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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az uniós intézmények átláthatóságának és feddhetetlenségének egy független uniós etikai 
testület létrehozása révén történő megerősítéséről
(2020/2133(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a hivatalba lépő Európai Bizottság számára készített, a 2019–2024 közötti 
időszakra vonatkozó, 2019. szeptember 10-én ismertetett politikai iránymutatásra,

– tekintettel a Bizottság elnöke által Věra Jourovának, az értékekért és az átláthatóságért 
felelős alelnökjelöltnek címzett, 2019. december 1-jei megbízólevélre,

– tekintettel az uniós intézmények átláthatóságáról, elszámoltathatóságáról és 
feddhetetlenségéről szóló, 2017. szeptember 14-i állásfoglalására1,

– tekintettel az európai választások értékeléséről szóló, 2020. november 26-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre (EUSZ), különösen 9. és 10. cikkére, 
15. cikkének (3) bekezdésére és 17. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSZ), különösen 223. 
cikkének (2) bekezdésére, 245. és 295. cikkére,

– tekintettel az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján 
történő választásáról szóló, az 1976. szeptember 20-i tanácsi határozathoz csatolt, 
módosított okmányra (választási okmány),

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság közötti, a kötelező 
átláthatósági nyilvántartásról szóló intézményközi megállapodás tervezetére,

– tekintettel az európai parlamenti képviselők statútumának elfogadásáról szóló, 2005. 
szeptember 28-i 2005/684/EK, Euratom határozatára3,

– tekintettel az Európai Parlament eljárási szabályzatára, különösen 2., 10. és 11. cikkére, 
176. cikkének (1) bekezdésére, I. mellékletének 1–3. cikkére, 4. cikke (6) bekezdésére, 
5. és 6. cikkére, valamint II. mellékletére,

– tekintettel a képviselők magatartásával foglalkozó tanácsadó bizottság éves jelentéseire,

– tekintettel az Európai Bizottság tagjaira vonatkozó magatartási kódex alkalmazásáról 
szóló éves jelentésekre, beleértve a Független Etikai Bizottság véleményeit is,

– tekintettel a Transparency International, az Európa Tanács Korrupció Elleni Államok 

1 HL C 337., 2018.9.20., 120. o.
2 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0327.
3 HL L 262., 2005.10.7., 1. o.
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Csoportja (GRECO) és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 
ajánlásaira,

– tekintettel az Európai Számvevőszék 13/2019. számú különjelentéséről szóló tanácsi 
következtetésekre,

– tekintettel az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatára és egyéb 
alkalmazottainak alkalmazási feltételeire, különösen 11., 11a., 12., 12a., 12b., 13., 15., 
16., 17., 19., 21a., 22a., 22c., 24., 27. és 40. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és 
Monetáris Bizottság és a Petíciós Bizottság véleményére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A9-0000/2021),

A. mivel az EUSZ rögzíti, hogy „az Unió […] tiszteletben tartja a polgárai közötti 
egyenlőség elvét; az Unió intézményei, szervei és hivatalai valamennyi uniós polgárt 
egyenlő figyelemben részesítik”; mivel ez azt jelenti, hogy a közszférabeli döntéseket a 
közjó érdekében hozzák meg, nem pedig az egyes szereplők pénzügyi erejének 
megfelelően;

B. mivel az európai intézményekre alkalmazandó etikai normák sok tekintetben megelőzik 
a hasonló tagállami intézményekben alkalmazandókat, de nem kielégítő módon 
hajtották őket végre, különösen a Parlamentben, ahol a magatartási kódexet legalább 27 
alkalommal megsértették, ennek ellenére egyetlen eljárás sem vezetett szankciókhoz;

C. mivel a jelenlegi uniós etikai keret hiányosságai nagyrészt abból erednek, hogy az 
önszabályozó megközelítésre támaszkodik, és nem rendelkezik megfelelő emberi és 
pénzügyi erőforrásokkal és hatáskörökkel az információk ellenőrzéséhez;

D. mivel ennek következtében az etikátlan magatartás számos esete és az, ahogy ezeket az 
uniós intézmények kezelték, csorbította az európai polgárok uniós intézményekbe vetett 
bizalmát;

