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JAVASLATOK 

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

A. mivel az átláthatóság, az elszámoltathatóság és a feddhetetlenség kulcsfontosságú és 

egymást kiegészítő alkotóelemek az uniós intézményeken belüli jó kormányzás 

előmozdítása és annak biztosítása terén, hogy az EU működése és döntéshozatali 

folyamata nyitottabb legyen; 

B. mivel a demokrácia, a jó kormányzás és a hatékony döntéshozatal szempontjából alapvető 

fontosságú a polgárok uniós intézményekbe vetett bizalma; 

C. mivel csökkenteni kell az EU-n belüli elszámoltathatósági hiányosságokat, és előre kell 

lépni együttműködőbb vizsgálati módok irányába, amelyek ötvözik a demokratikus 

felügyeleti, ellenőrzési és hitelesítési tevékenységeket, miközben nagyobb átláthatóságot 

biztosítanak; 

D. mivel a korrupció jelentős pénzügyi következményekkel jár és súlyos fenyegetést jelent a 

demokráciára, a jogállamiságra és a közberuházásokra; 

E. mivel az átláthatóságnak, az elszámoltathatóságnak és a feddhetetlenségnek az uniós 

intézményeken belüli kultúra vezérelvét kell képezniük; 

1. a korrupció megelőzésének és az ellene folytatott küzdelemnek az átfogó javítását kéri a 

közszférában, és különösen az uniós intézményeken belül mindenre kiterjedő 

megközelítés révén, amely a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés javításával és 

az összeférhetetlenséggel kapcsolatos szabályok szigorításával, a tényfeltáró újságírás és a 

korrupcióellenes ellenőrző szervek támogatásával, az átláthatósági nyilvántartások 

bevezetésével vagy megerősítésével, a bűnüldözési intézkedések számára elegendő forrás 

biztosításával és a tagállamok közötti, valamint harmadik országokkal folytatott 

együttműködés javításával kezdődik; 

2. felhív minden uniós intézményt, hogy javítsák az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére 

irányuló eljárásaikat és gyakorlataikat, és tevőlegesen járuljanak hozzá egy 

eredményorientált mentesítési folyamathoz; 

3. hangsúlyozza, hogy növelni kell a feddhetetlenséget és javítani kell az etikai keretet a 

magatartási kódexek és etikai alapelvek jobb végrehajtása révén egy minden uniós 

intézményre és ügynökségre kiterjedő közös és hatékony feddhetetlenségi kultúra 

megerősítése érdekében; 

4. támogatja egy független szerkezet létrehozását a különböző magatartási kódexek 

alkalmazásának és a visszaélést bejelentő személyek védelmének felügyeletére a lehető 

legmagasabb szintű szakmai etikai normák figyelembevételével, a közszférabeli 

elszámoltathatósági keret és az igazgatás teljesítményének erősítésével összefüggésben, a 

kormányzási alapelvek és szerkezetek minden szinten való javításának köszönhetően; 

5. sajnálatosnak tartja, hogy a Tanács még mindig nem fogadott el magatartási kódexet; 
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véleménye szerint minden uniós intézménynek közös magatartási kódexet kellene 

elfogadnia, mert az nélkülözhetetlen az intézmények átláthatóságához, 

elszámoltathatóságához és feddhetetlenségéhez; felhívja a magatartási kódexszel még 

mindig nem rendelkező uniós intézményeket és szerveket, hogy minél hamarabb 

dolgozzanak ki ilyen dokumentumot; 

6. felhívja azokat az uniós intézményeket, amelyek magatartási kódexet vezettek be – így a 

Parlamentet is –, hogy erősítsék meg végrehajtási intézkedéseiket, mint például a 

pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozatok ellenőrzését; 

7. kéri, hogy minden uniós intézmény alkalmazza az uniós személyzeti szabályzat 16. cikkét 

azzal, hogy az uniós közigazgatást elhagyó vezető tisztviselőkről évente információkat, 

továbbá egy összeférhetetlenségi jegyzéket tesz közzé; kéri, hogy a fent említett szerkezet 

