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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ 
INDÍTVÁNY

az Európai Parlament vizsgálati jogának gyakorlására vonatkozó részletes 
rendelkezésekről és a 95/167/EK, Euratom, ESZAK európai parlamenti, tanácsi és 
bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti rendeletre 
irányuló javaslatról
(2009/2212(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 226. cikkének harmadik 
bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzatának 41. és 48. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és a(z) … Bizottság véleményére 
(A7-0000/2011),

1. elfogadja a jelen állásfoglalás mellékletében szereplő, rendeletre irányuló javaslatot;

2. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a javaslathoz adják meg egyetértésüket;

3. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy abban az esetben, ha a javaslathoz annak 
jelenlegi formájában nem kívánják egyetértésüket megadni, kezdjenek tárgyalásokat, 
továbbá utasítja előadóját és illetékes bizottsága elnökét, hogy ugyane bizottság 
útmutatását követve folytassanak tárgyalásokat a Tanáccsal és a Bizottsággal a két 
intézmény egyetértésének megszerzése végett;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és a mellékletben szereplő, 
rendeletre irányuló javaslatot a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok 
parlamentjeinek.
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MELLÉKLET

EURÓPAI PARLAMENTI RENDELETRE IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Parlament vizsgálati jogának gyakorlására vonatkozó részletes 

rendelkezésekről és a 95/167/EK, Euratom, ESZAK európai parlamenti, tanácsi és 

bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 226. cikke 

harmadik bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 

106a. cikkére,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való továbbítását követően,

tekintettel a Tanács egyetértésére1,

tekintettel a Bizottság egyetértésére2,

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1) a Lisszaboni Szerződés megteremtette az Unión belül a megújult és megerősített 

intézményi egyensúly feltételeit, ezzel lehetővé téve az uniós intézmények 

                                               
1 HL …
2 HL …
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hatékonyabb, nyitottabb és demokratikusabb működését; ebben az összefüggésben 

megerősítette és kibővítette az Európai Parlament politikai ellenőrzéssel kapcsolatos 

funkcióit. Ennek megfelelően és mind a nemzeti parlamentek gyakorlatával, mind az 

Európai Unióról szóló szerződésben, az Európai Unió működéséről szóló 

szerződésben és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésben (a 

továbbiakban: „szerződések”) szereplő követelményekkel összhangban meg kell 

erősíteni az Európai Parlament vizsgálóbizottságait, és olyan specifikus, valós és 

egyértelműen meghatározott hatáskörökkel kell felruházni őket, amelyek jobban 

összhangban vannak politikai státuszukkal és jogkörükkel, egyidejűleg tiszteletben 

tartva az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében meghatározott arányosság elvét.

(2) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 1995. április 19-én elfogadták az 

Európai Parlament vizsgálati jogának gyakorlására vonatkozó részletes 

rendelkezésekről szóló 95/167/EK, Euratom, ESZAK határozatot1. A határozat utalt 

annak lehetőségére, hogy rendelkezései a tapasztalatok alapján felülvizsgálhatók.

(3) Tekintettel a Lisszaboni Szerződés által megteremtett új intézményi egyensúlyra és az 

Európai Parlament vizsgálóbizottságainak működése során szerzett tapasztalatokra, 

szükségessé vált a 95/167/EK, Euratom, ESZAK határozat hatályon kívül helyezése és 

új rendelettel való felváltása.

(4) A Bíróság joggyakorlatában elismert hasznossági elvvel összhangban1, az Európai 

Parlamentet és vizsgálóbizottságait fel kell ruházni a vizsgálati jogból adódó feladatok 

ellátásához elengedhetetlenül szükséges hatáskörökkel. E célból az is nagyon fontos, 

hogy az Európai Unió intézményei és testületei, valamint a tagállamok lépéseket 

tegyenek ezen feladatok ellátásának megkönnyítése érdekében.

(5) Nem állítható fel vizsgálóbizottság, ha a tényállításokat bíróság előtt vizsgálják, illetve 

amíg az ügyben tart a peres eljárás; ugyanakkor – a politikai természetű és a bíróságra 

tartozó vizsgálatok közötti ütközések elkerülése végett – az Európai Parlament a 

                                               
1 HL L 78., 1995.4.6., 1. o.
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vizsgálóbizottság felállítása után (anélkül, hogy erre köteles lenne a szerződésekben 

alapján) felfüggesztheti annak működését, ha ugyanarra a tárgyra vonatkozóan peres 

eljárás indult.

(6) A nyitottság, a jó kormányzás és a demokratikus elszámoltathatóság elveiből 

következik, hogy a vizsgálóbizottsági eljárásnak és különösen a meghallgatásoknak a 

nyilvánosság előtt kell lezajlaniuk; másfelől rendelkezni szükséges a zárt ülésen 

lefolytatandó eljárás lehetőségéről, továbbá megfelelő titoktartási szabályokról annak 

érdekében, hogy biztosítható legyen a vizsgálatok hatékonysága, a tagállami érdekek 

védelme, az egyének magánéletének és integritásának védelme – összhangban 

mindenekelőtt a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós jogszabályokkal –, 

valamint a természetes és jogi személyek üzleti érdekeinek védelme.

(7) A Parlament felügyeleti hatáskörének lényegi elemét képező vizsgálati jog célja annak 

megállapítása, hogy a hatályos jogszabályokat a múltban hogyan hajtották végre; ezért 

alapvetően fontos, hogy a vizsgálóbizottságok a vizsgálat során feltárt tényszerű 

bizonyítékokra támaszkodhassanak. E cél érdekében biztosítani szükséges, hogy a 

vizsgálóbizottság mandátuma korlátain belül lefolytathassa mindazon vizsgálatokat, 

amelyeket feladata elvégzéséhez szükségesnek tart, így elsősorban helyszíni 

vizsgálatokat folytasson, dokumentumokat kérjen be, tanúkat idézzen, uniós és 

tagállami tisztviselőket és egyéb alkalmazottakat hallgasson meg, valamint szakértői 

véleményeket szerezzen be.

(8) Az átláthatóság és a jogbiztonság érdekében a bizonyítékok beszerzésére vonatkozó 

utasításról a vizsgálóbizottságnak határozat formájában kell intézkednie, mely 

határozat az Európai Parlament által hozott, harmadik személyekkel szemben 

joghatást kiváltó aktusnak minősül, amellyel szemben megfelelő jogi felülvizsgálatnak 

van helye.

