynyilvánítás szabadsága, az átláthatóság és a demokratikus 

elszámoltathatóság, valamint a munkavállalók jogainak előmozdításához; mivel a 

visszaélést bejelentők gyakran alkalmazottak, akiket munkaviszony kötelez, és akik 

fizetésüktől mint megélhetésük forrásától függenek; 

B. mivel a visszaélést bejelentők védelmének fontosságát a korrupcióról szóló összes főbb 

nemzetközi jogi eszköz elismeri, az ENSZ korrupció elleni egyezménye (UNCAC), az 

Európa Tanács CM/Rec(2014)7. sz. ajánlása és az OECD 2009. évi, megvesztegetés elleni 

ajánlása pedig rögzíti a visszaélés bejelentésére vonatkozó előírásokat; 

C. mivel a közelmúltbeli, korrupciót leleplező, terjedelmes anyagokat tartalmazó 

kiszivárogtatások – például a panamai dokumentumok ügye, a SwissLeaks vagy a 

munkaügyi előírások egyes esetekben bizonytalan foglalkozatáshoz vezető 

megkerülésének nyilvánosságra hozatala – megerősítik a visszaélést bejelentők közérdek 

védelmében játszott szerepének fontosságát; mivel Európában jelenleg nem kapnak 

elegendő elismerést és védelmet a visszaélést bejelentők; 

D. mivel gyakran merül fel aggály azzal kapcsolatban, hogy a visszaélést közérdekből 

bejelentőknek ellenségességgel, zaklatással, megfélemlítéssel és kirekesztéssel kell 

szembenézniük munkahelyükön, akadályokba ütközik jövőbeli munkavállalásuk, 

elveszítik megélhetésüket, és családtagjaikat és kollégáikat is komoly fenyegetések érik; 
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mivel a megtorlástól való félelem visszatartó hatással lehet a visszaélések bejelentőire, 

veszélyeztetve ezáltal a közérdeket; 

E. mivel a munkahelyeken olyan munkakörnyezetet kell teremteni, amelyben az emberek fel 

merik vetni aggályaikat a lehetséges vétségek, például hibák, szakmai etikába ütköző 

cselekedetek, hűtlen kezelés, csalás vagy jogtalan cselekedetek miatt; mivel rendkívül 

fontos előmozdítani a helyes kultúrát, amelyben az emberek képesnek érzik magukat arra, 

hogy felvessék a problémákat anélkül, hogy félniük kellene az aktuális és jövőbeli 

foglalkoztatási helyzetüket befolyásoló megtorlástól; 

F. mivel a visszaélés bejelentésének célja a közérdeket vagy a törvényt sértő tettek, vagy 

bármilyen más vétség vagy szakmai etikába ütköző cselekedet leleplezése kell, hogy 

legyen; 

G. mivel egyes tagállamokban már léteznek a visszaélést bejelentőket védő jogszabályok, 

másokban azonban nem, ami a visszaélést bejelentők védelmének korlátozásához vagy 

egyenlőtlenségéhez vezet Európa-szerte; mivel ennek különös jelentősége van akkor, ha 

egy ügynek határon átnyúló vagy uniós szintű vonatkozásai vannak; és mivel ez 

jogbizonytalanságot teremt; 

H. mivel a visszaélést bejelentőket védő, tagállami keret létezése nem mindig szavatolja a 

visszaélést bejelentők védelmének megfelelő és tényleges végrehajtását, ezért alapvetően 

fontos, hogy a tagállamok biztosítsák a visszaélést bejelentőket védő, tagállami 

jogszabályok betartását; 

I. mivel a korrupció jelenleg az Európai Unió egyik súlyos problémája, mivel azt is 

eredményezheti, hogy a kormányok nem védik meg a lakosságot, a munkavállalókat, a 

jogállamiságot és a gazdaságot, valamint azt, hogy romlanak a közintézmények és a 

közszolgáltatások, továbbá a gazdasági növekedés és a versenyképesség különböző 

területeken, és elveszik a köz- és magánintézmények és ágazatok átláthatóságába és 

demokratikus számonkérhetőségébe vetett bizalom; mivel a korrupció becslések szerint 

évente 120 milliárd euróba, vagy az uniós GDP 1%-ába kerül az Unió gazdaságának; 

J. mivel a gazdasági ügyek határokon átnyúló jellegűek is lehetnek, és a visszaéléseket 

bejelentő személyek jelentős szerepet játszanak a nemzeti gazdasági érdekek ellen 

külföldről végrehajtott illegális tevékenységek feltárásában; 

K. mivel a visszaéléseket bejelentők kulcsszerepet játszanak a szervezeten belül a tévedések, 

kihívások vagy problémák korai azonosításában; mivel kialakulhat a hibákból való tanulás 

szervezeti kultúrája, ha ezt a gyakorlatot tiszteletben tartják; mivel ez néhány szervezetben 

és tagállamban a hibák bejelentésének támogatását, ezáltal pedig szervezeti változásokat 

eredményezett; 

1. cselekvésre hív fel annak érdekében, hogy megváltozzon a közvélemény, különösen a 

politikusok, munkáltatók és a média felfogása a visszaélést bejelentőkről, kiemelve 

előnyös szerepüket mint korai előrejelző mechanizmust és visszatartó erőt a visszaélések 

és a korrupció észlelésében és megelőzésében és mint a kormányok és vállalatok 

nyilvános ellenőrzését lehetővé tévő számonkérési mechanizmust; 

2. üdvözli az Európa Tanács ajánlását a visszaélést bejelentő személyek védelmére szolgáló 
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európai keret hatályát illetően, amelynek ki kell terjednie minden olyan személyre, aki a 

magán- vagy közszférában dolgozik, függetlenül munkaviszonyuk jellegétől és attól, hogy 

kapnak-e fizetést vagy sem; 

3. felhívja a Bizottságot, hogy a jogalap vizsgálatát és a társadalmi partnerekkel folytatandó 

konzultációt követően, valamint a szubszidiaritás elvével összhangban tegyen a 

visszaélést bejelentőkre vonatkozó jogalkotási javaslatot; hatékony intézkedéseket kér a 

vétségeket felfedező és közérdekből jóhiszeműen bejelentő személyek védelme 

érdekében, a munkával kapcsolatos tisztességtelen bánásmóddal, megtorlással, illetve 

büntetőjogi és polgári felelősségre vonással szemben; hangsúlyozza, hogy biztosítani kell 

a bejelentők névtelenségét és az eljárás bizalmas jellegét; 

4. rámutat annak veszélyére, hogy a visszaélést közérdekből bejelentőket kizárják a 

munkahelyi előmenetelből, elveszítik munkájukat, kollégáik és feletteseik pedig bosszút 

állnak rajtuk a munkahelyen, ez pedig visszatartó, fenyegető és hosszú távon pszichológiai 

szempontból rendkívül káros hatást gyakorolhat a vétséget felfedezőkre; felhívja a 

figyelmet arra, hogy a visszaélést bejelentők komoly személyes és szakmai kockázatot 

vállalnak, és személyes és szakmai téren egyaránt meg kell fizetniük ennek az árát; 

hangsúlyozza ezért, hogy a „visszaélést bejelentő személy” meghatározását a 

munkavállalók lehető legtöbb típusára alkalmazni kell, ideértve a jelenlegi és korábbi 

alkalmazottakat, a gyakornokokat, tanulókat és egyéb személyeket is; 

5. emlékeztet rá, hogy ki kell dolgozni olyan eszközöket, amelyekkel megtiltható a 

megtorlás bármely formája, legyen szó zaklatásról vagy egyéb büntető vagy 

megkülönböztető bánásmódról, beleértve az információ közzététele miatt a kollégák vagy 

családtagok elleni intézkedéseket; 

6. hangsúlyozza, hogy a létükben vagy biztonságukban fenyegetett, visszaélést bejelentő 

személyeknek és családtagjaiknak biztosítani kell a hathatós és megfelelő védelemhez és a 

bírósághoz forduláshoz való jogot; 

7. hangsúlyozza, hogy a visszaélések bejelentői fontos információforrások az oknyomozó 

újságírók számára, és felszólítja a tagállamokat annak biztosítására, hogy az újságírók 

joga és a visszaélést jóhiszeműen bejelentő személyazonossága hatékony és jogi védelmet 

kapjon, amennyiben az állítások igaznak bizonyulnak; hangsúlyozza, hogy amennyiben az 

újságírók maguk az információforrások, nekik is védelmet kell kapniuk, és a hatóságok 

egyik esetben sem alkalmazhatnak megfigyelést; 

8. úgy véli, hogy a bizonyítási tehernek a munkaadóra kell hárulnia, akinek egyértelműen 

bizonyítania kell, hogy az adott munkavállalóval szembeni intézkedések semmilyen 

értelemben nincsenek összefüggésben a visszaélést bejelentő személy bejelentésével; 

