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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri, hogy az Európai Unió ültesse át egy irányelvbe az Európa Tanács 
Helyi és Regionális Hatóságok Kongresszusának a képviselők integritásáról szóló 1999/60. 
sz. ajánlását. Ezzel kapcsoltban néhány módosítást javasol, amelyek a szóban forgó szöveget 
kötelező érvényűvé tennék, ugyanakkor lehetővé válna, hogy állampolgári csoportok 
kérdéseket tegyenek fel a helyi hatóságoknak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. február 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 30.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Európai Unióról szóló szerződés 
értelmében nincs olyan általános jogkör, amely alapján európai uniós szinten jogszabályt 
lehetne alkotni a választott képviselők politikai integritásáról. Ez a törvényhozói jogkör az EU 
tagállamainak hatáskörébe tartozik. Az Európai Unió csak a Szerződésekben rá ruházott 
hatáskörök korlátain belül alkothat jogszabályokat.

A büntető jogi rendelkezések tekintetében, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
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szerint az Európai Parlament és a Tanács – rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott 
irányelvek révén – megállapíthat minimumszabályokat a bűncselekményi tényállások és a 
büntetési tételek meghatározására olyan különösen súlyos bűncselekmények esetén, amelyek 
jellegüknél vagy hatásuknál fogva több államra kiterjedő vonatkozásúak, illetve amelyek 
esetében különösen szükséges, hogy az ellenük folytatott küzdelem közös alapokon 
nyugodjék. A korrupció azon bűncselekmények közé tartozik, amelyek esetében 
megállapíthatók ilyen szabályok.

Az Európai Unió jelenlegi szabályozása szerint az Európai Közösségek tisztviselőit és az 
Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló, 1997. 
május 26-i egyezmény1 határoz meg minimumszabályokat az aktív és passzív korrupcióban 
érintett választott és nem választott uniós és nemzeti tisztviselők elleni vádemelésre 
vonatkozóan. Az egyezmény meghatároz aktív és passzív korrupciós vétségeket, amelyek 
esetében nemzeti szinten kell vádat emelni, és kötelezi a tagállamokat, hogy állapítsanak meg 
eredményes, arányos és visszatartó erejű büntetőjogi szankciókat (ideértve – súlyos 
bűncselekmények esetén – a börtönbüntetést is), a hatáskörrel rendelkező hatóság fegyelmi 
jogköre gyakorlásának sérelme nélkül. Az EU korrupcióellenes politikája a bizottsági 
menetrend kiemelt prioritásai közé tartozik. A Bizottság fellépései ezen a területen a 
tagállamok által a stockholmi program keretében adott felhatalmazást követik. Ebből a célból 
a Bizottság 2011. június 6-án elfogadta a „korrupcióellenes csomagot”, amely azon az 
előfeltevésen nyugszik, hogy a korrupció ellen nem lehet elszigetelten küzdeni, és hogy a jobb 
eredmények biztosítása érdekében erőteljesebb uniós szintű politikára van szükség. 

Ez a korrupcióellenes stratégiára irányuló legutóbbi uniós kezdeményezés kettős 
megközelítést alkalmaz: először is rendelkezik a tagállamok korrupció elleni erőfeszítései 
időszakos értékelésének eszközéül szolgáló uniós antikorrupciós jelentéstételi mechanizmus 
(az uniós antikorrupciós jelentés) létrehozásáról – az EU-ban ilyen típusú mechanizmusként 
elsőként –, másrészt pedig számos belső és külső uniós politika terén erőteljesebben 
összpontosít az azokat átszövő korrupcióra, valamint a meglévő korrupcióellenes ellenőrző 
mechanizmusokkal való megerősített együttműködésre.

Az uniós antikorrupciós jelentést a Bizottság kezeli, és 2013-tól kezdve kétévenként teszik 
közzé. Egyaránt kiemeli majd a helyes és a helytelen gyakorlatokat, valamint az uniós 
tendenciákat és a sebezhető pontokat. A jelentés nem lesz átfogó jellegű, viszont minden 
értékelésben az uniós szint szempontjából különösen fontos, több területet is érintő kérdésekre 
fog összpontosítani amellett, hogy az országelemzésekben egy-egy adott tagállamra jellemző, 
kiválasztott kérdéseket is megvilágít. A jelentés figyelembe fogja venni a korrupcióellenes 
politikák értékelésére vonatkozó meglévő ismereteket olyan régóta létező ellenőrző eszközök 
révén, mint amelyeket már alkalmaztak az Európa Tanács viszonylatában (például a 
Korrupció Elleni Államok Csoportja – GRECO), az OECD-ben vagy legutóbb az ENSZ 
korrupció elleni egyezményének felülvizsgálati mechanizmusában (UNCAC).