(9) A vizsgálatokat az emberi jogok és az alapvető szabadságok legteljesebb tiszteletben 

                                                                                                                                                  
1 A 281., 283–285. és 287/85 számú (Németország, Franciaország, Hollandia, Dánia és Egyesült Királyság 
kontra  Bizottság) egyesített ügyben hozott 1987. július 9-i ítélet ([1987] EBHT, 3203. o., 28. pont).
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tartásával kell lefolytatni, különösen a méltányosság elve és az érintettek azon joga 

tekintetében, hogy a rájuk vonatkozó tényekkel kapcsolatban kifejthessék 

véleményüket.

(10) A vizsgálatok során figyelembe kell venni azt az elvet is, hogy egy vizsgálat 

következtetései kizárólag bizonyító erejű elemeken alapulhatnak; e célból a 

vizsgálóbizottságok számára hozzáférést kell biztosítani az uniós intézmények és 

testületek, valamint a tagállamok, továbbá – amennyiben a vizsgálat sikeréhez a 

dokumentumra szükség van – bármely természetes vagy jogi személy birtokában levő 

valamennyi lényeges dokumentumhoz.

(11) A lojális együttműködés elvével és az Unió jogrendjének fenntartásához való 

hozzájárulásra vonatkozó kötelezettségükkel összhangban az Unió intézményei és 

testületei, valamint a tagállamok kijelölik azokat a tisztviselőket vagy alkalmazottakat, 

akik számára engedélyezik a vizsgálóbizottságok előtti megjelenést, amennyiben az 

utóbbiak erre felszólítják őket.

(12) Ugyanakkor annak biztosítása érdekében, hogy a vizsgálóbizottság bizonyos lehessen 

benne, hogy következtetései bizonyító erejű elemeken alapulnak, rendelkezniük kell 

azzal a joggal, hogy az Európai Unióban lakóhellyel rendelkező bármely személyt –

beleértve az uniós intézmények és a tagállamok tisztviselőit és egyéb alkalmazottait –

tanúként maga elé idézhessenek, e személyek pedig a kérdésre adott válaszokban 

kötelesek együttműködve, legjobb tudomásuk és lelkiismeretük szerint az igazat 

vallani; ezenkívül annak érdekében, hogy az Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai e 

kötelezettségüknek eleget tehessenek, egyértelműsíteni szükséges, hogy az Európai 

Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata 17. és 19. cikke alapján (lásd: 

259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelet1 és az e rendelet részét képező, az Európai 

Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 11. cikke) az Unió 

tisztviselői és egyéb alkalmazottai számára engedélyezett, hogy megjelenési 

kötelezettségüknek eleget tegyenek a vizsgálóbizottság felszólítására, tanúként részt 

vegyenek a vizsgálatban, nyilatkozatokat tegyenek és személyesen bizonyítékokkal 
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szolgáljanak.

(13) A tanúvallomások lehető legmagasabb fokú bizonyító erejének biztosítása céljából a 

vizsgálóbizottságok jogosultak továbbá kérni a tanúvallomások eskü alatt történő 

megtételét; mindazonáltal – mivel az eskü alatt történő tanúvallomás nem minden 

uniós tagállamban elfogadott eljárás – a tanúk eskütételre nem kötelezhetők. Minden 

olyan esetről, amikor a tanú megtagadja az eskü alatt történő tanúvallomást, hivatalos 

feljegyzés készítendő annak érdekében, hogy az egyes tanúvallomások bizonyító 

értéke méltányos módon összehasonlítható legyen egymással.

(14) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés ratifikálásával a tagállamok azt is 

elfogadták, hogy az Európai Parlamentet felruházzák az uniós jogszabályok 

alkalmazása során feltételezhetően elkövetett szabálysértések és hivatali visszásságok 

kivizsgálásának jogával; ebből következően a tagállamoknak gondoskodniuk kell 

arról, hogy nemzeti hatóságaik – a nemzeti jogszabályoknak megfelelően – megadják 

a szükséges támogatást ahhoz, hogy a vizsgálóbizottságok elvégezhessék feladatukat, 

ideértve különösen azt, hogy a vizsgálóbizottságok megkereséseit a legrövidebb időn 

belül végrehajtják.

(15) Az uniós szintű demokratikus ellenőrzés erősítése céljából az e rendeletben foglalt 

rendelkezések kiterjedt hatáskörrel ruházzák fel a vizsgálóbizottságokat; a 

rendelkezések érvényesítése, a vizsgálatok hatékonyságának fokozása és a nemzeti 

parlamentek gyakorlatához való közelítése céljából a rendeletnek jól meghatározott 

esetekben lehetőséget kell adnia a hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókra; 

a tagállamoknak kell gondoskodniuk arról, hogy bizonyos jogsértésekhez nemzeti 

jogszabályaik megfelelő szankciókat rendeljenek, valamint arról is, hogy az ilyen 

jogsértések elkövetői ellen megfelelő eljárás induljon.

(16) Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 17. cikke alapján 

az Unió tisztviselőit és egyéb alkalmazottait mentességek kizárólag az Unió 

érdekeinek védelmében illetik meg. Annak érdekében, hogy a rendelet által létrehozott 

                                                                                                                                                  
1 HL L 56., 1968.3.4., 1. o.
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szankciórendszer a tisztviselők és egyéb alkalmazottak esetében is alkalmazható 

legyen, valamint hogy kizárható legyen a tanúk különböző csoportjaival szemben az 

egyenlőtlen bánásmód kockázata, a rendelet azt a vélelmet állítja fel, hogy jogsértés 

megalapozott gyanúja esetén az Unió tisztviselőjét vagy egyéb alkalmazottját a 

jegyzőkönyv alapján megillető mentesség felfüggesztése nem ellentétes az Unió 

érdekeivel.

(17) A jogorvoslati lehetőségek szélesebb körének biztosítása végett az Európai 

Parlamenten belül a természetes és – az uniós és tagállami intézményektől és 

testületektől eltérő – jogi személyek számára elérhetővé kell tenni az eljárás előtti 

jogorvoslat lehetőségét, melynek keretében e személyek vitathatják a vizsgálatra 

vonatkozó rendelkezések alkalmazásában meghozott, rájuk vonatkozó vagy 

közvetlenül és személyesen őket érintő határozatokat. E jogorvoslati lehetőséget a 

szerződések és a tagállamok jogrendszerei által biztosított bírósági és bíróságon kívüli 

jogorvoslati lehetőségeken felül kell biztosítani.