9. arra ösztönzi a munkáltatókat, a munkavállalók képviselőit és a hatóságokat, hogy 

alakítsák ki a jelentéstétel és a vétségek nyilvánosságra hozatalának hatékony csatornáit, 

és hogy a bejelentett információk nyomán, alapos ellenőrzésüket követően azonnal 

lépjenek fel, és késedelem nélkül értesítsék az összes szükséges és érdekelt felet, 

ügynökséget és intézményt bármiféle jogtalanságról vagy vétségről; 

10. emlékeztet rá, hogy Európa-szerte biztosítani kell a szükséges jogbiztonságot és védelmet 

azoknak, akik akár a magán-, akár a közszférán belüli igazolt vétségeket jelentenek be; 
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11. emlékeztet rá, hogy bármely jövőbeli szabályozási keretnek figyelembe kell vennie a 

foglalkoztatást szabályozó és rá hatással lévő szabályokat, jogokat és kötelességeket; 

hangsúlyozza továbbá, hogy ezt a szociális partnerek bevonásával és a kollektív 

szerződésekkel összhangban kell végezni; 

12. emlékeztet rá, hogy alapos ellenőrzést követően rosszhiszemű, hamis vádak esetén a 

felelősöket számon kell kérni; 

13. határozottan kéri a hatóságokat, hogy írják elő olyan eszközök biztosítását, amelyek 

lehetővé teszik a bejelentések fogadásának és kezelésének megszervezését a munkáltatók 

és a hatóságok részéről egyaránt. 
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VÉLEMÉNY A KÖRNYEZETVÉDELMI, KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZER-
BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL 

a Jogi Bizottság részére 

a vállalatok és állami szervek bizalmas információit közérdekből leleplező bejelentők 

védelmére szolgáló jogszerű intézkedésekről 

(2016/2224(INI)) 

A vélemény előadója: Luke Ming Flanagan 

 

 

JAVASLATOK 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a Jogi 

Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja 

bele a következő javaslatokat: 

1. véleménye szerint a bejelentők megfelelő védelmének hiánya károsan hat az uniós 

környezetvédelmi, közegészségügyi és élelmiszer-biztonsági politika fejlesztésére és 

végrehajtására, mivel a megtorlástól való félelem visszatartó hatást gyakorolhat a 

bejelentőkre, azaz veszélyeztetheti a közérdeket; 

2. véleménye szerint – bár a közegészségügyre, a környezet védelmére és az élelmiszer-

biztonságra vonatkozó bejelentések fontosságát és értékét egyre inkább elismerik a 

tagállamokban – a hozzáállás és a mentalitás megváltoztatása érdekében mind nemzeti, 

mind uniós szinten szükség van a bejelentésekről szóló tájékoztató és népszerűsítő 

kampányokra; 

3. meggyőződése, hogy a bejelentők nélkülözhetetlen szerepet játszanak egyrészt a 

közegészségügyi, a környezeti és az élelmiszer-biztonsági kockázatok csökkentése 

szempontjából, mely területeken bizonyos kockázatokat nehéz kívülről kezelni, másrészt a 

törvénysértésektől és a korrupciótól való elrettentés és ezek megelőzése szempontjából; 

úgy véli, hogy a bejelentők fokozott védelme még inkább ösztönözni fogja a 

közegészségre és a környezetre leselkedő kockázatok és veszélyek közérdekű feltárását, 

továbbá javítani fogja az élelmiszer-biztonságot, elő fogja mozdítani a nyilvános 

elszámoltathatóság és az integritás kultúráját az állami és a magánszférában egyaránt, sőt 

életeket fog megmenteni; példaként említhető a súlyos akut légzőszervi szindrómáról 

(SARS) és más, kínai emberek millióit fenyegető veszélyes betegségekről szóló 

tanulmány közzététele, és azoké, amelyek az USA-ban hozzásegítettek a környezeti 
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veszélyek kiküszöböléséhez; 

4. emlékeztet az olyan közelmúltbeli nagy hatású esetekre, mint a Dieselgate, a Nestlé vagy 

a lóhúsbotrány, amelyek kapcsán környezeti, közegészségügyi vagy élelmiszer-biztonsági 

kockázatokra derült fény, és ahol a bejelentők általi nyilvánosságra hozatal hozzájárult a 

szóban forgó kockázat feltárásához, vagy ahol a bejelentők erőteljesebb védelme a 

kockázatok korábbi felismeréséhez és korlátozottabb károkozáshoz vezethetett volna; 

5. rámutat, hogy a közegészségügy – így a dohányipar ellenőrzése – területén a 

kulcsfontosságú előrelépések végső soron belső dokumentumok bejelentők általi 

nyilvánosságra hozatalához köthetők; 

6. felhívja a figyelmet arra, hogy a környezeti, közegészségügyi és élelmiszer-biztonsági 

kockázatok ritkán torpannak meg a határoknál, ami azt jelenti, hogy a bejelentők számára 

valamely tagállamban biztosított gyenge vagy nem létező védelem azzal, hogy 

megakadályozza a hasonló kockázatok időben történő feltárását, valamennyi uniós polgár 

egészségét és biztonságát, valamint a környezet védelmére való képességet is 

veszélyezteti; 

7. rámutat, hogy a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme a világon a 

szervezett bűnözés egyik legjövedelmezőbb ágazatává fejlődött, és megállapítja, hogy a 

bejelentők bejelentéseik révén kulcsszerepet játszanak a vadon élő állatokkal és 

növényekkel kapcsolatos illegális kereskedelem, fakitermelés, halászat és más 

bűncselekmények elleni küzdelemben; 

8. hangsúlyozza, hogy az EU állatvédelmi és élelmiszer-biztonsági jogszabályainak 

gazdaságokban vagy vágóhidakon történő megsértéseit tanúsító bizonyítékok szinte 

kizárólag bejelentőktől származnak, mivel e helyszínek nem hozzáférhetők a nyilvánosság 

számára, a hivatalos ellenőrzéseket pedig általában előre bejelentik; 

9. elismeri, hogy a halászhajók rendkívüli elszigeteltségben tevékenykednek a tengereken, és 

feltétlenül szükség van a bejelentők erőteljes védelmére ahhoz, hogy képesek legyenek 

bizonyítékokkal szolgálni az illegális halászatról és az uniós jogszabályok más 

megsértéseiről; 

10. sajnálja, hogy a szabályozást végzők – köztük az élelmiszerlánc vizsgálói – híján vannak a 

forrásoknak, és ezért információk tekintetében kénytelenek a bejelentőkre hagyatkozni; 

hangsúlyozza ezért annak alapvető fontosságát, hogy a szabályozással foglalkozók több 

forráshoz, a bejelentők pedig hatékony védelemhez jussanak; 

11. hangsúlyozza, hogy a bejelentőket védő gyors és erőteljes uniós jogalkotás és a hatékony 

intézkedések nemzeti és európai szintű végrehajtását lehetővé tevő politikai konszenzus 

segít megőrizni és megszilárdítani a demokratikus intézményekbe vetett bizalmat, 

megkönnyíteni a tudományos szakértelem és vita érvényesülését, az összeférhetetlenségek 

nyilvánosságra hozatalát és az uniós fellépés hozzáadott értékének bizonyítását a polgárok 

számára; rámutat, hogy a bejelentőkre vonatkozó jogi szabályozás elősegíti, hogy a 

tudományos és technikai ismeretekkel rendelkezők nyilvánosságra hozzanak olyan 

tényeket, amelyek egyébként rejtve maradnának; 

12. sajnálja, hogy jelentős joghézagok és gyengeségek jellemzik a bejelentők védelmét a 
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tagállamokban, és hogy túl kevés tagállam gondoskodott eddig a bejelentők védelméről; 

hangsúlyozza, hogy uniós szintű védelemre van szükség annak érdekében, hogy a 

bejelentők teljes jogi védelmük biztosítása céljából valamennyi tagállamban azonos jogi 

védelemben részesüljenek, valamint hogy továbbítás esetén a folyamat megfelelő és 

független módon folytatódjék, amennyiben a bejelentők jóhiszeműen és kizárólag a 

közérdek védelmében cselekedtek; 

13. megállapítja, hogy az uniós jogszabályokban már vannak a bejelentők védelmét szolgáló 

rendelkezések, de ezek gyakran korlátozott hatókörűek vagy különböző jogszabályok 

között szétaprózottak, ami joghézagokat és hiányosságokat eredményez; 

14. kéri a Bizottságot, hogy támogassa a tagállamokat hatékony és eredményes 

bejelentővédelmi mechanizmusok létrehozásában; 