értékelje az uniós pályafutás utáni munkavállalás összeegyeztethetőségét vagy azt a 

helyzetet, amikor köztisztviselők és volt európai parlamenti képviselők a közszférából a 

magánszektorba mennek dolgozni (a „forgóajtó-jelenség”), és az összeférhetetlenség 

lehetőségét, és határozzon meg egyértelmű várakozási időszakokat, amelyek kiterjednek 

legalább az átmeneti ellátás időtartamára, amely alatt a tisztviselőknek és az EP-

képviselőknek feddhetetlenül kell viselkedniük és titoktartási kötelezettségük van, vagy 

bizonyos feltételeket be kell tartaniuk, amikor új feladatokat vállalnak; kéri, hogy a fent 

említett szerkezet az intézményen kívüli független szakértőkből álljon, hogy teljesen 

függetlenül végezhesse megbízatását;  

8. emlékeztet arra az általános alapelvre, mely szerint mindenkit megillet az ártatlanság 

vélelme, amíg bűnössége jogilag megállapításra nem került; 

9. ösztönzi az uniós intézményeket és szerveket, hogy hívják fel jobban a figyelmet az 

összeférhetetlenségi politikára a tisztviselők körében a folyamatban lévő figyelemfelkeltő 

tevékenységekkel párhuzamosan, és kötelezően megvitatandó elemként a feddhetetlenség 

és átláthatóság belefoglalását a felvételi eljárásokba és a teljesítményértékelésekbe; 

véleménye szerint az összeférhetetlenségre vonatkozó jogi előírásoknál különbséget 

kellene tenni a választott képviselők és a köztisztviselők között; úgy véli, hogy a 

tagállamokban dolgozó, az uniós támogatások kezeléséért és ellenőrzéséért felelős 

köztisztviselőknél és közalkalmazottaknál is szükség van ilyen szabályozásra; felszólítja 

az Európai Bizottságot, hogy terjesszen elő a jogalapra vonatkozó megfelelő tervezetet; 

10. üdvözli, hogy a Bizottság beleegyezett abba, hogy növeli az átláthatóságot a szakértői 

csoportokra vonatkozó rendszere javításával, különösen ami a szakértők kiválasztási 

eljárását illeti, a személyesen kinevezett szakértőkre vonatkozó új összeférhetetlenségi 

politika kidolgozása révén, ami magában foglalja azt a lehetőséget az Európai Parlament 

számára, hogy közvetlen ellenőrzést gyakoroljon e kinevezések felett; tudomásul veszi azt 

a követelményt, hogy a szakértőknek adott esetben szerepelniük kell az átláthatósági 

nyilvántartásban; sürgeti azonban a Bizottságot, hogy vegye figyelembe mind az európai 

ombudsman szakértői csoportok összetételével kapcsolatos javaslatait, mind „A Bizottság 

szakértői csoportjainak összetétele és a szakértői csoportok nyilvántartásának helyzete” 

című tanulmány ajánlásait, amikor módosításokat fogalmaz meg a szakértői csoportokról 

szóló jelenlegi átfogó szabályokhoz módszeresebb és átláthatóbb megközelítés kialakítása 

érdekében; kéri a Bizottságot, hogy folytasson párbeszédet a Parlamenttel, mielőtt a 

szabályok hivatalosan elfogadásra kerülnek, különösen az e tárgyban a Költségvetési 
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Ellenőrző Bizottság és a Jogi Bizottság együttműködésével készülő közelgő jelentéssel 

kapcsolatban; ösztönzi az európai ügynökségeket, hogy fontoljanak meg hasonló 

reformokat; 

11. véleménye szerint további lépésekre van szükség mind a lobbisták, gyakorlataik és 

befolyásuk politikai szerepével kapcsolatos etikai kérdések kezelésére, mind a 

feddhetetlenség védelmének előmozdítására a lobbitevékenység átláthatósági szintjének 

emelése érdekében; javasolja egy valamennyi európai uniós intézményre vonatkozó közös 

szabályzat kidolgozását az intézményeken belüli lobbitevékenység folytatásának 

módozatairól és feltételeiről; 

12. úgy véli, hogy az átláthatóság szintjét emelni kellene az uniós lobbizás jogalkotási 

alapjainak létrehozásával; javaslat kidolgozását kéri, amely lehetővé tenné a jogszabályok 

kidolgozásának folyamata során minden szakaszban valamennyi dokumentum 

közzétételét, és amely véglegesen előírja, hogy 2016-ra minden lobbitevékenység uniós 

nyilvántartásba vétele önkéntes helyett kötelező alapon történjen minden uniós intézmény 

vonatkozásában; 