(18) E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat, valamint az Európai Unió Alapjogi 

Chartája által elismert elveket.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
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1. szakasz

A vizsgálóbizottságok felállítása, mandátuma és működésének befejezése

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet az Európai Parlamentnek az uniós jogszabályok alkalmazása során elkövetett 

jogszabálysértések és hivatali visszásságok kivizsgálására vonatkozó joga gyakorlását 

szabályozó részletes rendelkezéseket tartalmazza.

2. cikk

A vizsgálóbizottságok felállítása és mandátuma

(1) Feladatainak ellátása során és a szerződésekben szabályozott feltételek és korlátozások 

között az Európai Parlament ideiglenes vizsgálóbizottságokat állíthat fel.

(2) Az Európai Parlament vizsgálóbizottságot az eljárási szabályzatában előírt eljárásnak 

megfelelően, képviselői egynegyedének kérésére állíthat fel.

(3) A vizsgálóbizottság felállítására vonatkozó határozatnak tartalmaznia kell annak 

mandátumát, beleértve az alábbiakat:

a) a vizsgálat tárgya és célja;

b) a vizsgálóbizottság összetétele, amely a politikai erőviszonyokat 

kiegyensúlyozottan tükrözi;

c) a jelentés benyújtására megszabott határidő, amely nem lehet több [tizenkét] 

hónapnál, az időkorlát (4) bekezdésben szereplő kiterjesztési lehetőségeinek 

sérelme nélkül;
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(4) Az Európai Parlament a vizsgálóbizottság jelentésének benyújtására megszabott 

határidőt indokolással ellátott határozattal [két] alkalommal [három-három] hónappal 

meghosszabbíthatja.

3. cikk

A vizsgálóbizottságok működésének befejezése

A vizsgálóbizottság működését befejezi az alábbi esetekben:

a) jelentése benyújtásakor; vagy

b) a jelentése benyújtására megszabott határidő leteltekor; továbbá

c) minden esetben a parlamenti ciklus befejeződésével egyidejűleg.

2. szakasz

Általános eljárási szabályok

4. cikk

Összeférhetetlenség

(1) Nem állítható fel vizsgálóbizottság, ha a tényállításokat bíróság előtt vizsgálják, illetve 

amíg az ügyben tart a peres eljárás.

(2) Amennyiben a vizsgálóbizottság felállítása után azonos tárgyra vonatkozóan peres 

eljárás indul, az Európai Parlament határoz arról, hogy felfüggeszti-e a 

vizsgálóbizottság által folytatott vizsgálatot.

Erre vonatkozó kérelmet tagállam, a Bizottság vagy a vizsgálatban közvetlenül és 
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személyesen érintett személy terjeszthet elő.

A felfüggesztés időtartama nem számít bele a 2. cikk (3) bekezdésének c) pontjában és 

(4) bekezdésében előírt időtartamba.

5. cikk

Az eljárás nyilvános jellege

(1) A vizsgálóbizottság működése és különösen a vizsgálóbizottság előtti meghallgatások 

nyilvánosak.

(2) Kivételes jelleggel sor kerülhet zárt ülésen folytatott eljárásra is, amennyiben ezt a 

vizsgálóbizottság tagjainak [egynegyede], egy uniós intézmény vagy testület, vagy az 

érintett tagállami hatóságok kérik. A tanúknak és a szakértőknek jogukban áll 

nyilatkozataikat vagy tanúvallomásaikat zárt ülésen megtenni.

A bizalmas jellegű információk vizsgálata a 6. cikknek megfelelően zárt ülésen 

történik.

(3) A vizsgálóbizottság minden olyan személyt tájékoztat e tényről, akinek a neve a 

vizsgálat során felmerül és akit ez hátrányosan érinthet; az érintett személyt annak 

kérésére meg kell hallgatnia.

6. cikk

Titoktartás

(1) A vizsgálóbizottság a tudomására jutott információkat kizárólag feladatai ellátásához 

használhatja fel. Ezek nem hozhatók nyilvánosságra, amennyiben bizalmas természetű 

adatokat tartalmaznak. A bizalmas információk kezeléséről és védelméről az Európai 

Parlament az uniós intézmények által alkalmazott közös biztonsági 
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minimumszabályoknak megfelelően gondoskodik.

(2) Az (1) bekezdés megfelelően alkalmazandó azon információk esetében, amelyeknek 

közzététele sértené a személy magánéletének védelmét vagy integritását – különös 

tekintettel a személyes adatok védelméről szóló uniós jogszabályokra –, vagy a 

természetes vagy jogi személy üzleti érdekeit, ideértve a szellemi tulajdonjogokat is.

7. cikk

Együttműködés

Az uniós intézmények és testületek gondoskodnak arról, hogy tagjaik és személyzetük 

megadhassák a vizsgálóbizottság számára a feladatának elvégzéséhez szükséges támogatást.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy hatóságaik a nemzeti jogszabályok rendelkezéseinek 

betartásával biztosítsák a vizsgálóbizottság számára a feladatának elvégzéséhez szükséges 

támogatást.

8. cikk 

Közlemények

A tagállamok nemzeti hatóságainak vagy bíróságainak szánt bármiféle, e rendelet 

alkalmazását célzó közlést az Európai Unió mellett működő állandó képviseleteiken keresztül 

kell továbbítani.

9. cikk 

A vizsgálatok eredményei

(1) A vizsgálat lezárását követően a vizsgálóbizottság benyújtja jelentését az Európai 

Parlamentnek, amely dönt a megfelelő további lépésekről.
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(2) A jelentés alapján az Európai Parlament különösen továbbítja az ügy anyagát az uniós 

intézményekhez vagy testületekhez, vagy a nemzeti bíróságokhoz vagy más 

hatóságokhoz.

Az Európai Parlament a vizsgálóbizottság jelentése alapján elfogadott ajánlásokat 

fogalmazhat meg az uniós intézmények vagy testületek vagy a tagállamok számára.

3. szakasz

Vizsgálat

10. cikk

A vizsgálat lefolytatása

(1) A vizsgálóbizottság mandátuma korlátain belül a feladata teljesítéséhez szükségesnek 

ítélt bármely vizsgálatot lefolytathat. Evégből a vizsgálóbizottság különösen 

felhatalmazással rendelkezik az alábbiakra:

– helyszíni vizsgálatok lefolytatása;

– dokumentumok bekérése;

– tanúk megidézése;

– uniós vagy tagállami tisztviselők és egyéb alkalmazottak meghallgatása;

– szakértői vélemények bekérése.