15. sürgeti, hogy a Bizottság számoljon be nyilvános konzultációja eredményeiről, az 

elkövetkező hónapokban törekedjék jogszabálytervezet kidolgozására és haladéktalanul 

nyújtson be a szubszidiaritás elvével összhangban álló javaslatot horizontális jogi 

eszközre, amely erőteljes közös uniós minimumstandardokat állapít meg az EU-ban a 

bejelentővédelem területén, és amely a Szerződés környezetvédelemre, közegészségre és 

fogyasztóvédelemre vonatkozó rendelkezéseire alapoz; hangsúlyozza e tekintetben az 

ágazati megközelítések nem megfelelő voltát és hiányosságait, például a nem nyilvános 

know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, 

hasznosításával és felfedésével szembeni védelemről szóló, 2016. június 8-i 

(EU) 2016/943 európai parlamenti és tanácsi irányelv tekintetében; arra ösztönzi a 

tagállamokat, hogy dolgozzanak ki olyan jogalkotási eszközöket, amelyek védik azokat, 

akik a magatartási szabályok megszegését bejelentik a közigazgatási szerveknek; 

javasolja, hogy az uniós ügynökségek fogadjanak el írásban rögzített politikát a 

szabálytalanságokat és visszaéléseket bejelentő személyek megtorlástól való megvédése 

céljából; 

16. rámutat, hogy a legtöbb esetben a visszaélést bejelentők tevékenysége az átláthatóság és 

az integritás elvén alapul; mivel ezért a visszaélést bejelentő személyek védelmét jogi 

eszközökkel kell garantálni, és azt az Európai Unió egész területén meg kell erősíteni, de 

csak akkor, ha a bejelentésre a közérdek védelme érdekében, az Emberi Jogok Európai 

Bíróságának joggyakorlata értelmében vett jóhiszeműség szellemében kerül sor; 

17. sürgeti a Bizottságot, hogy világítsa át a tagállamok visszaélést bejelentőkkel kapcsolatos 

rendelkezéseit a legjobb gyakorlatok cseréjének elősegítése céljából, ami hozzá fog járulni 

a visszaélést bejelentők hatékonyabb nemzeti szintű védelméhez; 

18. hangsúlyozza, hogy az esetlegesen környezeti kártételeket, valamint egészségügyi, 

élelmiszer-minőségi és -biztonsági kockázatokat eredményező kockázatokra – beleértve a 

hosszú távú, ma még nem ismert környezeti és egészségügyi hatásokkal járó legújabb 

technológiákkal kapcsolatos kockázatokat is –, kötelességszegésre és bűncselekményekre, 

vagy az azok eltitkolására tett kísérletekre, illetve más jogszabálysértésekre, például az 

állami szervek, állami földek és ingatlanok hűtlen kezelésére vonatkozó információk 

bejelentésének vagy közzétételének a visszaélést bejelentők védelmét szolgáló uniós 

eszköz hatálya alá kell tartoznia, függetlenül attól, hogy törvényszegést valósítanak-e 

meg, feltéve, hogy a feltárás közérdekből történt; hangsúlyozza, hogy a visszaélést 

bejelentőknek védelmi eszközöket kellene élvezniük ezeken a területeken Unió-szerte, 
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mivel a környezetvédelmi kérdések természetüknél fogva nemzeteken átnyúlóak, és mint 

olyat, a jogi szabályozásnak tükröznie kell ezt; hangsúlyozza, hogy a visszaélést 

bejelentők védelmét Unió-szerte biztosítani kell, függetlenül attól, hogy a bejelentő hol 

lakik és függetlenül attól, hogy a bűncselekményekre hol került sor; 

19. hangsúlyozza a nyílt szervezeti kultúrák, valamint az információk önkéntes bejelentésére 

szolgáló többszörözött – belső vagy külső – védett csatornák meglétének fontosságát a 

környezetben, a humán egészségügyben és az élelmiszerláncban okozott károk 

megelőzése szempontjából, ami egyúttal a szervezetek saját legjobb érdekében is történik; 

20. hangsúlyozza, hogy az uniós bejelentővédelmi jogszabályoknak átfogónak, gyorsan 

alkalmazhatónak, valamint kiterjedt hatályúnak kell lenniük, és a közzététel nyomán 

felmerülő mindenféle megtorlás, zaklatás, megfélemlítés, munkahelyi és magánéleti 

kirekesztés, polgári, bűnügyi vagy igazgatási eljárás ellenében védelmezniük kell a 

visszaélést bejelentőt, valamint adott esetben annak érintett munkatársait és rokonait; 

rámutat, hogy a hatékony bejelentővédelem alapvetően fontos a szólás- és tájékozódási 

szabadsághoz való jog garantálása érdekében, a titoktartásra és bizalmas jellegre 

vonatkozó, egymással ütköző szabályok pedig felülvizsgálatra szorulnak, az európai 

emberi jogi ítélkezési gyakorlattal összhangban, annak biztosítása érdekében, hogy a 

hasonló kivételek szükségesek és arányosak legyenek; hangsúlyozza, hogy nemcsak az 

erre kialakított munkahelyi csatornák igénybevételével történő belső feltárás, vagy a 

hatóságoknak vagy az ellenőrző testületeknek való bejelentés esetében van szükség 

védelemre, hanem – figyelemmel az Emberi Jogok Európai Bíróságának vonatkozó 

ítélkezési gyakorlatára – a nagy nyilvánosság számára a média útján vagy más módon 

történő külső ismertetés esetében is; rámutat, hogy az uniós intézményeknek az összes 

illetékes nemzeti hatósággal együttműködésben létre kellene hozniuk és meg kellene 

szervezniük az információforrások bizalmas jellegének védelméhez szükséges valamennyi 

intézkedést a diszkriminatív tevékenységek vagy a fenyegetések megakadályozása 

céljából; felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy minden visszaélést 

bejelentőnek – köztük a közérdekű bejelentés vagy közzététel nyomán megtorlást 

elszenvedőnek, aki ennek folytán indított érvényes bírósági eljárásban vesz részt – legyen 

lehetősége független jogi tanácsadást, pénzügyi és pszichológiai támogatást , vagy adott 

esetben könnyítéseket igénybe venni; 

21. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy hozzanak létre szigorú jogalkotási keretet, 

amelynek köszönhetően a vállalkozások kialakíthatják belső bejelentői rendszereiket, 

pontosan meghatározva annak az észszerű időtartamnak a fogalmát, amelyen belül a 

vállalkozásnak választ kell adnia, továbbá biztosítva, hogy e rendszerek összhangban 

legyenek a szociális szabályozással és a személyes adatok védelmére vonatkozó 

jogszabályokkal; 

22. hangsúlyozza, hogy jogbiztonságra van szükség a visszaélést bejelentők számára 

biztosított védelmi intézkedések tekintetében, mivel az egyértelműség folytatódó hiánya 

és a nem egyöntetű megközelítés az esetleges bejelentőket elriasztja a cselekvéstől, 

továbbá káros a munkaadóikra nézve is, különösen a több joghatóság alatt vagy több 

ágazatban működő vállalkozások esetében; 

23. hangsúlyozza az oknyomozó újságírás fontos szerepét és felhívja a Bizottságot annak 

biztosítására, hogy javaslata az oknyomozó újságírók és a visszaélést bejelentők számára 
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garantálja ugyanazon védelmi szintet; 

24. hangsúlyozza, hogy a visszaélést bejelentő személy meghatározása nem lehet leszűkített 

értelmű vagy – a munkaszerződés jogi státuszától vagy a cselekmények vagy az 

információ jogi minősítésétől függően – bizonyos területekre korlátozott, valamint hogy a 

visszaélést bejelentőknek a köz- és a magánszférában azonos védelemben kell 

részesülniük és nem kötheti őket semmilyen szerződéses, a közérdeket szolgáló 

bejelentések vagy a nyilvánosságra hozatal megakadályozását célzó kötelezettség, nem 

számítva a nemzetbiztonság globális elveit és az információhoz való jogot; 

25. ösztönzi a tagállamokat referenciaértékek és mutatók kidolgozására a visszaélést bejelentő 

személyekre vonatkozó szakpolitikák tekintetében a köz- és a magánszférában egyaránt; 

26. rámutat, hogy az uniós jogalkotásnak a bejelentések megfelelő nyomon követése 

