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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 

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 
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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 

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 
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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, 

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 
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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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