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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az európai ombudsman tevékenységéről – 2018-as éves jelentés (2019/xxxx(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az európai ombudsman 2018. évi tevékenységéről szóló éves jelentésre,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 15. cikkére, 24. 
cikkének harmadik bekezdésére és 228. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11., 41., 42. és 43. cikkére,

– tekintettel a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményre 
(UNCPRD),

– tekintettel az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános 
feltételekről szóló, 1994. március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom európai parlamenti 
határozatra1,

– tekintettel a helyes hivatali magatartás európai kódexére, annak a Parlament által 2001. 
szeptember 6-án elfogadott formájában,

– tekintettel a Parlament és az európai ombudsman között 2006. március 15-én kötött 
együttműködési keretmegállapodásra, amely 2006. április 1-jén lépett hatályba,

– tekintettel az ombudsman OI/2/2017 számú, az Európai Unió Tanácsa előkészítő 
szerveiben folytatott jogalkotási viták átláthatósága kapcsán végzett stratégiai 
vizsgálatáról szóló, 2019. január 17-i állásfoglalására2,

– tekintettel a Petíciós Bizottság 2018-ban folytatott tanácskozásairól szóló, 2019. február 
13-i állásfoglalására3,

– tekintettel az európai ombudsman tevékenységéről szóló korábbi állásfoglalásaira,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére és 232. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel a Petíciós Bizottság jelentésére (A9-0000/2019),

A. mivel az európai ombudsman 2018. évi tevékenységéről szóló éves jelentést 2019. xxx-
én hivatalosan benyújtották a Parlament elnökéhez, és mivel az ombudsman, Emily 
O’Reilly jelentését 2019. szeptember 4-én, Brüsszelben ismertette a Petíciós Bizottság 
előtt;

B. mivel az EUMSZ 24. és 228. cikke felhatalmazza az európai ombudsmant az uniós 
intézmények, szervek vagy hivatalok – kivéve az igazságszolgáltatási hatáskörében 

1 HL L 113., 1994.5.4., 15. o.
2 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0045.
3 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0114.
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eljáró Európai Unió Bíróságát – tevékenysége során felmerülő hivatali visszásságokra 
vonatkozó panaszok átvételére; 

C. mivel az ombudsman 2018-ben 490 vizsgálatot indított (ezekből 482 alapult panaszon 
és 8 volt hivatalból indított vizsgálat) és 545 vizsgálatot zárt le (ebből 534 panasz 
alapján és 11 hivatalból indított vizsgálatot); mivel a vizsgálatok többsége a Bizottságot 
érintette (285 vizsgálat, azaz 58,2%), nyomában az uniós ügynökségekkel (43 vizsgálat, 
azaz 8,8%), a többi pedig a következőképpen oszlott meg: Parlament (30 vizsgálat, azaz 
6,1%), Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) (23 vizsgálat, azaz 4,7%), 
Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) (23 vizsgálat, azaz 4,7%), Európai Beruházási Bank 
(16 vizsgálat, azaz 3,3%), Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) (14 vizsgálat, azaz 
2,8%) és egyéb intézmények (56 vizsgálat, azaz 11,4%);

D. mivel az ombudsman által 2018-ban lezárt vizsgálatok által leginkább érintett három 
probléma a következő volt: átláthatóság, elszámoltathatóság, valamint az 
információkhoz és a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés (24,6%), 
szolgáltatási kultúra (19,8%) és a mérlegelési jogkör megfelelő alkalmazása (16,1%); 
mivel az egyéb problémák között szerepel az eljárási jogok, például a meghallgatáshoz 
való jog tiszteletben tartása, az alapvető jogok tiszteletben tartása, a munkaerő-felvétel, 
az etikai kérdések, az uniós döntéshozatali folyamatokban, többek között a 
kötelezettségszegési eljárásokban való nyilvános részvétel, az uniós ajánlati 
felhívásokkal, támogatásokkal és szerződésekkel kapcsolatos hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás, valamint az uniós személyzeti ügyek megfelelő kezelése;

E. mivel az ombudsman hivatala 2018. évi stratégiai munkája során öt új stratégiai 
vizsgálatot indított, a fogyatékossággal élő személyek közös betegségbiztosítási 
rendszer keretében történő kezeléséről, a Bizottság honlapjainak a fogyatékossággal élő 
személyek általi hozzáférhetőségéről, az Európai Gyógyszerügynökség kérelmek 
benyújtása előtti tevékenységeiről, az uniós személyzetet érintő „forgóajtó-jelenséggel” 
kapcsolatos helyzetek Bizottság általi kezeléséről, illetve a Tanács jogalkotási 
munkájának elszámoltathatóságáról; mivel 2018-ben az ombudsman tíz stratégiai 
kezdeményezést indított többek között a nyelvek uniós közszolgálatban való 
használatáról, az uniós közszolgálaton belül a zaklatás elleni politikákról, illetve a 
migráns gyermekek védelméről; 