(2) A vizsgálóbizottság vizsgálata lefolytatása során segítséget kérhet a tagállamok 

bíróságaitól vagy más hatóságaitól. E hatóságok megadják a szükséges segítséget a 

vizsgálóbizottság munkájához.

(3) A vizsgálóbizottság az általa a 3. szakasz alkalmazásában elfogadott, természetes vagy 

– az uniós intézményeken és testületeken vagy tagállamokon kívüli – jogi személynek 
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szóló határozatokban a címzetteket tájékoztatja az e rendelet 19. cikke alapján 

számukra nyitva álló jogorvoslati lehetőségekről.

A vizsgálóbizottság harmadik személyekkel szemben joghatást keletkeztető 

határozatai az Európai Parlament aktusainak minősülnek.

11. cikk

Bizonyítás elrendelése

A vizsgálat érdekében a vizsgálóbizottság határozatot hoz (elrendeli a bizonyítás felvételét), 

amelyben meghatározzza a tervezett vizsgálat eszközeit és a megállapítandó tényeket.

12. cikk

Helyszíni vizsgálatok

A vizsgálóbizottság helyszíni vizsgálatokat folytathat. Ezeket adott esetben a nemzeti 

hatóságokkal együttműködésben, a nemzeti jogszabályoknak megfelelően kell lefolytatni.

13. cikk

Dokumentumok bekérése

(1) A vizsgálóbizottság nekik címzett kérésére az uniós intézmények és testületek a 

birtokukban levő, a tárgyhoz kapcsolódó dokumentumokat hozzáférhetővé teszik a 

vizsgálóbizottság számára.

(2) A vizsgálóbizottság kérésére a tagállami hatóságok a birtokukban levő, a tárgyhoz 

kapcsolódó dokumentumokat nemzeti jogszabályaiknak megfelelően és az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés 346. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában 

előírtak szerint hozzáférhetővé teszik a vizsgálóbizottság számára.
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(3) A vizsgálóbizottság bármely más jogi vagy természetes személyt is felkérhet azon 

dokumentumok rendelkezésre bocsátására, amelyeket a vizsgálat sikere szempontjából 

lényegbevágónak ítél. E személyek – az uniós vagy a nemzeti jogszabályokból eredő 

kötelezettségeik sérelme nélkül – kötelesek a vizsgálóbizottság kérésének eleget tenni. 

E személyek élhetnek azon jogaikkal, amelyek nemzeti jogszabályaik alapján 

megilletik őket azokban az esetekben, amikor országuk rendészeti hatóságai tárgyakat 

foglalnak le.

(4) A dokumentumokba történő betekintésre irányuló kérelmeknek tartalmazniuk kell a 

kérelem jogalapját és célját, továbbá meg kell jelölniük, hogy az igény mely 

dokumentumokra irányul és az igényt mely határidőn belül kell teljesíteni. Ki kell 

térniük továbbá a kért dokumentumokba történő betekintés nem megalapozott 

elutasítása esetén várható következményekre.

14. cikk

Tanúk

(1) A vizsgálóbizottság tanúként megidézheti az Európai Unió területén lakóhellyel 

rendelkező bármely személyt, amennyiben úgy ítéli meg, hogy meghallgatására 

feladata teljesítése érdekében szükség van.

Valamennyi idézésnek tartalmaznia kell az érintett tanú nevét, elő- vagy utóneveit és 

címét, továbbá pontosan közölnie kell, hogy a tanút mely tárgyra vonatkozóan és mi 

okból kívánják meghallgatni. A vizsgálóbizottság az idézést a tanú lakóhelye szerinti 

tagállam illetékes nemzeti hatóságához továbbítja. Az illetékes nemzeti hatóság 

gondoskodik róla, hogy az idézést a tanú a nemzeti jogszabályok rendelkezéseinek 

megfelelően átvegye.

(2) A szabályszerűen megidézett tanúk kötelesek az idézésnek eleget tenni és a 

meghallgatáson megjelenni. Kötelesek a vizsgálóbizottság tagjai által feltett 
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kérdésekre együttműködve, legjobb tudomásuk és lelkiismeretük szerint az igazat 

vallani. Élhetnek azon jogaikkal, amelyek a lakóhelyük szerinti tagállamban 

megilletnék őket, amennyiben annak parlamenti vizsgálóbizottsága vagy hasonló 

testülete, vagy polgári jogi eljárás lefolytatására illetékes bírósága idézné meg és 

hallgatná meg őket. E célból jogi tanácsadást vehetnek igénybe.

A tanúkat előzetesen tájékoztatni kell jogaikról és kötelezettségeikről, továbbá az 

idézés ellenére a vizsgálattól történő igazolatlan távolmaradás, valamint a hamis 

tanúzás és a hamis tanúzásra felhívás lehetséges következményeiről.

(3) A vizsgálóbizottság határozhat úgy, hogy a tanúkat a következő eskü alatt hallgatja 

meg: „Esküszöm, hogy az igazat, a teljes igazat és csakis az igazat adtam elő”. A 

tanúk – ha kívánják – az eskü szövegét vallási formulával is kiegészíthetik. 

Mindazonáltal senki nem kényszeríthető arra, hogy eskü alatt tegyen tanúvallomást.

Minden olyan esetről, amikor a tanú megtagadja az eskü alatti vallomástételt, hivatalos 

feljegyzést kell készíteni.

15. cikk

Uniós vagy tagállami tisztviselők és egyéb alkalmazottak

(1) A vizsgálóbizottság az uniós intézményeket vagy testületeket vagy a tagállamokat 

felszólíthatja arra, hogy egy vagy több tisztviselőt vagy alkalmazottat jelöljenek ki az 

eljárásban való részvételre.

Az uniós intézmények vagy testületek vagy a tagállamok kijelölik azokat a 

tisztviselőket vagy alkalmazottakat, akik számára engedélyezik a vizsgálóbizottság 

előtti megjelenést.