érdekében egyértelmű eljárást kell létrehoznia a nyilvánosságra hozatal kezelése 

tekintetében elejétől a végéig, a bejelentés megtételétől és feldolgozásától a bejelentő 

tényleges védelmének biztosításáig, továbbá hatékonyabb bejelentővédelmi 

mechanizmusokat is; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az illetékes hatóságokat, a 

szabályozó és bűnüldöző szervezeteket kifejezetten ruházzák fel azzal a hatáskörrel, hogy 

fenntartsanak bejelentésre szolgáló csatornákat, befogadják, kezeljék és kivizsgálják a 

visszaélés gyanújára okot adó eseteket, ugyanakkor adott esetben oltalmazzák a forrás 

bizalmas jellegét és az érintett felek jogait; ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 

gondoskodjanak bizalmas tanácsadásról azon személyek számára, akik közérdekű 

bejelentés megtételén vagy nyilvánosságra hozatalán gondolkoznak, és akiknek ennek 

folytán információra van szükségük a bejelentők jogai és felelőssége, a megfelelő 

csatornák és döntésük esetleges következményei tekintetében.
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31.5.2017 

VÉLEMÉNY A KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL 

a Jogi Bizottság részére 

a vállalatok és állami szervek bizalmas információit közérdekből leleplező bejelentők 

védelmére szolgáló jogszerű intézkedésekről 

(2016/2224(INI)) 

A vélemény előadója: Zdzisław Krasnodębski 

 

 

JAVASLATOK 

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy 

állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. úgy véli, hogy a visszaélések bejelentése az egyik legfontosabb eszköz a mulasztás, a 

vétség vagy az illegális tevékenység, különösen  a közigazgatásban és a 

magánvállalkozásokban elkövetett  csalás és korrupció, a szervezett bűnözés, az 

adókikerülés és adókijátszás felderítéséhez és megakadályozásához;  úgy véli, hogy a 

visszaélések bejelentői alapvető szerepet játszanak a közérdek védelme, a közpénzek 

megtakarítása, valamint a közélet átláthatóságának és integritásának biztosítása terén; 

megállapítja, hogy  a visszaélések bejelentői által nyilvánosságra hozott botrányok számos 

tagállamot érintettek, és hangsúlyozza, hogy  a visszaélések bejelentői a korrupció elleni 

uniós stratégia és a vállalatok és kormányok elszámoltathatósága biztosításának alapvető 

oszlopai; 

2. véleménye szerint a meglévő kulturális különbségek nem csökkentik annak 

szükségességét, hogy a tagállamokban jogi védelmet kapjanak a visszaélések bejelentői; 

3. hangsúlyozza, hogy a visszaélések bejelentésének és a bejelentőknek a negatív megítélése 

sok országban lelassítja a visszaélések bejelentőire vonatkozó jogszabályok 

elfogadásának/alkalmazásának folyamatát, emellett még akkor is gyengíti a polgárok 

hajlandóságát arra, hogy jelentsék a szabálytalanságokat, ha a jogi védőmechanizmusok 

már rendelkezésre állnak; 

4. azon a véleményen van, hogy a visszaélések bejelentői számára nyújtott védelem 

nélkülözhetetlen a véleménynyilvánítás szabadsága, a vélemények sokszínűsége, a 

demokrácia és a szabadság szempontjából; 
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5. hangsúlyozza, hogy az Európai Unió előírja a visszaélések bejelentőinek jogi védelmét; 

újra megerősíti, hogy a jogállamiság jótékony hatású a véleménynyilvánítás szabadságára 

épülő kultúra szempontjából; 

6. újra megállapítja, hogy a visszaélések bejelentői számára biztonságos környezetet 

biztosító jogi szabályozások végrehajtása előmozdítja a leleplezés kultúráját és segít az 

uniós polgároknak, hogy gyakorolják jogaikat és fellépjenek a vétségekkel szemben; 

megállapítja, hogy a visszaélések bejelentését mint az állampolgári részvétel 

megnyilvánulását és mint helyénvaló állampolgári viselkedést elő kell mozdítani, és 

hatékony figyelemfelkeltéssel, kommunikációval, tanulással, oktatási és képzési 

erőfeszítésekkel támogatni kell, ugyanakkor gondoskodni kell arról, hogy megfelelő 

biztosítékok garantálják a vállalatok üzleti szempontból érzékeny információinak, például 

az üzleti titkoknak a védelmét; 

7. bátorítja a tagállamokat, hogy mind az állami, mind a magánszektor által fenntartott 

munkahelyeken proaktív módon mozdítsák elő a nyitottság kultúráját, amely lehetővé 

teszi, hogy a szervezetek magas etikai standardokkal működjenek, hogy az alkalmazottak 

fel merjék emelni a szavukat, aminek következtében lépéseket lehet tenni a fenyegetések 

vagy az ártó szándék megelőzése vagy orvoslása érdekében; 

8. bátorítja a tagállamokat, hogy rendszeresen értékeljék a végrehajtott intézkedések 

hatékonyságát, figyelembe véve a közvéleményt a visszaélések bejelentésével és a 

bejelentőkkel kapcsolatban, a bejelentések fogadásáért és kezeléséért felelős felső vezetők 

részvételével végzett, több ágazatot átfogó felméréseket, valamint a munkahelyi 

visszaélések bejelentésével foglalkozó független kutatási tanulmányokat; 

9. újból kijelenti, hogy a közintézményeknek és a magánszférabeli szervezeteknek az 

alkalmazottak képviselőivel szoros együttműködésben alkalmazottaik, gyakornokaik és 

tanulószerződéses tanulóik számára belső politikákat kell létrehozniuk a visszaélések 

bejelentésére, meghatározva a nyilvánosságra hozatal egyértelmű bizalmas módjait, a 

külső nyilvánosságra hozatalt is beleértve, valamint tájékoztatva a visszaélések bejelentőit 

a megtorlás elleni védelemhez fűződő jogukról abban az esetben, ha visszaélésről tesznek 

bejelentést, és szükség esetén bizalmas jogi tanácsot és megfelelő képzéseket biztosítva; 

kitart amellett, hogy e politikák nem helyettesítik a visszaélések bejelentőinek védelméről 

szóló jogszabályokat; 

10. megállapítja, hogy a visszaélések bejelentőinek megtorlással szembeni védelmében 

mutatkozó nem megfelelő jogi biztosítékok és jelentős hiányosságok miatt kockázatos és 

visszatartó hatású lehet a belső jelentéstételi csatornák használatára vonatkozó 

kötelezettség, amely korlátozza a véleménynyilvánítási szabadságot és a nyilvánosság 

információhoz való hozzáféréshez fűződő jogát; hangsúlyozza, hogy a belső jelentéstételi 

eljárásokat nem lehet a széles nyilvánosság törvénytelen tevékenységekről és a közérdeket 

súlyosan sértő tevékenységekről való tájékoztatásának tiltására használni; hangsúlyozza, 

hogy ennek ugyanilyen módon vonatkoznia kell a külső jelentéstételi eljárások 

használatára, és az ILO 158. számú, 1982. június 22-i egyezménye 5. cikkével 

összhangban egy, a munkaadó elleni panasz vagy az ellene folyó eljárásban való részvétel, 

illetve egy illetékes hatóság információja nem jelent nyomós okot a munkaviszony 

felmondására; 

11. megjegyzi, hogy a közérdekkel szembeni olyan ártó szándékot vagy fenyegetést érintő 



 

PE606.289v02-00 50/69 RR\1136633HU.docx 

HU 

védett nyilvánosságra hozatal,  amely a nyilvánosságra hozatal időpontja előtti, azzal egy 

időben zajlik, vagy amely bekövetkezhet, történhet a munkahelyen belül vagy kívül, 

külön-külön vagy együttesen, az illetékes hatóságok, parlamenti képviselők és felügyeletet 

ellátó ügynökségek, valamint a szakszervezetek és munkavállalói szervezetek felé, vagy a 

nyilvánosság felé a médián, többek között a közösségi médián vagy nem kormányzati 

szervezeteken keresztül; 

12. emlékeztet arra, hogy a visszaélések bejelentése összefügg a sajtószabadsággal és alapvető 

szerepe van a törvénytelen tevékenységek vagy a közérdeket sértő tevékenységek 

felderítésében; hangsúlyozza, hogy a visszaélések bejelentői fontos információforrások az 

oknyomozó újságírás számára, és felszólítja a tagállamokat annak biztosítására, hogy az 

újságírók forrásuk személyazonosságának titokban tartásához fűződő joga – ideértve 

azokat az eseteket, amikor maguk az újságírók az információforrások –  jogszabályban 

foglalt hatékony védelmet kapjon, és hogy a hatóságok tartózkodjanak a megfigyelés 

forrásaik azonosítása érdekében történő alkalmazásától; ezzel összefüggésben 

megállapítja, hogy az EJEB ítélkezési gyakorlatában az újságírói információforrások 

védelmét úgy dolgozta ki, hogy az nem kiváltságnak számít, hanem a szabad sajtó 

alapvető alkotóelemének1. 