E. mivel a jelenlegi etikai normák keretrendszere rendkívül széttagoltnak tűnik, és a 
különböző intézmények eltérő szabályokat alkalmaznak, ami bonyolult rendszert 
eredményez, amelyet nehezen értenek mind az uniós polgárok, mind pedig azok, 
akiknek be kell tartaniuk a szabályokat;

F. mivel az Európai Unió Bírósága (EUB) által kidolgozott Meroni-elv lehetővé teszi az 
uniós intézmények hatásköreinek külső szervekre történő átruházását;

G. mivel a 2019-es európai választásokon minden Spitzenkandidat elkötelezte magát az 
összes uniós intézményre kiterjedő, független etikai testület létrehozása mellett; mivel a 
Bizottság elnöke politikai iránymutatásában szintén elkötelezte magát emellett, és mivel 
a Parlament már támogatta ezt az álláspontot;

1. úgy véli, hogy egységes független uniós etikai testületre van szükség az etikai normák 
uniós intézményekbeli következetes és teljes körű végrehajtásának biztosítása 
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érdekében; javasolja, hogy szülessen intézményközi megállapodás egy uniós etikai 
testület létrehozásáról a Parlament és a Bizottság számára, amelyhez szabadon 
csatlakozhat valamennyi uniós intézmény, ügynökség és szerv; javasolja, hogy az 
intézményközi megállapodás tartalmazza az alábbiakat:

Hatály és megbízatás

2. úgy véli, hogy az új uniós etikai testületre át kell ruházni számos, a képviselőkre és a 
személyzetre vonatkozó etikai szabályok végrehajtására vonatkozó hatáskört; úgy véli, 
hogy ezek között a hatáskörök között legalább szerepelnie kell az alábbi 
jogszabályokban előírt hatásköröknek:

– az európai parlamenti képviselők statútuma: 2. és 3. cikk,

– az Európai Parlament eljárási szabályzata: 2., 10. és 11. cikk, 176. cikk (1) 
bekezdése, az I. melléklet 1–3. cikke, 4. cikkének (6) bekezdése, 5. és 6. cikke, 
valamint a II. melléklet,

– a Bizottság eljárási szabályzata: 9. cikk, a magatartási kódex 2. cikke és 5–11. 
cikke, valamint a II. melléklet, továbbá a Bizottság tagjai, valamint a szervezetek 
vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről szóló tájékoztatás 
közzétételéről szóló, 2014. november 25-i bizottsági határozat és a főigazgatókra 
vonatkozó ugyanilyen határozat,

– a személyzeti szabályzat: 11., 11a., 12., 12a., 12b., 13., 15., 16., 17., 19., 21a., 22a., 
22c., 24., 27. és 40. cikk,

– a kötelező átláthatósági nyilvántartásról szóló intézményközi megállapodás;

3. meggyőződése, hogy a képviselőknek és a részt vevő intézmények személyzetének a 
mandátum vagy szolgálati idő előtt, alatt és után is a megállapodás hatálya alá kell 
tartozniuk, az alkalmazandó szabályokkal összhangban; úgy véli, hogy ennek 
vonatkoznia kell a parlamenti képviselőkre, a biztosokra és a személyzeti szabályzat 
hatálya alá tartozó valamennyi uniós tisztviselőre és alkalmazottra;

4. ragaszkodik hozzá, hogy az intézményközi megállapodáshoz szabadon csatlakozhasson 
valamennyi uniós intézmény és szerv; úgy véli, hogy az intézményközi 
megállapodásnak lehetővé kell tennie, hogy az etikai testület megállapodásokat kössön 
a nemzeti hatóságokkal a feladatai ellátásához szükséges információcsere biztosítása 
érdekében;

Hatáskörök

5. úgy véli, hogy a részt vevő intézményeknek fel kell ruházniuk az uniós etikai testületet 
az etikai normákkal kapcsolatos ellenőrzési hatáskörrel, valamint tanácsadói, vizsgálati 
és végrehajtási hatáskörökkel;