(2) A vizsgálóbizottság uniós tisztviselőt vagy egyéb alkalmazottat egyedileg is 

felszólíthat tanúvallomás megtételére a hivatali kötelességeivel kapcsolatos valamely 
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ügyben, amennyiben úgy ítéli meg, hogy feladata teljesítéséhez az érintett személy 

meghallgatására szükség van. Az Európai Unió személyzeti szabályzata 17. és 19. 

cikke, valamint az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási 

feltételek 11. cikke alapján az érintett tisztviselő vagy egyéb alkalmazott számára 

engedélyezett, hogy a vizsgálóbizottság felszólításának eleget téve tanúként részt 

vegyen a vizsgálatban, nyilatkozatokat tegyen és személyesen bizonyítékokkal 

szolgáljon.

(3) A vizsgálóbizottság egy tagállam tisztviselőjét vagy egyéb alkalmazottját egyedileg is 

felszólíthatja tanúvallomás megtételére a hivatali kötelességeivel kapcsolatos valamely 

ügyben, amennyiben úgy ítéli meg, hogy feladata teljesítéséhez az érintett személy 

meghallgatására szükség van. Az érintett tagállam a nemzeti jogszabályoknak 

megfelelően engedélyezi a tisztviselők vagy egyéb alkalmazottak számára, hogy a 

vizsgálóbizottság felszólításának eleget téve tanúként részt vegyenek a vizsgálatban, 

nyilatkozatokat tegyenek és személyesen bizonyítékokkal szolgáljanak.

16. cikk

Megkeresések

(1) A vizsgálóbizottság a szabályszerűen megidézett tanúk meghallgatása céljából 

jogsegély iránti megkeresést bocsáthat ki.

(2) A vizsgálóbizottság a jogsegély iránti megkeresést bizottsági határozat formájában és 

a 14. cikk (1) bekezdésével összhangban a tanú lakóhelye szerinti tagállam illetékes 

bíróságához továbbítja. Ha szükséges, a határozathoz mellékelni kell annak a címzett 

tagállam hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelveinek valamelyikén készült fordítását.

(3) Az illetékes bíróság a nemzeti jogszabályokkal összhangban a jogsegély iránti 

megkeresést végrehajtja. Mindazonáltal a vizsgálóbizottságtól érkezett jogsegély iránti 

megkeresést követően különleges módszer vagy eljárás is igénybe vehető, amennyiben 

ez nem összeférhetetlen az érintett tagállam nemzeti jogszabályaival, valamint annak 



PR\867229HU.doc 19/28 PE464.928v01-00

HU

belső gyakorlatai és eljárásai, illetve gyakorlati nehézségek ezt nem akadályozzák.

(4) A jogsegély iránti megkereséseket a lehető legrövidebb időn belül végre kell hajtani.

(5) A végrehajtás után az illetékes bíróság a vizsgálóbizottságnak megküldi a jogsegély 

iránti megkeresést magában foglaló határozatát, a végrehajtás során keletkezett 

dokumentumokat és a részletes költségkimutatást.

17. cikk

Szakértők

(1) A vizsgálóbizottság határozhat egy vagy több szakértői vélemény beszerzéséről. Erre 

vonatkozó határozatában meghatározza a szakértők feladatait és megjelöli azt a 

határidőt, ameddig a jelentést be kell nyújtani.

(2) A szakértők csak azokkal a kérdésekkel kapcsolatban adhatnak véleményt, amelyekre 

vonatkozóan ezt kifejezetten kérték tőlük.

(3) Szakértői javaslatra a vizsgálóbizottság tanúkihallgatásokat rendelhet el.

(4) A szakértői jelentés benyújtása után a vizsgálóbizottság meghallgathatja a szakértőt.

A 16. cikk értelemszerűen alkalmazandó.

18. cikk

Szankciók

(1) Az e rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítésének elutasítása vagy 

elmulasztása esetén erről hivatalos feljegyzést kell készíteni.
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Az Európai Parlament elnöke a plenáris ülést tájékoztathatja a fenti elutasításokról 

vagy mulasztásokról, és gondoskodhat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő 

közzétételükről.

(2) A tagállamok gondoskodnak róla, hogy a rendelet megsértésének alább felsorolt esetei 

esetén sor kerül a nemzeti jogszabályoknak megfelelő szankciók kiszabására:

– az igényelt dokumentumok rendelkezésre bocsátásának nem megalapozott 

megtagadása;

– az idézés ellenére a vizsgálattól történő igazolatlan távolmaradás;

– hamis tanúzás; továbbá

– hamis tanúzásra felhívás.

E szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(3) Amennyiben valaki megalapozottan gyanúsítható a (2) bekezdésben felsorolt valamely 

szabálysértés elkövetésével, a lakóhelye szerinti tagállam a nemzeti jogszabályok 

alapján megfelelő eljárást indít vele szemben.

(4) A (2) bekezdésben felsorolt valamely szabálysértés elkövetésének megalapozott 

gyanúja esetén az Unió tisztviselője vagy egyéb alkalmazottja által az Európai Unió 

kiváltságairól és mentességeiről szóló 17. jegyzőkönyv alapján élvezett mentesség 

felfüggesztése nem tekintendő az Unió érdekeivel ellentétesnek.

19. cikk

Jogorvoslat



PR\867229HU.doc 21/28 PE464.928v01-00

HU

(1) A természetes és – az uniós és tagállami intézményektől és testületektől eltérő – jogi 

személyek indokolással ellátott írásos panaszt nyújthatnak be a vizsgálóbizottság által 

a 3. szakasz alkalmazásában elfogadott, az érintett személynek címzett vagy számára 

közvetlen és személyes hátrányt okozó határozat ellen. A panasznak tartalmaznia kell 

az uniós vagy nemzeti jogszabály feltételezett megsértésére való pontos hivatkozást.

(2) A panaszt a panaszos határozatról történő értesítését vagy ilyen értesítés hiányában az 

azon napot követő [10 munkanapon] belül kell benyújtani az Európai Parlamentnek, 

amelyen a panaszos arról – az esettől függően – tudomást szerzett.

A panasznak halasztó hatálya van.

(3) Az Európai Parlament a panasszal kapcsolatban a panasz beérkezésétől számított [10 

munkanap] elteltét követő első ülésén indokolással ellátott határozatot hoz. A 

határozatról [10 munkanapon] belül értesíti a panaszost, akit tájékoztat az előtte nyitva 

álló jogorvoslati lehetőségekről, azaz arról, hogy az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 263., illetve 228. cikkében meghatározott feltételekkel bírósági keresetet 

nyújthat be az Európai Parlament ellen és/vagy panaszt tehet az Európai 

Ombudsmannál.