13. az a véleménye, hogy az uniós intézményeknek példát kell mutatniuk a visszaélések 

bejelentésével kapcsolatos politikát illetően; aggodalmát fejezi ki azzal kapcsolatban, 

hogy számos uniós ügynökség még mindig nem alkalmazza a visszaélések bejelentésére 

vonatkozó 2012-es útmutatást, és hogy egy 2015-ös felmérés alapján a Bizottság 

munkatársai nagyon kevéssé ismerik a szabályokat; éri a Bizottságot és az uniós 

ügynökségeket, biztosítsák, hogy az ügynökségek alkalmazzák ezt az útmutatást, valamint 

hogy az uniós intézmények és szervek személyzete kellőképpen ismerje azt; bátorítja a 

Bizottságot, hogy a szerződéseket és a támogatási megállapodásokat egészítse ki egy 

standard záradékkal, amely előírja a kedvezményezettek és a nekik dolgozó személyek 

számára, hogy a súlyos szabálytalanságokat jelentsék az OLAF-nak; 

14. felhívja az uniós intézményeket, hogy az összes illetékes nemzeti hatósággal 

együttműködésben hozzák létre és szervezzék meg az információforrások anonimitásának 

és bizalmasságának védelmére szükséges összes eszközt a diszkriminatív tevékenységek 

vagy a fenyegetések megakadályozása céljából; 

15. bátorítja azokat a tagállamokat, amelyek még nem fogadtak el törvényt a visszaélések 

bejelentésével kapcsolatban, hogy ezt a közeljövőben tegyék meg, és kéri a Bizottságot, 

hogy hozzon létre egy platformot, amelyen a tagállamok egymás között és harmadik 

országokkal is megoszthatják egymással az ezen a téren jól bevált gyakorlataikat; 

                                                 
1 EJEB, 2007. november 27-i ítélet, 20477/05, Tillack kontra Belgium 
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MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, 
AMELYEK HOZZÁSZÓLTAK AZ ELŐADÓ ÁLTAL KIDOLGOZOTT 

VÉLEMÉNYHEZ 

 
A következő felsorolás tisztán önkéntes alapon, a vélemény előadójának kizárólagos felelősségi 

körében készült. Az előadó A vállalatok és állami szervek bizalmas információit közérdekből 

leleplező bejelentők védelmére szolgáló jogszerű intézkedések PE601.025 – 2016/2224(INI) 

(előadó: Zdzisław Krasnodębski) című vélemény előkészítése során az alábbi szervezetektől 

és személyektől kapott hozzászólást. 
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VÉLEMÉNY AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGI, BEL- ÉS IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG 
RÉSZÉRŐL 

a Jogi Bizottság részére 

a vállalatok és állami szervek bizalmas információit közérdekből leleplező bejelentők 

védelmére szolgáló jogszerű intézkedésekről  

(2016/2224(INI)) 

A vélemény előadója: Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

 

JAVASLATOK 

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat: 

A. mivel a Bizottság a 2016. július 5-i közleményében kifejtette, hogy az állami és a 

magánszektorban visszaéléseket bejelentő személyek védelme hozzájárul a főként a 

meglévő tagállami jogszabályok közötti eltérésekből adódó hűtlen kezelés és 

szabálytalanságok, ezen belül a határokon átnyúló korrupció, a nemzetközi adóelkerülés 

és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni küzdelemhez; 

B. mivel a visszaélések bejelentése alapvető információforrást jelent a szervezett bűnözés 

elleni küzdelem, az állami szférában történő korrupciós esetek kivizsgálása, valamint a 

magántulajdonú vállalkozások adókikerülési gyakorlatainak felderítése során, és mivel 

ezért a visszaélést bejelentő személyek védelme alapvető fontosságú a nyilvános 

elszámoltathatóság és feddhetetlenség kultúrájának előmozdítása, valamint a közjó és az 

Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme szempontjából; mivel a visszaélést bejelentő 

személyek, akik a köz érdekében járnak el annak érdekében, hogy a kötelességszegéseket, 

törvénysértéseket, csalásokat vagy illegális tevékenységet tárjanak fel, nem érzik, hogy 

ténylegesen védenék őket, és gyakran nagyon nagy személyes kockázatot vállalnak, mivel 

elbocsáthatják, beperelhetik, kiközösíthetik, letartóztathatják, megfenyegethetik, áldozattá 

tehetik és többféle módon megkülönböztethetik őket; 

C. mivel az Unió a demokrácia, a jogállamiság, valamint az emberi jogok tiszteletben 

tartásának értékein alapul, amelyeket az EUSZ 2. cikke rögzít;  

D. mivel a visszaélést bejelentő személyek személyazonossága és információi bizalmas 

jellegének megóvása hatékonyabb csatornák kialakulását segíti elő a csalás, a korrupció, a 
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csalárd tevékenység, a kötelességszegés vagy egyéb súlyos jogsértések bejelentése 

tekintetében, és mivel az információk különleges jellege miatt a bizalmas jelleggel való 

visszaélés információk nem kívánt kiszivárogtatásához és a közérdek megsértéséhez 

vezethet az Unión belül; mivel a visszaélést bejelentő személyek védelme az állami 

szférában megkönnyítheti a nemzeti vagy uniós érdekekhez kapcsolódó közpénzekkel 

való visszaélések, csalások és a határokon átnyúló korrupció egyéb formáinak észlelését; 

E. mivel a visszaélést bejelentő személyek a közérdeket esetlegesen fenyegető és sértő 

információkat az EU Alapjogi Chartájában, és különösen annak 11. cikkében szentesített 

véleménynyilvánítási szabadság és információszabadság alapján jelentik be, erős 

felelősségtudatukat és polgári erkölcstudatukat követve; 

F. mivel „A szervezett bűnözés, a korrupció és a pénzmosás problémája: megvalósítandó 

intézkedésekre és kezdeményezésekre vonatkozó ajánlások” című, 2013. október 23-i, a 

feltételes adómegállapításokról és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb 

intézkedésekről szóló, 2015. november 25-i, a társaságiadó-politikák Európai Unión belüli 

átláthatóvá tételéről, összehangolásáról és közelítéséről szóló, 2015. december 16-i és a 

visszaélést bejelentő személyeknek az EU pénzügyi érdekeinek védelmében játszott 

szerepéről szóló, 2017. február 14-i állásfoglalásában a Parlament felhívta a Bizottságot, 

hogy terjesszen elő jogalkotási javaslatot a visszaélést bejelentő személyek olyan 

hatékony és átfogó európai programjára vonatkozóan, amely megvédi azokat, akik a 

közérdeket vagy az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő feltételezett csalást vagy 

illegális tevékenységet jelentenek be;  

G. mivel a visszaélést bejelentő személyek kezelése és védelme tekintetében a tagállamok 

között meglévő különbségek hátráltathatják az információk közzétételét, különös 

tekintettel a több tagállamot érintő információkra, és mivel a visszaélést bejelentő 

személyek védelme nem csak jogi intézkedések révén valósítható meg, hanem egy 

kulturális változás előmozdítása révén is az európai társadalmakban a visszaélések 

bejelentésének megítélésével kapcsolatban, különösen az alapvető jogokkal 

összefüggésben;  

H. mivel a visszaélést bejelentő személyek védelme az Európai Unióban nem korlátozódhat 

az európai ügyekre, hanem azt nemzetközi ügyekben is érvényesíteni kell; 

1. hangsúlyozza, hogy a jogállamiságon alapuló, demokratikus és nyitott társadalmakban a 

polgároknak joguk van tájékoztatást kapni alapvető jogaik megsértéséről, joguk van 

továbbá ezek elutasítására, akár saját kormányukkal szemben is; 

2. elismeri, hogy a visszaélések bejelentése lényeges szerepet játszik a  csalás, az adócsalás 

és adóelkerülés, a hűtlen kezelés, a kötelességszegések, a törvénysértések, a közérdeket 

sértő tevékenységek vagy a bűncselekmények és illegális tevékenységek elleni 

küzdelemben; megjegyzi, hogy a közelmúltbeli bejelentések során nyilvánvalóvá vált, 

hogy a visszaélést jelentő személyek kulcsszerepet töltenek be az alapvető jogok súlyos 

megsértését jelentő esetek leleplezésében, a közérdek védelmében és az 

elszámoltathatóság és integritás biztosításában az állami és a magánszférában egyaránt;  

rámutat, hogy a visszaélést bejelentők védelmének nem szabad az illegális 

tevékenységekre korlátozódnia, hanem minden olyan esetet le kell fednie, amikor 

kötelességszegést vagy csalást követnek el; rámutat, hogy a visszaélést bejelentők 

védelmére vonatkozó jelenlegi szabályozás széttöredezett és hogy a visszaélést bejelentők 
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védelme a különböző tagállamokban eltérő, ami negatívan hathat az uniós szakpolitikákra; 