6. úgy véli, hogy ennek az ellenőrzési képességnek ki kell terjednie a pénzügyi 
érdekeltségekről szóló nyilatkozat valósághű voltának ellenőrzésére, az 
összeférhetetlenség kezelésére, az átláthatósági kötelezettségek ellenőrzésére és a 
forgóajtó-jelenségre vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzésére;
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7. úgy véli, hogy az uniós etikai testület felhatalmazást kaphatna az átláthatósági 
nyilvántartás által előírt kötelezettségek tekintetében is;

8. úgy véli, hogy az uniós etikai testületnek hatáskörrel kell rendelkeznie eljárások 
kezdeményezésére és vizsgálatok lefolytatására az általa összegyűjtött vagy harmadik 
felektől kapott információk alapján;

9. úgy véli, hogy végrehajtási hatáskörei tekintetében a testület átvehetné a kinevezésre 
jogosult hatóságtól a személyzet etikai kötelezettségeivel kapcsolatos feladatokat, és 
hogy a parlamenti képviselőkkel vagy biztosokkal kapcsolatban a testület a Szerződések 
rendelkezéseinek keretein belül végrehajtási hatásköröket kaphatna, a Parlament eljárási 
szabályzatában előírt bármely további – különösen a hivatal megvonására vonatkozó – 
mechanizmus sérelme nélkül;

10. úgy véli, hogy az uniós etikai testületet tanácsadói feladatokkal kell megbízni annak 
érdekében, hogy tanácsot adhasson a hatálya alá tartozó minden olyan személynek, aki 
egy adott ügyben a megfelelő magatartással kapcsolatos etikai normák értelmezését 
kívánja kérni;

11. meggyőződése, hogy az arról hozandó határozatoknak, hogy a biztosjelöltek esetében 
nem áll fenn összeférhetetlenség, továbbra is a Parlament Jogi Bizottságának 
hatáskörébe kell tartoznia, míg az uniós etikai testületnek támogatnia kell a folyamatot 
az egyes ügyek elemzésének közzétételével, és vizsgálati kapacitásait is rendelkezésre 
kell bocsátania;

Összetétel

12. úgy véli, hogy az etikai testületnek kilenc tagból kell állnia, közülük hármat a 
Bizottságnak kell kiválasztania, hármat a Parlamentnek kell megválasztania, hármat 
pedig de jure kell kinevezni az Európai Unió Bírósága (EUB) és a Számvevőszék volt 
elnökei, valamint a volt uniós ombudsmanok közül;

13. úgy véli, hogy a testület tagjainak függetleneknek kell lenniük, szakértelmük, 
tapasztalatuk és szakmai képességeik, valamint személyes feddhetetlenségük alapján 
kell kiválasztani őket, az etikus magatartás szempontjából kifogástalan előéletűnek kell 
lenniük, és nyilatkozniuk kell arról, hogy személyükkel kapcsolatban nem áll fenn 
összeférhetetlenség; véleménye szerint a testület összetételének nemi szempontból 
kiegyensúlyozottnak kell lennie;

14. javasolja, hogy minden intézmény különösen a következők közül válasszon testületi 
tagokat: az EUB volt bírái, a tagállamok legfelsőbb bíróságainak volt vagy jelenlegi 
tagjai, az Európai Parlament volt képviselői, a részt vevő intézmények és szervek 
korábbi személyzete, volt uniós ombudsmanok, valamint a tagállamok etikai 
hatóságainak tagjai; javasolja továbbá, hogy a testület tagjai közül válasszon elnököt és 
két alelnököt;

15. ragaszkodik hozzá, hogy a grémiumot titkárság támogassa a megbízatáshoz és a 
feladatokhoz mért emberi, anyagi és pénzügyi erőforrásokkal;