(4) Amennyiben az Európai Parlament az előírt határidőn belül nem értesíti indokolással 

ellátott határozatáról a panaszost, az utóbbi az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 263. cikkében meghatározott feltételekkel jogosult bírósági keresetet 

benyújtani az Európai Parlament ellen.

4. szakasz

Záró rendelkezések

20. cikk

Hatályon kívül helyezés
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A 95/167/EK, Euratom, ESZAK határozat ezzel hatályát veszti.

21. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő [huszadik] napon 

lép hatályba.

Ez a rendelet a következő dátumtól alkalmazandó: …*.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt: […]-án/-én. 

Az Európai Parlament részéről

az elnök

                                               
* HL … Kérem, illessze be az időpontot: E rendelet hatálybalépését követő [tizenkét] hónap.
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INDOKOLÁS

„Az igazság nyílvessző, a kapu pedig szűk…amelyen áthalad.”

BOB DYLAN

BEVEZETÉS

A vizsgálathoz való jog a Parlament felügyeleti jogkörének fontos eleme. Valóban az, hiszen 
végeredményben a múltbeli események ellenőrzésére ad lehetőséget abból a szempontból, 
hogy miképpen alkalmazták a fennálló jogszabályokat. Megsértették-e a jogszabályokat vagy 
előfordultak-e hivatali visszásságok vagy korrupciós esetek a jogalkalmazás során? Más 
szóval: a vizsgálat célja az igazság feltárása a múltbeli eseményekkel kapcsolatban.

Ezt a jogot a demokratikus parlamentek világszerte sokféle módon gyakorolják. Az EU 
legtöbb tagállamában az alkotmány, jogszabály vagy rendelet írja elő és szabályozza a 
vizsgálóbizottságok felállítását. Ha összehasonlítjuk a különböző tagállamokban működő 
vizsgálóbizottságok típusait, akkor jelentős különbségeket tapasztalunk felállításuk módja, 
működésük és jogköreik tekintetében1. További különbségek fedezhetők fel abban a 
tekintetben, hogy milyen gyakran kerül sor vizsgálóbizottságok felállítására. 

Az Európai Parlament „a közösségi jog végrehajtása során felmerülő állítólagos jogsértéseket 
vagy hivatali visszásságokat” vizsgáló ideiglenes vizsgálóbizottságok felállítására vonatkozó 
jogát a Maastrichti Szerződés emelte az elsődleges jog szintjére. A Szerződés nem pontosítja 
az EP vizsgálóbizottságainak juttatott speciális jogköröket, és ehelyett a részletes 
rendelkezések kidolgozását a jövőbeli intézményközi megállapodásra bízza.

A Parlament haladéktalanul megkezdte a megállapodás kidolgozását, ám az Európai 
Parlament vizsgálati jogának gyakorlását szabályozó részletes rendelkezésekre vonatkozó 
intézményközi határozat elfogadására csak hosszas tárgyalások és két jelentés2 elkészülte 
után, 1995-ben került sor3. 

A Parlament nagyon elővigyázatosan élt e jogával. 1995 óta mindössze három 
vizsgálóbizottságot állított fel. 

- TRANSIT - vizsgálat a közösségi árutovábbítási rendszer tárgyában,
- ESBI - vizsgálat a szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma (BSE) tárgyában,

                                               
1 Vö. a C. Tematikus főosztály „Parlamenti vizsgálóbizottságok a nemzeti rendszerekben: az uniós tagállamok 
összehasonlító vizsgálata” című elemzésével.
2 A3-0302/92 és A4-0003/95.
3 85/167/EK, Euratom, ESZAK határozat.
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- EQUI - vizsgálat az Equitable Life Assurance Society biztosítótársaság válsága tárgyában.

Ülései során az EQUI bizottság hamarosan belátta, hogy a vizsgálóbizottságok olyannyira 
korlátozott jogkörrel rendelkeznek, hogy az végeredményben nem egyeztethető össze az 
Európai Parlament politikai státuszával, szükségleteivel és hatásköreivel. Erre vonatkozólag 
az EQUI bizottság jelentésében megállapította: 

A bizottság igen korlátozott hatáskörrel rendelkezik (kivéve az Európai Bizottság vonatkozásában): 
nem idézhet tanúkat, a lehetséges tanúk minden következmény, költség vagy bírság nélkül 
megtagadhatják a bizottsággal való együttműködést, és nincs szankció a hamis tanúzással, a 
távolmaradással és a bizottság előtt történő bizonyíték szolgálatással szemben. A bizottság nem 
rendelkezik a bíróságokéhoz hasonló vizsgálati hatáskörrel a nemzeti hatóságok vonatkozásában vagy 
olyan esetben, ha valamely hatósági vagy magánszerv megtagadja a dokumentáció bizottságnak történő 
kiadását. Nincsen lehetősége arra sem, hogy a vizsgálat során a nemzeti bíróságok segítségét kérje1.

Az EQUI bizottság által kiemelt ezen problémák tényszerűleg már az 1995-ös intézményközi 
tárgyalások alkalmával is felmerültek mint vitás pontok. Ennek alapján az Európai Parlament 
2007. június 19-én ajánlást adott ki2, amelyben felszólította az Elnökök Értekezletét, hogy 
léptesse hatályba a már az EQUI bizottság jelentésében is megtalálható – elsősorban a 
vizsgálóbizottságok jövőbeli reformjával foglalkozó – ajánlásokat.

Miért van szükség most a reformra?

A Lisszaboni Szerződés módosította az Unió intézményi egyensúlyát és megerősítette a 
Parlament politikai státuszát. Az EUSZ 14. cikke kifejezetten kimondja, hogy a Parlament 
politikai ellenőrzést gyakorol. A Szerződés megváltoztatta továbbá a vizsgálati jog 
gyakorlását szabályozó rendelkezések meghatározását célzó eljárást. A 226. cikk kimondja: 
„A (…) részletes szabályokat saját kezdeményezése alapján rendkívüli jogalkotási eljárás 
keretében elfogadott rendeletek formájában, valamint a Tanács és a Bizottság egyetértését 
követően az Európai Parlament állapítja meg.”

Míg a múltban a három európai uniós intézmény együttesen határozott a kérdésben, a 
Lisszaboni Szerződés kifejezetten a Parlamentnek juttatja a kezdeményezés jogát. 
Mindazonáltal a Parlamentnek továbbra is meg kell szereznie a Tanács és a Bizottság formális 
egyetértését. 

