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JAVASLATOK 

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 

a következő javaslatokat: 

1. szükségesnek tartja, hogy a Bizottság kiadja második korrupcióellenes jelentését, 

amelynek 2016 elején kellett volna megjelennie; 

2. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy jelentős mértékben nőtt (évente 18%-kal) a bejelentett 

csalárd tevékenységek száma, továbbá az elmúlt három évben kimutatott emelkedő 

tendencia miatt, ami azt jelzi, hogy további politikai fellépésre van szükség az EU 

pénzügyi érdekeinek védelme érdekében; 

3. ismét megerősíti, hogy az uniós szintű, valamint az uniós szervek és a tagállami illetékes 

hatóságok közötti koordináció és együttműködés valódi hozzáadott értéket tud létrehozni 

a csalás elleni küzdelemben; 

4. üdvözli a nemzeti hatóságok, valamint az Europol és az Eurojust közötti megfelelő 

együttműködés pozitív példáit a csalás elleni küzdelem és a szervezett bűnözés terén; 

5. mély aggodalmát fejezi ki az egyes tagállamokban végrehajtott költségvetési 

megszorítások, és a vámtisztviselők létszámának ebből következő csökkenése miatt; 

6. megismétli, hogy a hatékony vámellenőrzések kulcsfontosságú szerepet játszanak az EU 

pénzügyi érdekeinek védelmében, és hogy a költségvetési intézkedések nem 

akadályozhatják a tagállami hatóságokat feladataik ellátásában; 

7.  hangsúlyozza, hogy a visszaélést bejelentő személyek fontos szerepet játszanak az EU 

pénzügyi érdekeinek védelmében az EU költségvetési kiadásainak vonatkozásában 

lehetséges csalások felderítése, bejelentése és megelőzése révén; felhívja ezért a 

Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb tegyen jogalkotási intézkedéseket a visszaélést 

bejelentő személyek védelmére vonatkozó európai keretszabályok létrehozása érdekében; 

 8. megismétli a Tanácshoz intézett felhívását, hogy azonnali hatállyal folytassa a 

Parlamenttel való tárgyalásokat az Unió pénzügyi érdekeinek védelméről szóló irányelvről 

(PIF-irányelv); emlékeztet, hogy a PIF-irányelv egy alapvető eszköz a csalás, a korrupció, 

a pénzmosás és egyéb, az EU pénzügyi érdekeit sértő minden egyéb jogellenes 

tevékenység leküzdéséhez; úgy véli, hogy az Európai Unió Bíróságának a C-105/14. sz. 

Taricco és társai ügyben hozott ítéletének fényében elkerülhetetlen és elengedhetetlen a 

héa felvétele az irányelv hatályába, mivel a héacsalás összekapcsolódik a szervezett 

bűnözéssel és annak révén pénzeszközök hagyják el az Európai Uniót; 

9. hangsúlyozza, hogy minden releváns tagállami hatóságnak, többek között a 

vámhatóságoknak, és az érintett uniós ügynökségeknek, többek között az Európai Csalás 

Elleni Hivatalnak (OLAF), teljes mértékben együtt kell működniük és rendszeresen 

információt kell cserélniük a héacsalás elleni küzdelem hiányosságainak felszámolása 

érdekében; e tekintetben felhívja a tagállamokat, hogy rendszeresen tegyenek jelentést a 

Bizottságnak a felderített csalásokról és a szabálytalanságok bármely új formáiról; 
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10. emlékeztet, hogy a PIF-irányelv elfogadása létfontosságú feltétele az Európai Ügyészség 

(EPPO) létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat elfogadásának, amely 

létrehozna egy uniós ügyészséget az EU pénzügyi érdekeit érintő bűncselekmények 

elkövetőinek felderítésére, a velük szembeni vádemelésre és bíróság elé állításukra; 

11. ösztönzi a Tanácsot, hogy véglegesítse az EPPO-ra vonatkozó álláspontját az EPPO 

létrehozásáról szóló rendelet mielőbbi elfogadásának lehetővé tétele érdekében, 

figyelembe véve a Parlament 2016. október 5-i állásfoglalásában elfogadott álláspontját; 

emlékeztet a Parlament azon kérésére, hogy teljes körű információkkal rendelkezzen az 

eljárás alatt, és arra, hogy a Parlamentnek egyetértését kell adnia a Tanács által elfogadott 

szöveghez; 

12. megismétli, hogy az EPPO-nak függetlennek kell lennie, elegendő forrásokkal kell 

rendelkeznie az eredményes, hatékony és gyors fellépéshez és mindenkor a gyanúsítottak 

és a vádlottak eljárási jogaival teljes összhangban kell fellépnie; felhívja a Tanácsot, hogy 

kezelje az úgynevezett „nemzeti kapcsolat” esetleges kedvezőtlen hatásait egy olyan 

rendelkezéssel, amely az EPPO megfelelő működésének indokával lehetővé teszi a 

nemzeti kapcsolattól való eltérést; hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, hogy az Európai 

Ügyészség és a tagállamok közötti hatáskörmegosztás egyértelmű és megfelel az EPPO 

mint uniós szerv szerepének; kiemeli, hogy az Európai Ügyészség létrehozása meg fogja 

követelni az Eurojusttal, az Europollal és az OLAF-fal való hatékony együttműködést; 

ösztönzi a tagállamokat, hogy nemzeti jogukkal összhangban alakítsanak ki megfelelő 

eljárásokat a visszaélést bejelentő személyek számára az Unió pénzügyi érdekeit sértő 

esetleges szabálytalanságokra vonatkozó információk bejelentésére; e tekintetben 

megjegyzi, hogy az új Eurojust rendelet fontos szerepet fog játszani ezen struktúrák 

működésének biztosításában; 

13. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy támogassa a bevált gyakorlatok fokozott cseréjét annak 

érdekében, hogy előmozdítsa a csalás elleni sikeres vizsgálatok jogi és operatív 

eszközökkel való elemzését, valamint a csalások felderítésével kapcsolatos gyakorlatok 

összehangolását az Unióban. 
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