Eljárások
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16. kétlépcsős megközelítést javasol, amely szerint abban az esetben, ha az uniós etikai 
testület tudomást szerez az etikai szabályok megsértéséről vagy lehetséges 
megsértéséről, először intézkedéseket javasol annak megszüntetésére; úgy véli, hogy 
ebben az első megelőző lépésben biztosítani kell a titoktartást és mindenki jogát arra, 
hogy meghallgassák; javasolja, hogy amennyiben az érintett személy megtagadja a 
megfelelő intézkedések megtételét, az uniós etikai testület tegye nyilvánosan 
hozzáférhetővé az üggyel kapcsolatos releváns információkat, és adott esetben 
határozzon a szankciókról; úgy véli, hogy ezt a kétlépcsős megközelítést kell 
alkalmazni, feltéve, hogy nincs észszerű ok annak feltételezésére, hogy az egyén 
rosszhiszeműen járt el, és javasolja, hogy az etikai szabályok szándékos megsértését, a 
súlyos gondatlanságot, a bizonyíték eltitkolását és az együttműködési kötelezettség 
megszegését szankcionálják még akkor is, ha a szabályok megsértése már nem áll fenn;

Általános és záró rendelkezések

17. véleménye szerint az uniós etikai testületnek éves jelentést kellene közzétennie, 
amelyben tájékoztat feladatai teljesítéséről, és adott esetben ajánlásokat tesz az etikai 
normák javítására;

18. ragaszkodik hozzá, hogy az uniós etikai testület határozatainak jogilag kötelező 
erejűeknek kell lenniük, és velük kapcsolatban lehetőséget kell adni az EUB előtti 
jogorvoslatra és az uniós ombudsmanhoz benyújtandó panaszra;

19. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.



PE663.273v02-00 8/13 PR\1223285HU.docx

HU

INDOKOLÁS

Szükség van az uniós etikai testületre

A polgárok egyenlő jogai, a polgárok közintézményekbe és demokratikus folyamatokba vetett 
bizalma, az erős garanciák arra, hogy a közszférabeli döntéseket a köz érdekében, a 
választások eredményei és a politikai többség alapján hozzák meg, nem pedig 
magánérdekeket követve, a köztisztviselők feddhetetlensége – ezek minden működő 
demokratikus rendszer fontos jellemzői.

Ennek érdekében a közintézményekre és a tisztviselőkre, valamint a döntéshozatali 
folyamatokra alkalmazandó, kifogástalan és maradéktalanul érvényesített etikai szabályokra 
van szükség.

Az Unióban olyan etikai normáink vannak, amelyek sok tekintetben megelőzik a nemzeti és 
regionális szabályokat. Sajnos ezek a szabályok valójában csak kevéssé érvényesülnek.

Ennek eredményeként az uniós intézmények az elmúlt években számos etikátlan 
magatartással kapcsolatos esetet nem kezeltek megfelelően, ami rontotta az Európai Unió 
hírnevét, és megmutatta, hogy az uniós etikai felügyeleti rendszernek nincs meg az elvárt 
hatása.

A forgóajtó-jelenség José Manuel Barroso, Neelie Kroes vagy Günther Oettinger esetében 
nem elszigetelt jelenség. Az Európai Vállalatfigyelő Szervezet egy közelmúltbeli jelentése 
bemutatja, hogy a forgóajtó-jelenségre vonatkozó szabályokat gyakran nem megfelelően 
hajtják végre. 2019-ben az Európai Bizottság a volt uniós tisztviselők által benyújtott, a 
munkahelyváltás miatti új tisztség betöltésének engedélyezését célzó 363 kérelem közül csak 
3-at utasított el.

Az Európai Parlament másik példa arra, hogy a szabályokat nem érvényesítik megfelelően. 
Az európai parlamenti képviselők magatartási kódexének 2012. januári bevezetésére a 
korábbi botrányokra adott válaszként került sor. A valóság azonban azt mutatja, hogy ezt a 
magatartási kódexet sem hajtják végre megfelelően. Annak ellenére, hogy a tanácsadó 
bizottság 27 esetben foglalkozott a magatartási kódex dokumentált megsértésével, egyetlen 
eljárás sem zárult szankció kiszabásával.

A fő ok, amiért a szigorú normák ellenére a szabályok megsértését többnyire nem 
szankcionálják, az, hogy az uniós etikai felügyeleti rendszer kizárólag önszabályozási 
megközelítésen alapul. Minden intézmény maga alakítja ki saját szabályait, és maga szervezi 
meg érvényesítésüket, ami rendkívül károsnak bizonyult a végrehajtásukra nézve.