Másik ok a felülvizsgálatra az, hogy az ombudsmanra vonatkozó alapokmány legutóbbi 
módosításai3 révén az ombudsman most szélesebb jogkörrel rendelkezik, mint a Parlament 
vizsgálóbizottságai.

A jövőbeli vizsgálóbizottságok működésének és hatékonyságának javítását tartva szem előtt, 
az Európai Parlament 2007. június 19-i – az EQUI bizottság jelentésén alapuló – ajánlása már 
előirányozta az e bizottságokra vonatkozó szabályok reformját. A bizottság 12 tagállam és 
Svájc helyzetének tanulmányozása után megállapította, hogy a nemzeti parlamentek az EP-

                                               
1 A6-0203/2007.
2 P6_TA(2007)0264.
3 HL L 189., 2008.7.17., 25. o.
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hez képest sokkal több lehetőséggel rendelkeznek vizsgálatok lefolytatására. Ennek 
következtében a tematikus főosztály megismételte a vizsgálatot, kiterjesztve azt azokra a 
tagállamokra is, amelyeket a megelőző felmérésbe nem vontak be. Az eredmények azt 
mutatják, hogy a tagállamok többségének alkotmányos rendszerében helye van a 
vizsgálóbizottságoknak. A legtöbb tagállamban e bizottságok a valódi bíróságokéhoz hasonló, 
bár szűkebb vizsgálati jogkörrel rendelkeznek. A legtöbb tagállamban, ahol van jogalap a 
vizsgálóbizottságok létrehozására, megvan arra is a lehetőség, hogy tanúkat idézzenek meg 
bizonyíték szolgáltatása céljából. Ennek megtagadása esetén az egyes országokban más-más 
szankciók alkalmazhatók. 

E rendelkezésekhez képest az Európai Parlament vizsgálóbizottságokra vonatkozó jelenlegi 
szabályai sokkal kevésbé kényszerítő jellegűek, különösen a tanúk beidézése és az 
együttműködést megtagadó tanúk szankcionálása tekintetében.

Mivel a Szerződés a Parlament számára biztosítja a kezdeményezés jogát, az eljárás 
megegyezik az eljárási szabályzat 41. cikkében („A Parlament kezdeményezési joga a 
Szerződések értelmében”) szabályozott eljárással.

Mivel az eljárás megváltozott, a Parlament nem egyszerűen módosítja a régebbi határozatot, 
hanem – a fentiek alapján – új rendeletre is javaslatot tehet1. 

Melyek a javasolt javítások? 

A vizsgálóbizottságoknak rendelkezniük kell az ahhoz szükséges eszközökkel, hogy 
elláthassák az uniós jogszabályok megsértéseinek vagy a hivatali visszásságok feltételezett 
eseteinek kivizsgálására vonatkozó feladataikat. Ez összhangban van a Bíróság 
joggyakorlatával is. Amennyiben a Szerződés valamely cikke egy uniós intézményre vagy 
testületre konkrét feladat ellátását bízza, akkor egyben „e testületre szükségszerűen és 
magától értetődően a szóban forgó feladat ellátásához elengedhetetlen hatásköröket is rá 
ruházza”2.

Az új rendeletre irányuló javaslat – a Ház történetében első ízben előzmény nélküli –
megfogalmazása céljából az előadó különféle forrásokból merített. A legfontosabb forrás az 
EU Bíróságának alapokmánya és eljárási szabályzata volt, annak is elsősorban 24–30. és 47–
53., valamint 75. cikke. Az OLAF által lefolytatott vizsgálatokról szóló 1073/1999/EK 
rendelet és az Ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános 
feltételekről szóló 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozat értékes példái annak, hogy 
miképpen lehet vizsgálati jogköröket nemzetek feletti szinten szabályozni. A tematikus 
főosztály által készített dokumentum (Parlamenti vizsgálóbizottságok: áttekintés) 
összefoglalta, hogy a vizsgálóbizottságok a különböző országokban milyen jogkörökkel 
rendelkeznek és milyen szabályok alapján működnek. Természetesen figyelembe vettük az EP 
                                               
1 Csupán technikai részlet, de érdemes emlékeztetni rá: Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 
107. cikkének b) bekezdését hatályon kívül helyezte az Európai Unióról szóló szerződést és az Európai 
Közösséget létrehozó szerződést módosító Lisszaboni Szerződéshez csatolt 2. számú jegyzőkönyv; ugyanakkor 
az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106. cikkének a) bekezdése alapján az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 226. cikke az Európai Atomenergia-közösség tekintetében hatályos maradt. 
2 Lásd a 281/85 ügyben hozott 1987. július 9-i ítéletet.
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vizsgálóbizottságaival kapcsolatban korábban született dokumentumokat is1. Az elképzelések 
kidolgozásában ugyancsak segítségünkre volt a Jogi Szolgálat kiváló dokumentumaival, 
feljegyzéseivel és egyéb hozzájárulásával. Végül pedig elmondható, hogy a régebbi határozat 
nem egy vitathatatlanul érvényes és hasznos rendelkezése nyilvánvalóan tovább fog élni az új 
jogi eszközben. 

A rendeletre irányuló javaslat szerkezete világosabb és logikusabb a régebbi határozat 
szerkezeténél. A legfontosabb újítások a harmadik szakaszban (Vizsgálat) találhatók.

A munka kezdetén kiindulópontunk az a meggyőződés volt, hogy egy vizsgálat valamennyi 
következtetésének minden esetben bizonyító erővel rendelkező elemeken kell alapulnia. E 
célból a vizsgálóbizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy mandátuma korlátain belül a 
feladata teljesítéséhez szükségesnek ítélt bármely vizsgálatot lefolytathasson, azaz a múlt 
bizonyos eseményeivel kapcsolatban tényszerű bizonyítékok alapján kideríthesse az 
igazságot. 

E cél érdekében a javasolt rendelettervezet alapján a bizottság bármely vizsgálatot 
lefolytathat, a legfontosabbak esetében pedig részletes szabályokra támaszkodhat, így például 
helyszíni vizsgálatok lefolytatása, dokumentumok beszerzése, az Unió és a tagállamok 
tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak meghallgatása, tanúk idézése és szakértői 
vélemények beszerzése tekintetében.

