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Szóbeli választ igénylő kérdés O-000048/2019
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Irene Tinagli
a Gazdasági és Monetáris Bizottság nevében

Tárgy: A gazdasági és monetáris unió intézményei és szervei: a közszolgálati jogviszony 
megszűnése utáni összeférhetetlenség megelőzése

Tekintettel arra, hogy az Európai Bankhatóság (EBH) központi szerepet játszik az európai pénzügyi 
piacok szabályozásában, rendkívül fontos a vezető tisztviselőket érintő összeférhetetlenségi 
helyzetek megfelelő kezelése. Amennyiben nem sikerül megoldást találni az összeférhetetlenségi 
esetekre, akkor nemcsak a magas szintű etikai normák európai közigazgatásban való érvényesülése 
kerül veszélybe, hanem a megfelelő ügyintézéshez való jog is.

Az Európai Bankhatóság (EBH) ügyvezető igazgatójának, Farkas Ádámnak az Európai Pénzügyi 
Piacok Szövetsége (AFME) vezérigazgatójává történő 2020. február 1-jei kinevezése aggályokat 
vetett fel az Európai Parlamentben. Az EBH felügyeleti tanácsa értékelte a lehetséges 
összeférhetetlenséget ebben az esetben. Elismerte, hogy összeférhetetlenség áll fenn, ezért úgy 
határozott, hogy bizonyos korlátozásokat léptet életbe a szóban forgó munkahelyváltásra 
vonatkozóan. Ezeket a korlátozásokat 2019. szeptember 17-én tették közzé.

A fentiek alapján a Parlament az alábbi kérdéseket intézi a Bizottsághoz:

1 Elegendőnek tartja-e a Bizottság az EBH által előírt korlátozásokat ahhoz, hogy ebben az 
esetben megelőzze az elismert összeférhetetlenséget? Véleménye szerint a jelenlegi jogi 
keretek között lehetséges lett volna-e megtiltani a szóban forgó munkahelyváltást? Arányos 
intézkedésnek minősült volna-e ez a tilalom?

2 A közfoglalkoztatást vagy „forgóajtó-effektust” követő összeférhetetlenségi helyzetek visszatérő 
kérdések, amelyeket nemzetközi és uniós szervek – nevezetesen az európai ombudsman és az 
Európai Számvevőszék – egyaránt értékeltek és elemeztek. Milyen lépéseket tett a Bizottság a 
megfogalmazott ajánlások végrehajtása érdekében?

3 Az ügyről a 2019. október 24-i plenáris ülésen folytatott vita során Mimica biztos kijelentette: „a 
Bizottság úgy véli, hogy magas szintű etikai normáit az Európai Bankhatóságon (EBH) és 
általában valamennyi ügynökségen belül egy harmonizált jogi keret létrehozásával lehetne a 
legjobban érvényre juttatni. A Bizottság – és ezt a hivatalba lépő új Európai Bizottság nevében is 
mondhatom – a munkaviszony megszűnése utáni etikai szabályok vizsgálatakor és 
felülvizsgálatakor szintén figyelembe fogja venni a Parlamentben jelenleg zajló vitát és ennek 
eredményeit.” Várhatók-e konkrét lépések a jogi keret kiigazítása érdekében? Ha igen, pontosan 
mely jogszabályokat fogják kiigazítani?
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