3. felhív a visszaélések bejelentése és az azokat bejelentő személyek fogalmának közös és 

széles körű meghatározására valamennyi visszaélést bejelentő személy jogi védelmének 

biztosítása érdekében, beleértve azokat, akik alapos okkal vélik, hogy a bejelentéskor az 

információ helytálló, és jóhiszeműen jelentenek be nem helytálló információt; 

4. hangsúlyozza, hogy azok a személyek, akik tudatosan hamis vagy félrevezető 

információkat közölnek az illetékes hatóságokkal nem minősíthetők visszaélést bejelentő 

személynek, így nem részesülhetnek a védelmi mechanizmusok nyújtotta előnyökből; 

5. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a rágalmazás vagy a szakmai titoktartás megsértése 

miatti további ítéletekkel szembeni védelmet; 

6. hangsúlyozza, hogy a visszaélést bejelentők védelmét uniós szinten össze kell hangolni; 

véleménye szerint az oknyomozó újságírók és a visszaélést bejelentő személyek átfogó és 

tényleges védelme érdekében a leghatékonyabb megközelítés egy olyan, a köz- és 

magánszektorban visszaéléseket bejelentők számára védelmet nyújtó horizontális uniós 

jogi eszköz lenne, amelyet ágazati szabályok egészítenek ki; ezzel összefüggésben 

ismételten felhívja a Bizottságot, hogy 2017 végéig terjesszen elő jogalkotási javaslatot a 

visszaélést bejelentő személyek hatékony és átfogó európai programjára vonatkozóan, 

összhangban az arányosság és a szubszidiaritás elvével; a javaslatnak a vállalkozások, a 

közintézmények és nonprofit szervezetek számára is meg kell határoznia 

mechanizmusokat; 

7. hangsúlyozza, hogy az uniós intézményeknek érdeklődést és elszántságot kell mutatnia a 

visszaélést jelentő személyek szerepének támogatása és a visszásságok orvoslása révén 

nekik köszönhető hasznok iránt; emlékeztet, hogy ezen a szinten nem követik nyomon és 

nem rendezik megfelelően a visszaélések bejelentésével kapcsolatos ügyeket; úgy véli, 

hogy a visszaélést bejelentő személyek védelméről szóló irányelv elfogadása előtt az 

uniós intézményeken belül sürgősen és megfelelően végre kell hajtani a visszaélést 

bejelentő személyek védelméről szóló bizottsági iránymutatásokat, és sürgeti az 

intézményeket, köztük az ügynökségeket is, hogy dolgozzanak ki egyértelmű szabályokat 

és intézkedéseket a visszaélést bejelentő személyek védelmére, valamint a „forgóajtó” 

jelenséggel szemben; 

8. elismeri, hogy minden olyan személynek, aki információval szolgál az illetékes 

hatóságnak vagy más megfelelő módon jogsértést tár fel jogosultnak kell lennie jogi 

védelemre; 

9. sürgeti az Európai Számvevőszéket és az európai ombudsmant, hogy 2017 végéig tegyék 

közzé: 1) az európai intézmények, vállalkozások, egyesületek, szervezetek és az EU-ban 

bejegyzett más szervek által azonosított visszaélések bejelentésével kapcsolatos ügyekre 

vonatkozó statisztikákat és világos kimutatásokat tartalmazó különjelentéseket; 2) az 

érintett intézmények nyomon követését a feltárt ügyekkel kapcsolatban, a jelenlegi 

bizottsági iránymutatások és szabályok alapján; 3) a visszaéléseket bejelentő személyektől 

kapott információk alapján indult minden egyes vizsgálat eredményét; 4) a visszaélést 

bejelentő személyek védelmére hozott intézkedéseket minden egyes ügyben; 

10. aggodalmát fejezi ki a visszaélést bejelentő személyek magán- és szakmai életükben 
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bekövetkező megtorlásoknak való kiszolgáltatottsága miatt, valamint amiatt, hogy a 

visszaéléseket bejelentőkkel szemben bűnügyi és polgári igazságügyi eljárásokat lehet 

indítani; horizontális jogi keret létrehozására hív fel, amely magában foglal 

meghatározásokat, a megtorlások különböző formái elleni védelmet, valamint kiterjed a 

bűnügyi és polgári eljárások alóli kivételekre is, meghatározott kritériumoknak 

megfelelően; hangsúlyozza, hogy a visszaélést bejelentő személyek számára lehetővé kell 

tenni, hogy titokban vagy névtelenül szolgáltassanak információt, és hogy, amennyiben 

azt a nemzeti jogrend megengedi, ideiglenes vagy a jogsértés megszüntetésére irányuló 

könnyítéseket kérhessen az elbocsátás megelőzése érdekében, amíg a bejelentés 

kimenetele el nem dől; határozott meggyőződése, hogy ez növelni fogja a polgárok uniós 

és nemzeti szervezetekbe vetett bizalmát; 

11. hangsúlyozza, hogy semmilyen munkaviszony nem korlátozhatja a véleménynyilvánítás 

szabadságának jogát, és hogy senkit nem szabad hátrányos megkülönböztetésben 

részesíteni azért, mert ezt a jogát gyakorolja; 

12. hangsúlyozza, hogy a visszaélést bejelentő személyek védelme azon esetekre is 

vonatkozik, amikor a gyanú végül nem igazolódik be, amennyiben az érintett személy 

jóhiszeműen járt el; 

13. felszólít legális, titkos, biztonságos és biztos közzétételi csatornák nemzeti és európai 

szinten való létrehozására, a közérdek veszélyeztetésével kapcsolatos információk 

illetékes hatóságoknak való jelentésének elősegítése érdekében; ezért ismételten felhív 

egy független információgyűjtő, tanácsadó és véleményt nyilvánító uniós szerv 

létrehozására, amely a tagállamokban kialakított irodákkal rendelkezik; e tekintetben 

felhívja a figyelmet az európai ombudsman hivatala által potenciális betölthető szerepre; 

hangsúlyozza, hogy a visszaélést bejelentő személyek számára biztosítani kell, hogy mind 

az adott szervezeten belül – azaz a munkahelyükön –, mind pedig azon kívül, azaz az 

illetékes hatóságoknál bejelentést tehessenek; hangsúlyozza, hogy a visszaélést bejelentő, 

kezdetben névtelen személyeknek védelmet kell biztosítani, amennyiben úgy határoznak, 

hogy feladják a névtelenséget, és védelmet kérnek;  

14. hangsúlyozza, hogy az ilyen csatornákat kezelő hatóságoknak szakszerűen kell 

kivizsgálniuk a panaszokat, és a visszaélést bejelentő személyek számára részletes 

tájékoztatást kell nyújtaniuk jogaikról és felelősségükről, továbbá támogatniuk kell őket a 

velük vagy családjukkal szembeni megtorló intézkedésekkel szemben, és biztosítaniuk 

kell számukra a független jogi támogatáshoz való hozzáférést, szükség esetén pénzügyi 

támogatással, továbbá bármely pszichológiai támogatást és kezelést, és foglalkozniuk kell 

az elszenvedett zaklatással vagy a jelenlegi vagy későbbi megélhetésük veszélyeztetésével 

kapcsolatos kártérítési kérelmekkel, amennyiben ez a sérelem megtorlásként érte őket a 

nyilvánosságra hozatalért;  

15. hangsúlyozza, hogy a személyzeti szabályzat 22a., 22b. és 22c. cikkeinek megfelelően 

minden uniós intézménynek rendelkeznie kell hatékony és átfogó belső szabályokkal a 

visszaélést bejelentő személyek védelmére; 

16. felhívja a Bizottságot, hogy teljes mértékben vegye figyelembe az érdekelt felek ezzel 

kapcsolatos véleményét, melyet a 2017. májusi nyilvános konzultáció során ismertettek; 

17. hangsúlyozza, hogy a visszaélések bejelentői fontos információforrások az oknyomozó 
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újságírás számára; kiemeli, hogy a média fontos szerepet tölt be a visszaélések vagy 

jogsértések leleplezése terén, különösen akkor, ha ezek a polgárok alapvető jogait sértik; 

felszólítja a tagállamokat annak biztosítására, hogy az újságírók forrásuk 

személyazonosságának titokban tartásához fűződő joga hatékony és jogszabályokon 

alapuló védelmet kapjon; hangsúlyozza, hogy amennyiben az újságírók maguk az 

információforrások, védelmet kell kapniuk, és a hatóságok egyik esetben sem 

alkalmazhatnak megfigyelést; ennek kapcsán emlékeztet, hogy a nem nyilvános know-

how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, hasznosításával és 

felfedésével szembeni védelemről szóló (EU) 2016/943  irányelvet nem lehet úgy 

értelmezni, hogy az gyengítse a visszaélést bejelentő személyek és az oknyomozó 

újságírás védelmét; hangsúlyozza, hogy az oknyomozó újságírók veszélyeztetett szakmai 

csoportot alkotnak, melynek tagjai gyakran munkájukkal, szabadságukkal, sőt életükkel 

fizetnek a szabálytalanságok tömeges feltárásáért, és felszólít arra, hogy a visszaélést 

bejelentő személyek védelmét célzó horizontális uniós jogi eszközbe illesszenek be külön 

intézkedéseket az oknyomozó újságírók védelmére; 