F. mivel az ombudsman 2018-ban új honlapot indított, amely a potenciális panaszosok 
számára felülvizsgált és felhasználóbarát felületet foglal magában; mivel az ombudsman 
dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó panaszok kezelésével kapcsolatos 
„gyorsított” eljárása az ombudsman azon kötelezettségvállalását tükrözi, hogy a 
segítséget kérők számára 40 napon belül segítséget nyújtson és döntést hozzon az Unió 
mind a 24 hivatalos nyelvén; mivel ez az új kezdeményezés a hivatala hatékonyságának 
növelését célzó stratégia része;

G. mivel a vizsgálat következtében az ombudsman arra jutott, hogy a Tanács 
átláthatóságának hiánya a jogalkotási dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférések 
esetében, valamint a döntéshozatali folyamat – különösen a Coreperben és a 
munkacsoportok szintjén végzett előkészítő szakasz – átláthatósága szempontjából 
jelenleg alkalmazott gyakorlatai hivatali visszásságnak minősülnek;

H. mivel az ombudsman 2018-ban zaklatás elleni stratégiát indított, amelynek keretében 



PR\1186177HU.docx 5/10 PE639.781v01-00

HU

ellenőrzi az uniós közigazgatás zaklatásellenes politikáját; mivel 2018-ban az 
ombudsman úgy határozott, hogy levelet intéz 26 uniós intézményhez és ügynökséghez, 
arra kérve őket, hogy részletezzék politikájukat és annak végrehajtását;

I. mivel az ombudsman hivatala az UNCPRD végrehajtására létrehozott uniós keret részét 
képezi, amelynek feladata az egyezmény uniós intézmények szintjén történő 
végrehajtásának védelme, előmozdítása és ellenőrzése;

1. üdvözli az európai ombudsman által a 2018-as évről előterjesztett éves jelentést;

2. elismerését fejezi ki Emily O’Reillynek az uniós igazgatás minőségének, valamint a 
polgároknak nyújtott szolgáltatások hozzáférhetőségének és minőségének javítására 
irányuló munkájáért és konstruktív erőfeszítéseiért;

3. hangsúlyozza az átláthatóság és a nyilvános hozzáférés fontosságát a Tanács 
dokumentumai tekintetében; rámutat arra, hogy az ombudsman fontos munkát végez az 
uniós jogalkotási folyamat nyilvános elszámoltathatóságának fokozása érdekében;

4. követeli, hogy a Tanács – mint az Európai Unióban a két társjogalkotó egyike – 
munkamódszereit a Szerződésekben előírtaknak megfelelően a parlamenti demokrácia 
normáihoz igazítsa, és ne úgy működjön, mintha diplomáciai fórum lenne, mivel nem az 
a funkciója;

5. nyomatékosan kéri az ombudsmant, hogy folytassa a Bizottság „forgóajtó-jelenségre” 
vonatkozó, 2018 szeptemberében életbe lépett, felülvizsgált szabályainak 
végrehajtásával kapcsolatos nyomon követést;

6. elismeri, hogy az uniós döntéshozatali folyamat során átláthatóságra van szükség; 
támogatja, hogy a három intézmény továbbfejlessze a közös jogalkotási portál 
szolgáltatásait, amely felhasználóbarát csatornaként a nem szakértők számára 
hozzáférést biztosít majd a folyamatban lévő jogalkotási eljárásokkal kapcsolatos 
információkhoz; 

7. támogatja a háromoldalú egyeztetések dokumentumainak közzétételét; megjegyzi, hogy 
a (T-540/15. számú) De Capitani-ügyben, 2018. márciusban hozott ítélet szerint az 
intézmények „négyhasábos” dokumentumokban kifejtett álláspontjai nem tartoznak a 
közzététel megtagadásának általános vélelmének körébe; megjegyzi, hogy a 
háromoldalú egyeztetések dokumentumaiban megjelenő téma érzékeny jellege 
önmagában nem tekinthető elegendő indoknak ahhoz, hogy a nyilvánosságtól 
megtagadják a hozzáférést; 