A vizsgálóbizottságok számára hozzáférést kell biztosítani valamennyi olyan – adminisztratív 
vagy más – dokumentumhoz és információhoz, amely segítheti munkájukat. Ezeket az 
információkat beszerezhetik mind az uniós, mind a tagállami testületektől, továbbá mind 
természetes, mind jogi személyektől. Mindazonáltal e jogkörrel csak akkor élhetnek, ha az 
igényelt információ vagy dokumentum és a szóban forgó vizsgálóbizottság feladata között 
kapcsolat áll fenn. 

Ugyanígy, a vizsgálóbizottságok maguk elé idézhetnek bárkit (uniós vagy tagállami 
tisztviselőket, műszaki szakértőket, jogi személyek képviselőit stb.), akinek a tanúvallomását 
vagy szakértői véleményét szükségesnek tartják a szóban forgó vizsgálat lefolytatásához.

A fenti cél érdekében a rendelettervezet közvetlen kötelezettséget állapít meg a bizottság által 
igényelt dokumentumok rendelkezésre bocsátására, valamint a tanúként való megjelenésre és 
vallomástételre vonatkozólag. Ugyanakkor fenntartható az eredeti határozatban foglalt eljárás: 
az EU vagy a tagállamok tisztviselőit és egyéb alkalmazottait hivatali feljebbvalójuk 
kijelölheti az eljárásban való részvételre. Ebben az esetben akár az is elképzelhető, hogy 
gyakorlatilag utasítások alapján tevékenykednének. Ugyanakkor abban az esetben, ha az 
említett eljárás alapján beszerzett dokumentumok vagy nyilatkozatok nem elegendőek, a 
bizottság új, erősebb jogkörében is eljárhatna, azaz az érintett személyeket tanúként 

                                               
1 Jelentés az Equitable Life Assurance Society biztosítótársaság válságáról (A6-0203/2007); Jelentés az eljárási 
szabályzat 136. cikkének módosításáról, 1995. július 21. (A4-0187-95); Jelentés az EP vizsgálati jogát 
szabályozó részletes rendelkezésekről, 1995. január 12. (A4-0003/95); Munkadokumentum az EP vizsgálati 
jogáról, 1995. január 3. (előadó: Alexander Langer); Jelentés a parlamenti vizsgálóbizottságokról, 1992. október 
14. (A3-0302/92); Munkadokumentum a parlamenti vizsgálóbizottságokról, 1992. június 2. (előadó: François 
Musso).
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közvetlenül megidézhetné. Vagyis a régebbi eljárás (amely az uniós intézmények és a 
tagállamok jó szándékát és lojális együttműködését veszi alapul) hatályban maradna, ám az a 
fenyegetés, hogy a bizottság új, kiterjesztett jogkörében is eljárhat, azt eredményezheti, hogy 
a vizsgálat alatt álló uniós intézmények vagy tagállamok a „bölcs belátás” útjára térnek.

Az új jogi lehetőség igen fontos újítása, hogy a szabályszerűen megidézett tanúk kötelesek 
együttműködve, legjobb tudomásuk és lelkiismeretük szerint az igazat vallani a bizottság 
tagjai által nekik feltett kérdésekre. Ugyanez vonatkozna az uniós tisztviselőkre és egyéb 
alkalmazottakra. A rendelet alapján eleget kell tenniük a vizsgálóbizottság felszólításának és 
tanúvallomást kell tenniük. 

E jogi keret megfelelőnek tűnik annak biztosításához, hogy az Európai Parlament – az 
egyetlen közvetlenül választott uniós intézmény – által gyakorolt politikai ellenőrzés végre 
elnyerje súlyát, hatékony legyen és összhangba kerüljön az európai polgárok demokratikus 
elszámoltathatóságra és jó kormányzásra vonatkozó elvárásaival. 

Egyidejűleg az említett kötelezettségek nem teljesítése esetén megfelelő szankciókat kell 
kiszabni. A nullum crimen sine lege és a nulla poena sine lege – az Alapjogi Charta 49. 
cikkében rögzített – elveinek betartatása végett a rendelet kötelezi a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy a pontosan meghatározott jogsértések – az igényelt dokumentum 
átadásának indokolatlan megtagadása, igazoltalan távolmaradás és a tanúvallomás 
megtagadása, hamis tanúzás, hamis tanúzásra felhívás – esetén a nemzeti jogszabályok 
alapján megfelelő büntetéseket szabnak ki.

Az Európai Parlament ugyanis nem bíróság és önmagában nincs hatásköre szankciók 
kiszabására az egyes polgárokkal szemben. Ugyanakkor mivel valamennyi tagállam elfogadta 
a Lisszaboni Szerződést, ezzel az Európai Parlamentet egyetértőleg felruházták az uniós 
jogszabályok alkalmazása során elkövetett jogszabálysértések és hivatali visszásságok 
kivizsgálásának jogával. Ez annak kötelezettségét rója rájuk, hogy saját igazgatási 
rendszerüket kötelezzék arra, hogy legyenek az esetleges európai parlamenti 
vizsgálóbizottságok segítségére. Másfelől az uniós intézményeknek nem szabad eltűrniük, 
hogy azok a szabályszerűen megidézett tisztviselők, akik szabályt sértettek, a 7. jegyzőkönyv 
által kizárólag uniós érdekből biztosított mentesség mögé bújhassanak; ezért 
egyértelműsítendő, hogy ilyen esetekben a mentesség megvonása nem tekinthető az uniós 
érdekekkel ellentétesnek. 

Végezetül, a vizsgálóbizottságok felállításának célja a jogellenes vagy tisztességtelen 
helyzetek orvoslása. A vizsgálatoknak ezért a lehetőségek széles körét kell tekintetbe venniük 
a legmegfelelőbb megoldások megtalálása érdekében. Itt emlékeztetnünk kell rá, hogy a 
végső döntések meghozatalának joga – függetlenül a feladataik ellátása céljából a 
vizsgálóbizottságokra ruházott jogköröktől – végső soron a Parlamentet illeti. A 
vizsgálóbizottságok következtetéseit tehát záró jelentés formájában a Parlament elé kell 
terjeszteni. Ettől fogva a Parlament hatáskörébe tartozik, hogy a záró jelentésben foglalt 
ajánlások közül melyiket vagy melyeket fogadja el: határoz a jelentés nyilvánosságra 
hozataláról, jogalkotási kezdeményezést terjeszt elő, az ügyet az illetékes uniós vagy 
tagállami hatóságokhoz továbbítja, az ügyet az ombudsmanhoz utalja, vagy az egyedi 
körülmények függvényében más megfelelő lépést tesz.
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