Az Európai Bizottság a Szerződés által ráruházott hatáskör keretein belüli jogalkotási 
megoldás lehetőségét is megvizsgálta, azonban arra a következtetésre jutott, hogy jelen 
pillanatban egy ilyen megoldás korai volna. Továbbá a korrupcióellenes politikák kapcsán 
felmerülő aggodalmak közül számos sokkal inkább a végrehajtáshoz kapcsolódik, semmint 
                                               
1 HL C 195., 1997.6.25., 2. o. Az egyezmény 2005. szeptember 28-án lépett hatályba.
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magához a jogi kerethez. Az uniós antikorrupciós jelentést inkább rövid és középtávon 
kellene alkalmazni a korrupcióellenes intézkedések és a tagállamok közötti kölcsönös bizalom 
erősítése érdekében. Az első jelentés eredményei szerint egy későbbi fázisban további uniós 
politikai intézkedések – többek között jogalkotási intézkedések is – megfontolás tárgyát 
képezhetik.

Bár az uniós antikorrupciós jelentésben foglalt ajánlások jogilag nem kötelező erejűek a 
tagállamokra nézve, nyomon követésüket minden további jelentésben ellenőrizni fogják. A 
Bizottság a rendszeres értékelésekkel és a nem végrehajtott ajánlások kiemelésével további 
lendületet adhat a korrupcióellenes intézkedések EU-szerte történő megerősítésének.

A helyi és regionális képviselők integritása valóban kiemelkedő jelentőségű kérdés a 
korrupcióellenes politikák általános keretében, és külön nehézségeket támaszt a nyomon 
követés és a végrehajtás szempontjából. Az uniós antikorrupciós jelentés ezeket a kérdéseket 
is vizsgálhatja majd, és ajánlásokat fogalmazhat meg, amennyiben egy vagy több tagállam 
kapcsán kirívóan negatív, vagy éppen pozitív gyakorlatokkal találkozik. A jelentés a más 
értékelő mechanizmusok – például a GRECO – még nem végrehajtott ajánlásainak nyomon 
követését is vizsgálhatja többek között olyan kérdésekben, mint a politikai pártok és választási 
kampányok finanszírozása.

Az EU-n belüli korrupció elleni küzdelemről szóló, 2011. június 6-i közlemény1 többek 
között hangsúlyozta, hogy az egyik, a jövőbe kezelendő kulcsfontosságú terület a politikai 
korrupció megelőzése és az ellene folytatott küzdelem. Ebből a célból a Bizottság felhívta a 
tagállamokat, a nemzeti parlamenteket és az Európai Parlamentet, hogy biztosítsanak jobb 
átláthatóságot, és tegyék lehetővé a politikai pártok és más érdekcsoportok hatékony 
felügyeletét. Amint az a közleményben is szerepel, a Bizottság arra is kötelezettséget vállal, 
hogy – a Szerződések által rárótt, valamint a saját magatartási kódexében és egyéb 
szabályokban szereplő kötelezettségekkel összhangban – megfeleljen az Unió általános 
érdekeinek védelmére vonatkozó kötelezettségeinek.

Következtetés

Tekintetbe véve az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Európai Unióról szóló 
szerződés által ráruházott jogkörök és hatáskörök kereteit, valamint az Európai Bizottság által 
a 2011. június 6-i korrupciós csomag révén megállapított politikai célkitűzéseket, a 
Bizottságnak nem áll szándékában a választott képviselők politikai integritására vonatkozóan 
új jogszabályra javaslatot tenni. Az Európai Bizottság legfontosabb célkitűzése ezen a 
területen jelenleg a 2011 júniusában elfogadott korrupcióellenes csomag eredményes 
végrehajtása, különös tekintettel az uniós antikorrupciós jelentésre, amelyet először 2013-ban, 
majd azt követően kétévente fognak elkészíteni.

Az Európai Bizottság elismeri a petíció benyújtója által felvetett kérdések jelentőségét, és az 
uniós antikorrupciós jelentéstételi mechanizmus révén végrehajtott ellenőrzési folyamat során 
megfontolja az általa felvetett szempontokat.

                                               
1  A Bizottság 2011. június 6-i közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak EU-n belüli korrupció elleni küzdelemről (COM(2011)0308).