8. ismételten hangsúlyozza, hogy az EKB függetlensége biztosítja, hogy az igazgatóság 
tagjai – felelősen és a megfelelő elszámoltathatóság tiszteletben tartása mellett – 
szabadon dönthetnek többek között a szélesebb nyilvánosság számára nem nyitott 
fórumokon való részvételről, amennyiben úgy ítélik meg, hogy az szükséges az EKB 
monetáris politikája legjobb teljesítményének biztosításához; tudomásul veszi az 
ombudsman 2018. július 5-i véleményét;

9. felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal folytatott informális párbeszéd során a 
beérkezett petíciókkal kapcsolatos EU Pilot eljárások tekintetében biztosítsa az 
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átláthatóságot és a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférést; felhívja a 
Bizottságot, hogy az uniós jogsértések kivizsgálása tekintetében válasszon más 
megközelítést, és indítson olyan kötelezettségszegési eljárásokat, amelyek nem 
kizárólag az EU Pilot mechanizmuson alapulnak;

10. hangsúlyozza a kötelezettségszegési eljárásokban hozott határozatok átláthatóságának 
javítása érdekében hozott intézkedések fontosságát; emlékeztet arra, hogy a Bizottság 
2014-ben az Europa honlapon a kötelezettségszegésekre vonatkozó átfogó 
információkat tartalmazó, központi platformot hozott létre; rámutat arra, hogy a 
Bizottság az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló éves jelentéseiben 
tájékoztatást nyújt az Európai Parlament és a nyilvánosság számára az EU Pilot- és a 
kötelezettségszegési eljárásokról;

11. támogatja az ombudsman arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy javítsa az uniós 
lobbitevékenységek átláthatóságát; támogatja a Bizottság azon kötelezettségvállalását, 
hogy végrehajtsa a szakértői csoportokra vonatkozó, felülvizsgált horizontális 
szabályokat, többek között az átláthatóság és az összeférhetetlenségek tekintetében; 
hangsúlyozza, hogy az átláthatósági nyilvántartásban rögzíteni kell a magánérdekeket 
képviselő személyeket és szervezeteket, hogy a kinevezésekre a horizontális 
szabályokkal összhangban kerülhessen sor; 

12. hangsúlyozza annak a 2018 októberében fennálló gyakorlatnak jelentőségét, miszerint 
az átláthatósági nyilvántartásban megjelenik azon találkozók jegyzéke, amelyeket a 
nyilvántartottak a biztosokkal, azok kabinetjének tagjaival és a főigazgatókkal tartottak;

13. hangsúlyozza, hogy az Európai Parlamentre, a Bizottságra és a Tanácsra kiterjedő 
átláthatósági nyilvántartásról intézményközi megállapodásra van szükség; támogatja a 
2018. januárban tartott első orientációs üléseken és tárgyalásokon végzett munkát;

14. aggodalommal állapítja meg, hogy a jelenlegi Bizottság nem alakított ki külön kinevezési 
eljárást a főtitkárra vonatkozóan, és kéri az új Bizottságot, hogy ezt tegye meg; 

15. támogatja a Bizottság által 2018. január 31-én elfogadott, az Európai Bizottság 
tagjainak új magatartási kódexéről szóló javaslatot; támogatja az új kódexben 
megállapított szigorításokat, nevezetesen a megbízatás utáni tevékenységekről szóló 
kötelező tájékoztatási időszak meghosszabbítását és a korábbi biztosok Bizottságnál 
történő lobbitevékenységének tilalmát;

16. ismételten hangsúlyozza, és határozottan úgy véli, hogy az uniós intézményekben 
szigorú erkölcsi és etikai szabályokat és normákat kell alkalmazni a tisztességes 
magatartásra vonatkozó kötelezettség tiszteletben tartása érdekében; 

17. nyomatékosan kéri az ombudsmant, hogy kövesse nyomon a közös betegségbiztosítási 
rendszer (JSIS) UNCPRD-nek való összeegyeztethetőségét; nyomatékosan kéri a 
Bizottságot, hogy aktualizálja a JSIS működését szabályozó általános végrehajtási 
rendelkezések (GIP) szövegét a fogyatékossággal élő vagy súlyos betegségben 
szenvedő személyek orvosi költségei tekintetében;

18. üdvözli az ombudsman megfelelő ügyintézésért járó díját, amely elismeri az uniós 
közszolgálatok arra irányuló erőfeszítéseit, hogy innovatív módokat találjanak a polgárbarát 
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politikák végrehajtására;

19. arra bátorítja az ombudsmant, hogy folytassa az együttműködést a nemzeti 
ombudsmanokkal az Ombudsmanok Európai Hálózatán keresztül;