Ezenfelül az etikai szabályok nagyon szétaprózottak, eltérő szabályok és eljárások 
vonatkoznak a különböző intézményekre (erre a szétaprózottságra jó példa, hogy az Európai 
Külügyi Szolgálat a személyzeti szabályzat hatálybalépését követően több mint 6 éven 
keresztül nem alkalmazta azt), ami csökkenti a szabályok átláthatóságát és érthetőségét a 
polgárok és – ami a legfontosabb – azok körében, akiktől elvárják, hogy betartsák őket.

Végezetül a jelenlegi rendszer nem rendelkezik megfelelő emberi és pénzügyi 
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erőforrásokkal és hatáskörökkel az információk ellenőrzéséhez és a szabályok lehetséges 
megsértésének kivizsgálásához.

Ezért szükséges lépés az egységes és független uniós etikai testület létrehozása az etikai 
normák uniós intézményekbeli következetes és teljes körű végrehajtásának biztosítása 
érdekében. Egy megfelelő hatáskörökkel és erőforrásokkal rendelkező, független és kötelező 
erejű döntések meghozatala céljából létrejött uniós etikai testület garancia lenne arra, hogy a 
közszférabeli döntéseket ne magánérdekek, hanem kizárólag demokratikus folyamatok 
vezéreljék, azokat a közjó érdekében hozzák meg, ez pedig segítene visszanyerni és 
fenntartani a polgárok európai intézményekbe vetett bizalmát.

Ez a megoldás bizonyította is hatékonyságát. A franciaországi és kanadai független etikai 
hatóságok ugyanis bebizonyították, hogy az állami szervekre alkalmazandó etikai szabályok 
ellenőrzéséért, érvényesítéséért és szankcionálásáért felelős egységes és független testület 
hatékony eszköz az etikátlan magatartás tartós visszaszorításához.

A 2019-es európai választásokon valamennyi Spitzenkandidat aláírta a Transparency 
International által kezdeményezett vállalást, és elkötelezte magát egy valamennyi uniós 
intézményre kiterjedő, független etikai testület létrehozása mellett. A Bizottság elnöke 
megválasztását megelőzően ígéretet tett egy ilyen független etikai hatóság létrehozására, és 
megválasztását követően Věra Jourová alelnököt bízta meg ennek megvalósításával. Az 
Európai Parlament nemrégiben a 2019. évi európai választások értékeléséről szóló 
állásfoglalásában is támogatta ezt az álláspontot.

E jelentés célja egy olyan modell kidolgozásának megkezdése, amely valamennyi uniós 
intézmény számára elfogadható, rögzítve ugyanakkor az intézmény feladatai ellátásához 
szükséges feltételeket.

Az előadó által javasolt modell:

• Jogalap

E független uniós etikai testület létrehozása érdekében az előadó az EUMSZ 295. cikkén 
alapuló intézményközi megállapodás megkötését javasolja a részt vevő intézmények, de 
kiindulásképpen legalább a Parlament és a Bizottság által, amely megállapodáshoz bármikor 
csatlakozhat bármelyik intézmény, ügynökség és szerv.

A jogalap kiválasztására a különböző szóba jöhető lehetőségek alapos vizsgálata nyomán 
került sor; ilyen lehetőség lett volna például a meglévő struktúrák, például az OLAF, az uniós 
ombudsman vagy a Számvevőszék felhatalmazása, vagy egy másik jogalap (például az 
EUMSZ 298. vagy 352. cikke) alkalmazása.

Eljárási szempontból, valamint a hatály és a hatáskörök szempontjából ezen alternatív 
lehetőségek egyike sem tűnik kielégítőnek.

Az előadó ezért úgy véli, hogy az EUMSZ 295. cikkén alapuló intézményközi 
megállapodás alkalmazása jogi és gyakorlati szempontból egyaránt a legjobb módja egy 
olyan független uniós etikai testület létrehozásának, amely képes kezelni egyes aktuális 
hiányosságokat és biztosítani az uniós etikai felügyeleti rendszer működését.