13. felhívja a Tanácsot, hogy csatlakozzon az uniós átláthatósági nyilvántartáshoz; 

14. ezzel összefüggésben úgy ítéli meg, hogy a kötelező uniós nyilvántartásnak egyértelmű 

rendelkezéseket kell tartalmaznia a rögzítendő információ típusáról, azaz pontos és 

rendszeresen frissített információt a lobbizási/jogi tevékenységekről, a kapcsolattartók 

részletes adataival és az uniós joghoz és döntéshozatalhoz nyújtott hozzájárulásukkal 

együtt; úgy véli, hogy visszaélések esetére szankciórendszert kell bevezetni a Parlament 

felügyelete alatt; felhívja a Bizottságot, hogy további késedelem nélkül terjessze elő a 

kötelező nyilvántartásra vonatkozó javaslatait; 

15. kéri, hogy minden olyan uniós intézmény sürgősen fogadjon el a visszaélések 

bejelentéséről szóló belső szabályokat, amely még nem tett így, és alkalmazzanak közös 

megközelítést kötelezettségeikkel kapcsolatban, amely a visszaélést bejelentő személyek 

védelmére összpontosít; külön figyelmet kér a visszaélést bejelentő személyek védelmére 

az üzleti titkok védelméről szóló irányelvvel összefüggésben; felhívja a Bizottságot, hogy 

kezdeményezze a visszaélést bejelentő személyek minimális védelméről szóló uniós 

jogszabály elfogadását; felhívja az intézményeket a személyzeti szabályzatok 

módosítására annak biztosítása érdekében, hogy azok ne csak formálisan kötelezzék a 

tisztviselőket mindenféle szabálytalanság bejelentésére, hanem állapítsanak meg 

megfelelő védelmet a visszaélést bejelentő személyek számára; felhívja az intézményeket, 

hogy késedelem nélkül hajtsák végre a személyzeti szabályzat 22c. cikkét; 

16. kéri az uniós intézményeket és szerveket, hogy alkalmazzák szigorúan a 

közbeszerzésekkel kapcsolatban a titoktartásra és a kizárásra vonatkozó intézkedéseket, 

végezzenek minden esetben háttérvizsgálatokat, és alkalmazzák a kizárási kritériumot, 

hogy összeférhetetlenség esetén kizárjanak vállalatokat a részvételből, mivel ez lényeges 

az EU pénzügyi érdekeinek védelméhez; 

17. úgy véli, hogy a mentesítési eljárás az uniós polgárok felé való demokratikus 

elszámoltathatóság fontos eszköze; emlékeztet az eddigi mentesítési eljárások során 

visszatérően tapasztalt nehézségekre, melyeket a Tanács együttműködésének hiánya 

okozott; kitart amellett, hogy a tényleges költségvetési ellenőrzés és az intézmény 
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demokratikus elszámoltathatósága megköveteli a Parlament és a Tanács együttműködését; 

18. kitart amellett, hogy a Tanácsnak is elszámoltathatónak és átláthatónak kell lennie, mint a 

többi intézménynek; 

19. kijelenti, hogy az uniós intézmények éves jelentései fontos szerepet játszhatnak az 

átláthatósággal, az elszámoltathatósággal és a feddhetetlenséggel kapcsolatos 

szabályoknak való megfelelésben; felhívja az uniós intézményeket, hogy éves 

jelentéseikben szerepeltessenek egy ezekről az elemekről szóló állandó fejezetet; 

20. úgy ítéli meg, hogy a Bizottság első kétéves korrupcióellenes jelentése biztató kísérlet a 

korrupció jobb megértésére annak minden dimenziójában, hatékony válaszok 

kidolgozására a korrupció kezelése céljából, és a közszféra uniós polgárok felé való 

elszámoltathatóságának fokozásával kapcsolatos intézkedések előkészítésére; ezzel 

összefüggésben újra megerősíti, hogy az EU-nak a „zéró tolerancia” politikáját kell 

követnie a csalással, a korrupcióval és az összejátszással kapcsolatban; sajnálatosnak tartja 

azonban, hogy ez a jelentés nem tartalmazta maguk az uniós intézmények 

korrupcióellenes politikáit; 