20. elismerését fejezi ki az ombudsmannak és csapatának a Petíciós Bizottsággal folytatott 
kiváló együttműködéséért;

21. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és a Petíciós Bizottság jelentését a 
Tanácsnak, a Bizottságnak, az európai ombudsmannak, a tagállamok kormányainak és 
parlamentjeinek, valamint ombudsmanjainak vagy ennek megfelelő illetékes 
szerveinek.
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INDOKOLÁS

Az európai ombudsman 2018. évi tevékenységéről szóló éves jelentést4 hivatalosan 2019. 
xxx-én nyújtották be az Európai Parlament elnökéhez, és az ombudsman, Emily O’Reilly 
jelentését 2019. szeptember 4-én, Brüsszelben ismertette a Petíciós Bizottság előtt.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 24. és 228. cikke foglalja magában 
az ombudsman megbízatását. 

Az EUMSZ 24. cikke, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 43. cikke rögzíti az 
európai ombudsmannál történő panasztételhez való jogot. 

Az EUMSZ 228. cikke szerint a bármely uniós polgártól vagy valamely tagállamban 
lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező természetes vagy jogi 
személytől érkező, az uniós intézmények, szervek vagy hivatalok— kivéve az 
igazságszolgáltatási hatáskörében eljáró Európai Unió Bíróságát— tevékenysége során 
felmerülő hivatali visszásságokra vonatkozó panaszok átvételére az Európai Parlament által 
megválasztott ombudsman jogosult.

A hivatali visszásság nem megfelelő vagy sikertelen ügyintézést jelent. Akkor következik be, 
ha egy intézmény nem a jogszabályoknak megfelelően jár el, nem tartja tiszteletben a 
megfelelő ügyintézésre vonatkozó elveket, vagy megsérti az emberi jogokat.

A Szerződések jelenlegi változatának kulcsfontosságú, az ombudsman tevékenységeihez 
szorosan kapcsolódó aspektusát az EUMSZ 15. cikke foglalja magában. Az EUMSZ 15. 
cikke ugyanis kimondja, hogy a jó kormányzás előmozdítása és a civil társadalom 
részvételének biztosítása céljából az Unió intézményei, szervei és hivatalai munkájuk során a 
nyitottság elvének lehető legnagyobb mértékű tiszteletben tartásával járnak el. Arról is 
rendelkezik továbbá, hogy bármely uniós polgár, valamint valamely tagállamban lakóhellyel, 
illetve székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy jogosult az Unió 
intézményeinek, szerveinek és hivatalainak dokumentumaihoz hozzáférni.

Az ombudsman szerepéhez különösen kapcsolódó másik alapot az Alapjogi Charta 41. 
cikkének (1) bekezdése jelenti, amely hangsúlyozza, hogy „mindenkinek joga van ahhoz, 
hogy ügyeit az Unió intézményei, szervei és hivatalai részrehajlás nélkül, tisztességes módon 
és észszerű határidőn belül intézzék”.

2018-ban 17 996 polgár fordult az ombudsmanhoz segítségért, akik közül 14 596 fő részére 
az ombudsman honlapján található interaktív útmutató segítségével nyújtottak tanácsot, míg a 
fennmaradó kérelmek közül 1220 tájékoztatási kérelmet az ombudsman szervezeti egységei 
válaszoltak meg, 2180 kérelmet pedig az ombudsman panaszként kezelt.

Az ombudsman által 2018-ban feldolgozott 2180 panasz közül 880 tartozott az ombudsman 
megbízatása körébe, és 1300 esett azon kívül.

Az ombudsman 2018-ban 490 vizsgálatot indított (ezekből 482 alapult panaszon. és 14 volt 
hivatalból indított vizsgálat) és 545 vizsgálatot zárt le (534 panasz alapján, illetve 11 
hivatalból indított vizsgálatot). A vizsgálatok többsége a Bizottságot érintette (285 vizsgálat, 

4 https://europa.eu/!hh96tm
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azaz 58,2%), nyomában az uniós ügynökségekkel (43 vizsgálat, azaz 8,8%), a Parlamenttel 
(30 vizsgálat, azaz 6,1%), az Európai Személyzeti Felvételi Hivatallal (EPSO) (23 vizsgálat, 
azaz 4,7%), az Európai Külügyi Szolgálattal (EKSZ) (23 vizsgálat, azaz 4,7%), az Európai 
Csalás Elleni Hivatallal (OLAF) (14 vizsgálat, azaz 2,8%) és egyéb intézményekkel (56 
vizsgálat, azaz 11,4%).