18. hangsúlyozza, hogy a visszaélést bejelentő személyek által felvetett problémákat önállóan 

kell kivizsgálni, és a lehető legrövidebb időn belül, védve a bejelentéssel esetleg 

kapcsolatba kerülő egyének jogait is; hangsúlyozza, hogy mind a visszaélést bejelentő 

személy, mind a nyilvánosságra hozatal által érintett bármely személy számára lehetővé 

kell tenni, hogy kiegészítő érveket és bizonyítékokat tárjon elő a vizsgálat során, és 

folyamatosan tájékoztatni kell őket a bejelentés kezeléséről; 

19. felszólít egy olyan független tanácsadó és véleményt nyilvánító egység létrehozására az 

európai ombudsman hivatalán belül, amelynek a visszaélést bejelentő személyek 

védelmével kapcsolatosan jelentéseket és panaszokat lehet benyújtani, és amely 

információt gyűjt és megfelelő tanácsokat ad; 

20. felhívja az uniós intézményeket, hogy az összes illetékes nemzeti hatósággal 

együttműködésben hozzák létre és szervezzék meg az információforrások anonimitásának 

és bizalmasságának megvédéséhez szükséges összes eszközt a diszkriminatív 

tevékenységek vagy a fenyegetések megakadályozása céljából; 

21. hangsúlyozza, hogy a nem kormányzati szervezetek nem képeznek kivételt a hivatali 

visszásságok, csalások, sikkasztás és egyéb szabálytalanságok elkövetésének megkísérlése 

alól, és úgy véli, hogy a visszaélést bejelentő személyek védelmére irányuló, a köz- és a 

magánszférában alkalmazott szabályokat egyaránt alkalmazni kell a nem kormányzati 

szervezetek esetében is; 

22. megállapítja, hogy az EU-ban bejegyzett, de annak területén kívül dolgozó, visszaélést 

bejelentő személyek esetében egyértelmű megoldásra van szükség; 

23. felhívja az uniós intézményeket, hogy egy visszaélést bejelentő személyeknek adott 

európai díjjal javítsák a visszaélések bejelentésének megítélését és tudatosítsák annak 

kapcsolatát az alapvető emberi jogokkal, valamint hogy rögzítsék, hogy a visszaélések 

bejelentése helyénvaló állampolgári viselkedés; 

24. hangsúlyozza, hogy a polgárok visszaélések bejelentésére vonatkozó joga a 

véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának természetes kiterjesztése, amint azt 

az Alapjogi Charta 11. cikke rögzíti, és hogy a közérdek védelmében fontos biztosítania 
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az  átláthatóság és az integritás elvének érvényesülését; 

25. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak meg kell felelniük az Európa Tanács a visszaélést 

bejelentő személyek védelméről szóló ajánlásának. 
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VÉLEMÉNY AZ ALKOTMÁNYÜGYI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL 

a Jogi Bizottság részére 

a vállalatok és állami szervek bizalmas információit közérdekből leleplező bejelentők 

védelmére szolgáló jogszerű intézkedésekről 

(2016/2224(INI)) 

A vélemény előadója: Fabio Massimo Castaldo 

 

 

JAVASLATOK 

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy 

állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

A. mivel az Unió egyik alapértéke a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok 

tiszteletben tartása, ahogyan arról az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikke és 

az Európai Unió Alapjogi Chartája rendelkezik, amelynek 11. és 41. cikke kifejezetten 

védi a véleménynyilvánítás szabadságát és a megfelelő ügyintézéshez való jogot; 

B. mivel 2014. január 1. óta a személyzeti szabályzat 22. cikke a) pontjával, 22. cikke b) 

pontjával és 22. cikke c) pontjával összhangban minden uniós intézmény köteles belső 

szabályokat bevezetni a visszaélést bejelentő uniós tisztviselők védelmére; 

C. mivel a visszaélést bejelentő személyek alapvető szolgálatot tesznek az egész közösség 

számára, fontos és értékes szerepet játszanak a demokrácia és az általános érdekek 

védelme terén, alapvető hozzájárulást nyújtanak olyan esetekben, mint a LuxLeaks, a 

SwissLeaks, a WikiLeaks és a Panama-papírokban feltártak, és alapvető információforrást 

jelentenek a magán-és közszférában jelen lévő bűncselekmények, korrupció és egyéb 

jogsértések elleni küzdelemben, amint azt a Parlament és az olyan nemzetközi 

szervezetek, mint az Európa Tanács, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

(OECD) és az ENSZ ismételten elismerték; mivel ezek a szervezetek valamennyien 

kifejezték, hogy a visszaélést bejelentő személyeket meg kell védeni; mivel a visszaélést 

bejelentő személyek hatékony védelme hozzájárulna a belső piac hatékonyságának 

megerősítéséhez is, megerősítené a polgárok EU-ba vetett bizalmát, és döntő mértékben 

hozzájárulna a magán- és állami intézmények nyilvános elszámoltathatóságával és 

feddhetetlenségével kapcsolatos kultúra kialakításához; 

D. mivel jelenleg a visszaélést bejelentő személyek igen gyakran negatív következményeket 



 

RR\1136633HU.docx 63/69 PE606.289v02-00 

 HU 

vagy megtorlást tapasztalnak bejelentéseik miatt, társadalmi kirekesztettség és 

megbélyegzés áldozatai lesznek a családjukkal együtt, és gyakran elveszítik a 

munkahelyüket; mivel az OECD szerint a bejelentési mechanizmussal rendelkező 

szervezetek több mint egyharmada nem rendelkezik a visszaéléseket bejelentő személyek 

megtorlással szembeni védelmét szolgáló írásos szabállyal, illetve annak létezéséről nincs 

tudomása; mivel számos joghatóságban, és különösen a magánszférában az 

alkalmazottakat bizonyos információk tekintetében titoktartásra kötelezik, ami azt 

eredményezi, hogy a visszaélést bejelentő személyek fegyelmi intézkedésekkel 

szembesülhetnek, ha információt adnak ki; 

E. mivel a visszaélést bejelentő személyek jelenlegi uniós védelme nagyrészt elégtelen, 

ágazati és nem egységes a tagállamok között, és bizonyos esetekben teljes egészében 

hiányzik, és ez negatív következményekkel jár többek között az uniós politikákra és az 

Unió pénzügyi érdekeire nézve; mivel az uniós jog – amely egyedi szabályokat állapít 

meg a nemzeti biztonság, a terrorizmus elleni küzdelem és a szervezett bűnözés elleni 

küzdelem vonatkozásában – már tartalmaz néhány rendelkezést a visszaélést bejelentő 

személyek megtorlásokkal szembeni védelmére vonatkozóan, de még nem ír elő 

valamennyi állami és magánszervezetre alkalmazandó horizontális jogszabályokat, ami 

azt jelenti, hogy gyakran nem hatékony, és ez megkülönböztetést és joghézagokat 

eredményez; megjegyzi, hogy a legtöbb uniós tagállam ratifikálta az ENSZ korrupció 

elleni egyezményét, amely kötelezővé teszi a megfelelő és hatékony védelmet a 

visszaélést bejelentő személyek számára; 

F. mivel a visszaélést bejelentő személyek védelmét jogi eszközökkel kell garantálni, és azt 

az Európai Unió egész területén meg kell erősíteni, amennyiben a bejelentésre a közérdek 

védelme érdekében, az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata értelmében vett 

jóhiszeműség szellemében kerül sor; 

G. mivel az európai ombudsman hivatala egyértelmű hatáskörrel rendelkezik az uniós 

polgárok által az uniós intézmények hivatali visszásságaival kapcsolatban benyújtott 

panaszok kivizsgálását illetően, ám önmagában nem játszik szerepet a visszaélést 

bejelentő személyek védelme terén; 

1. megjegyzi, hogy csak néhány tagállam vezetett be a visszaéléseket bejelentő személyek 

védelmét szolgáló, kellően korszerű rendszert; felhívja azokat a tagállamokat, amelyek 

még nem vezették be a visszaéléseket bejelentő személyek védelmére vonatkozó elveket a 

nemzeti jogba, hogy ezt mihamarabb tegyék meg; 

