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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 

szóló jelentést2; 

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 

                                                 
1  Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0022. 
2  Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0206. 
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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 

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, 
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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; 

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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