Az ombudsman a 2018-ben lezárt vizsgálatok során leginkább a következő három 
problémával foglalkozott: átláthatóság, elszámoltathatóság, valamint az információkhoz és a 
dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés (20,6%), szolgáltatási kultúra (16,8%) és az 
eljárási jogok tiszteletben tartása (16,5%). Ezeken túl a problémák között szerepelnek még a 
következők: etikai kérdések, az uniós döntéshozatali folyamatokban való nyilvános részvétel, 
az alapvető jogok tiszteletben tartása, a mérlegelési jogkör megfelelő gyakorlása többek 
között a kötelezettségszegési eljárásokban, az uniós ajánlati felhívásokkal, támogatásokkal és 
szerződésekkel kapcsolatos hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, a munkaerő-felvétel, 
valamint az uniós személyzeti ügyek megfelelő kezelése.

Az ombudsman hivatala 2018. évi stratégiai munkája során öt új stratégiai vizsgálatot indított, 
a fogyatékossággal élő személyek közös betegségbiztosítási rendszer keretében történő 
kezeléséről, a Bizottság honlapjainak a fogyatékossággal élő személyek általi 
hozzáférhetőségéről, az Európai Gyógyszerügynökség kérelmek benyújtása előtti 
tevékenységeiről, az uniós személyzetet érintő „forgóajtó-jelenséggel” kapcsolatos helyzetek 
Bizottság általi kezeléséről, illetve a Tanács jogalkotási munkájának elszámoltathatóságáról.

Az ombudsman emellett 10 stratégiai kezdeményezést indított többek között a nyelvek uniós 
közszolgálatban való használatáról, az uniós közszolgálaton belül a zaklatás elleni 
politikákról, illetve a migráns és visszatérő gyermekek védelméről, valamint a különböző 
uniós intézmények és szervek „forgóajtó-jelenséggel” kapcsolatos szabályairól.

Az előadó hangsúlyozza, hogy az ombudsman által 2018-ban kezelt ügyek legnagyobb 
hányadát (20,6%-át) még mindig az átláthatósággal és elszámoltathatósággal kapcsolatos 
vizsgálatok, többek között az információkhoz és dokumentumokhoz való hozzáféréssel 
kapcsolatos vizsgálatok tették ki.
Ez az év az ombudsman által nem gyakran alkalmazott hatáskörök egyikének gyakorlása 
tekintetében is kiemelkedett: különjelentést nyújtott be az Európai Parlamentnek az Európai 
Unió Tanácsának elszámoltathatóságáról. 

Az Unióról alkotott közvélekedést részben a „Brüsszel hibáztatása” kultúra formálta. Az 
előadó úgy véli, hogy az uniós demokrácia és a tájékozott nyilvános viták szempontjából 
fontos, hogy e közvélekedés megváltozzon, és hogy a nyilvánosságnak joga van tudni, hogy 
kormányuk milyen módon járulnak hozzá az uniós jogszabályok megalkotásához. Az előadó 
ezért támogatja a Tanácson belüli jogalkotási átláthatóság javítására irányuló javaslatot. Az 
ombudsman egy sor ajánlást fogalmazott meg az Európai Unió Tanácsának, amelyek lehetővé 
tennék a nyilvánosság számára, hogy könnyebben nyomon kövessék az uniós jogalkotási 
folyamatot: 

a) rendszeresen rögzítse a tagállami kormányok kilétét, amennyiben állást foglalnak a 
Tanács előkészítő szerveiben folytatott megbeszélések során;
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b) világos és nyilvánosan hozzáférhető kritériumokat dolgozzon ki arra vonatkozóan, 
hogy az uniós jogszabályokkal összhangban miként láthat el dokumentumokat 
„LIMITE” megjelöléssel; 

c) rendszeresen vizsgálja felül a dokumentumok „LIMITE” besorolását korai 
szakaszban, a jogalkotási aktus végső elfogadása előtt, így mielőtt az informális 
tárgyalások, az úgynevezett háromoldalú találkozók megkezdődnek, amikorra a 
Tanács a jogalkotási javaslat tekintetében kialakítja elsődleges véleményét;

Az előadó üdvözli az ombudsman és a Petíciós Bizottság közötti lényeges és gyümölcsöző 
párbeszédet, amely hatékony rendszer a nyilvánosság iránymutatásra és segítségnyújtásra 
irányuló panaszainak kezelésére: míg az ombudsman az uniós intézmények, szervek és 
ügynökségek elleni panaszokkal foglalkozik, a Petíciós Bizottság az Unió Európa-szerte 
folytatott tevékenységeit érintő petíciókat vizsgálja.