2. hangsúlyozza, hogy mind a visszaélést bejelentő személyek, mind az érintett magán- vagy 

köztestület vagy magán- vagy közintézmény számára biztosítani kell az Európai Unió 

Alapjogi Chartájában, valamint a nemzeti jogszabályokban foglalt jogok védelmét; 

3. úgy véli, hogy mivel a közérdek képviseletében eljáró, visszaélést bejelentő személyek 

központi szerepet játszanak, elengedhetetlen, hogy azok a személyek, akik (bizalmas vagy 

egyéb jellegű) információt jelentenek be állítólagos szabálytalanságokról, visszásságokról 

vagy a közérdeket fenyegető veszélyekről, megfelelő védelemben részesüljenek testi és 

erkölcsi épségük, megélhetésük és karrierjük tekintetében, oly módon, hogy óvják őket a 

megtorlástól, többek között a közigazgatási, polgári és büntetőjogi eljárásoktól, és 

hozzáférést biztosítsanak számukra a jogi segítségnyújtáshoz és s pszichológiai 

támogatáshoz; hangsúlyozza, hogy ezeknek a védelmi intézkedéseknek szigorúbbaknak 
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kell lenniük, amennyiben a visszaélést bejelentő személy az érintett szervezet 

alkalmazottja vagy kár érheti a kifogásolt fél részéről, mivel a visszaélést bejelentő 

személyek gyenge és nehéz helyzetben találhatják magukat, ami további pénzügyi és jogi 

eszközöket tehet szükségessé; úgy véli, hogy a bizonyítás terhének a másik félre kell 

hárulnia, hogy a munkáltató kötelessége legyen bizonyítania, hogy valamennyi a 

változtatások vagy megtorló intézkedések nem kapcsolódnak a védett bejelentéshez; 

4. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a visszaélést bejelentő személyek számára 

biztosítsák a lehető legmagasabb szintű titoktartást – többek között a digitális 

környezetben –, és biztosítsák számukra a rendes eljáráshoz való hozzáférést, egyúttal 

biztosítva ahhoz való jogukat, hogy – súlyos szabálysértések esetén vagy abban az 

esetben, ha a belső csatornák nem hatékonyak vagy a kívánttal ellenkező hatást érik el – 

közvetlenül külső csatornákon keresztül tegyenek jelentést; 

5. sürgeti a Bizottságot, hogy tanulmányozza a visszaélést bejelentő személyek védelmére 

vonatkozó globális szintű bevált gyakorlatokat, és ezek alapján holisztikus megközelítést 

követve a szubszidiaritás elvével összhangban sürgősen fogadjon el egy jogalkotási 

javaslatot egy olyan közös keretszabályozásra, amely horizontális szinten biztosítaná a 

védelem magas szintjét mind az állami, mind a magánszférában, továbbá biztosítaná, hogy 

a tagállamok szabadon hozhassanak magasabb szintű védelemre vonatkozó 

jogszabályokat; ismételten felhív a horizontális javaslatok 2017 végéig történő 

benyújtására; felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a visszaélést bejelentő 

személyek védelmének egy olyan modelljét, melynek keretében a hatóságok számára nem 

megengedett, hogy megkíséreljék kideríteni a visszaélést bejelentő személyek 

személyazonosságát; 

6. emlékeztet arra, hogy a Szerződések több olyan jogalapot állapítanak meg, amelyeket meg 

kell vizsgálni, hogy lehetővé váljon az uniós fellépés ezen a területen – ilyen például az 

EUMSZ 114. cikke a belső piac működéséről szóló nemzeti jogszabályok közelítéséről, és 

a 153. cikk (2) bekezdés b) pontja a munkafeltételek védelméről – annak érdekében, hogy 

a visszaélést bejelentő személyek védelmére vonatkozó harmonizált 

minimumkövetelményekről szóló átfogó és horizontális irányelvet hozzanak létre; 

7. hangsúlyozza, hogy a közös szabályozási keretnek tartalmaznia kell a „visszaélést 

bejelentő személy” átfogó és egyértelmű jogi meghatározását, kiterjedve a 

munkakapcsolatok széles körére, valamint az illegális vagy jogellenes cselekménnyel 

vagy a közérdekkel ellentétes cselekménnyel kapcsolatos információk nyilvánosságra 

hozatalára, továbbá azonosítania kell azokat az eszközöket, amelyek az indokolatlan 

büntetőeljárás és a megtorlás elleni védelmet szolgálják, valamint azokat az ösztönzőket, 

amelyek a visszaélést bejelentő személyeket arra ösztönzik, hogy a visszaélés feltárásával 

hozzájárulást tegyenek; kitart amellett, hogy ez a védelem nem terjedhet ki azokra, akik az 

általános érdekkel ellentétesen lépnek fel, például a következők miatt tesznek közzé 

információt: kizárólag személyes haszon, kémkedés, hamis zászló alatt végzett műveletek, 

hibrid hadviselés, felforgatás vagy a szervezett bűnözés bármely formája; megjegyzi 

azonban, hogy ezt a védelmet biztosítani kell az ilyen szabálytalanságok állítólagos 

elkövetésével vádolt személynek is, a magán- és az állami szektorban egyaránt, és 

magában kell foglalnia többek között például a becsületsértés és a rágalmazás elleni 

eljárási jogok védelmét; hangsúlyozza, hogy a visszaélést bejelentő személyek jelentéseit 

gyorsan és komolyan meg kell vizsgálni, és hogy mind a visszaélést bejelentő személy, 
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mind a közzététel által érintett személy számára lehetővé kell tenni, hogy a vizsgálat teljes 

ideje alatt további érveket és bizonyítékokat terjesszen elő; 

8. emlékeztet arra, hogy időközben mind az uniós intézményeknek, mind a tagállamoknak a 

hatályban levő uniós jogot megfelelően kell alkalmazniuk a visszaélést bejelentő, 

közérdekből eljáró személyek védelmére nézve, a legkedvezőbb módon értelmezve azt; 

hangsúlyozza, hogy a visszaélést bejelentő személyek védelme már elismerten fontos 

mechanizmus, amely biztosítja az uniós jogszabályok hatékony alkalmazását; felszólítja 

ezért a tagállamokat, hogy tartózkodjanak a visszaélést bejelentő azon személyek 

fellépéseinek bűncselekménnyé nyilvánításától, akik közérdekből tesznek közzé 

információt; 

9. ösztönzi az összes uniós intézményt és szervet, hogy mutassanak példát azáltal, hogy 

maradéktalanul és ténylegesen figyelembe veszik az ombudsman 2014. július 24-i saját 

kezdeményezésű jelentését, a személyzeti szabályzat 22. cikkét alapul véve, amely a 

visszaélést bejelentő, közérdekből eljáró személyek védelmére irányuló belső 

intézkedéseket állapít meg; 

10. felkéri a tagállamokat, hogy alakítsák ki az információk nyilvánosságra hozatalának 

átlátható és egyértelmű csatornáit a bizalmas jelleget szavatoló egyértelmű és biztonságos 

jelentéstételi követelményekkel, és jelöljenek ki független nemzeti hatóságokat a 

visszaélést bejelentő, közérdekből eljáró személyek védelmére, mérlegelve azt a 

lehetőséget, hogy védelmük érdekében egy elkülönített alapot hoznak létre számukra; úgy 

véli, hogy egy független szerv létrehozását segítheti a tagállamokat tevékenységük 

összehangolásában, továbbá különösen hasznos lenne a határokon átnyúló esetek kezelése 

terén; 

11. ösztönzi a tagállamokat és az uniós intézményeket, hogy többek között figyelemfelkeltő 

kampányok révén segítsék elő az elismerés kultúráját arra vonatkozóan, hogy a visszaélést 

bejelentő személyek fontos szerepet játszanak a társadalomban; felhívja különösen a 

Bizottságot, hogy készítsen átfogó tervet erről a kérdésről; szükségesnek tartja etikai 

kultúra előmozdítását a közszférában és a munkahelyeken, hogy ezzel is hangsúlyozzák a 

visszaélés bejelentésére vonatkozó meglévő jogi keretekkel kapcsolatos tudatosság 

munkavállalók körében – a szakszervezetekkel együttműködve – való növelésének 

fontosságát; 

12. felhívja a Bizottságot, hogy tartson nyilvános konzultáció annak érdekében, hogy kikérje 

az érintett felek véleményét a bejelentési mechanizmusokról és megvizsgálja a nemzeti 

szintű eljárások lehetséges hiányosságait; meggyőződése, hogy a nyilvános konzultáció 

eredményei értékes információként fognak szolgálni a Bizottság számára a visszaélést 

bejelentő személyek jövőbeni védelmére irányuló esetleges javaslat vonatkozásában.  
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