21. megjegyzi, hogy a korrupció összetett és sokrétű jellege aláássa a demokráciát és a 

jogállamiságot, valamint akadályozza és károsítja az EU gazdaságát, hitelességét és jó 

hírnevét (különösen az elhallgatásokkal kapcsolatos gyakorlatok, és a kezdeti politikai 

céloktól való eltérésre vagy a bizonyos módon való végrehajtásra irányuló nyomás miatt); 

22. kéri, hogy legkésőbb második korrupcióellenes jelentésében a Bizottság elemezze tovább 

mind az uniós intézmények, mind a tagállamok szintjén a szakpolitikák végrehajtásának 

környezetét, hogy azonosítani tudja az abban rejlő kritikus tényezőket, gyenge pontokat és 

a korrupciót előmozdító kockázati tényezőket; 

23. ebben a tekintetben kéri a Bizottságot, hogy fordítson kiemelt figyelmet az 

összeférhetetlenség, valamint a korrumpáló gyakorlatok megakadályozására a 

decentralizált ügynökségeknél, amelyek különösen veszélyeztetettek ebből a szempontból, 

figyelembe véve azt, hogy viszonylag ismeretlenek a nyilvánosság számára és az EU-n 

belül különböző helyeken találhatók; 

24. megismétli azt a kérését1, hogy a Bizottság félévente tegyen jelentést a Parlamentnek és a 

Tanácsnak arról, hogy az uniós intézmények hogyan hajtják végre belső korrupcióellenes 

politikájukat, és várja a következő, 2016 elején készítendő jelentést; kéri a Bizottságot, 

hogy a jelentésbe illesszen be egy fejezetet az uniós intézmények teljesítményéről a 

korrupció elleni küzdelem terén, és azon a véleményen van, hogy a Bizottság jövőbeli 

korrupcióellenes jelentéseinek mindig ki kell terjedniük minden uniós intézményre is; 

25. úgy ítéli meg, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) kulcsszereplő a korrupció 

elleni küzdelemben, ezért úgy véli, hogy kiemelkedő fontossága van annak, hogy ez az 

intézmény hatékonyan és függetlenül működjön; javasolja, hogy az OLAF-ról szóló 

rendelettel összhangban az OLAF Felügyelő Bizottsága kapjon hozzáférést az OLAF 

tevékenységeinek felügyeletével kapcsolatos küldetése hatékony végrehajtásához 

                                                 
1 Az Európai Parlament 2015. március 11-i állásfoglalása az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről – a 

csalás elleni küzdelemről szóló 2013. évi éves jelentésről (Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0062). 
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szükséges információkhoz, és költségvetési szempontból legyen független; 

26. kéri az EU-t, hogy minél előbb nyújtson be tagsági kérelmet az Európa Tanács Korrupció 

Elleni Államok Csoportjához (GRECO), és hogy az Európai Parlament kapjon folyamatos 

tájékoztatást az említett tagsági kérelem állásáról; 

27. felhívja a Bizottságot, hogy késedelem nélkül teljesítse a korrupció elleni ENSZ-

egyezmény szerinti jelentéstételi kötelezettségeit; 

28. ösztönzi a tagállamok közötti megerősített együttműködést, amelynek célja az ismeretek 

és a bevált gyakorlatok cseréje, az igazságügyi és rendőrségi együttműködésre vonatkozó 

nemzetközi megállapodások megerősítése, valamint az EU, az ENSZ, a Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet és az Európa Tanács együttműködése, hogy 

összehangoltan lehessen küzdeni a korrupció ellen; 

29. elismeri az Europol és az Eurojust által a szervezett bűnözés, többek között a korrupció 

elleni küzdelem terén betöltött fontos szerepet; úgy véli, hogy ezeknek az 

ügynökségeknek további hatáskört kellene kapniuk ezen a területen, különös tekintettel a 

nemzetközi ügyekre; javasolja, hogy az Európai Ügyészség kapjon megbízatást a 

szervezett bűnözés, így a korrupció elleni küzdelemre; kiemeli, hogy még jobban tisztázni 

kell az Európai Ügyészség feladatait és felelősségi körét annak érdekében, hogy el 

lehessen kerülni munkájának esetleges átfedését a nemzeti hatóságok tevékenységével. 
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