• Hatáskörök:
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Amint azt a jelentés kifejti, az Európai Unió Bírósága által kidolgozott Meroni-elv szerint az 
intézmények akkor is átruházhatják hatásköreiket külső szervekre, ha ezeket a hatásköröket 
még nem gyakorolják, feltéve, hogy az átruházás pontos és nem lépi túl a jelenlegi meglévő 
hatásköröket.

A Meroni-elvet követve az előadó azt javasolja, hogy a független uniós etikai testületet 
ruházzák fel a részt vevő intézményekre vonatkozó etikai normák végrehajtásának 
ellenőrzésével kapcsolatos hatáskörökkel, valamint bízzák meg tanácsadói, vizsgálati és 
végrehajtási feladatokkal.

Ez a modell jogilag megalapozott, mivel minden olyan hatáskör, amellyel ez a testület 
rendelkezne, már létezik, és az érintett intézmények kezében van.

Az etikai normák ellenőrzését illetően az előadó javasolja, hogy ez foglalja magában többek 
között az érdekeltségi nyilatkozatok valósághű voltának ellenőrzését, többek között az adatok 
központosított gyűjtése révén, az összeférhetetlenség kezelését, az átláthatósági 
kötelezettségek ellenőrzését, a forgóajtó-jelenségre vonatkozó szabályok ellenőrzését, 
valamint általában a magatartási kódexek valamennyi rendelkezésének és az alkalmazandó 
átláthatósági, etikai és feddhetetlenségi szabályok betartásának ellenőrzését.

Ami a tanácsadói feladatokat illeti, az előadó azt javasolja, hogy a független uniós etikai 
testületet bízzák meg azzal a feladattal, hogy tanácsot adjon a hatálya alá tartozó minden 
olyan személynek, aki egy adott üggyel kapcsolatban valamely etikai szabály értelmezését 
kéri.

A vizsgálati hatásköröket illetően az előadó kitart amellett, hogy a független uniós etikai 
testületnek hatáskörrel kell rendelkeznie, hogy eljárásokat kezdeményezzen, többek között 
harmadik felektől kapott információk alapján, és vizsgálatokat folytasson, adott esetben 
valamennyi illetékes hatósággal és szervvel szoros együttműködésben.

Végül a teljes hatékonyság érdekében a független uniós etikai testületnek részleges 
végrehajtási hatáskörrel kell rendelkeznie.

Az előadó azt is jelzi, hogy az független uniós etikai testületet fel lehetne hatalmazni arra, 
hogy az uniós átláthatósági nyilvántartás felett rendelkezzen.

A személyi hatályt illetően az előadó azt javasolja, hogy az terjedjen ki a biztosokra, a 
parlamenti képviselőkre és a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó, a részt vevő 
intézményeknél dolgozó személyzetre megbízatásuk vagy szolgálati idejük előtt, alatt és után 
is, az alkalmazandó, nevezetesen a forgóajtó-jelenségre és az összeférhetetlenségre vonatkozó 
szabályokkal összhangban.

Végezetül a független uniós etikai testület határozatainak jogilag kötelező erejűnek kell 
lenniük a címzett képviselőre, intézményre és annak személyzetére nézve, és a határozatokkal 
kapcsolatban lehetőséget kell adni az uniós ombudsmanhoz benyújtandó panaszra és az 
Európai Unió Bírósága előtti jogorvoslatra.

• Összetétel:

Az újonnan létrehozott testület hatékonyságának és feddhetetlenségének biztosítása érdekében 
az előadó azt javasolja, hogy a független uniós etikai testület 9 független tagból álljon, akik 
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közül hármat a Bizottság választ ki, hármat a Parlament választ meg, hármat pedig de jure kell 
kinevezni az Európai Unió Bírósága és a Számvevőszék volt elnökei, valamint a volt uniós 
ombudsmanok közül;

A tagokat az egyes intézmények szakértelmük, tapasztalatuk és szakmai képességeik, 
valamint személyes feddhetetlenségük alapján választanák ki. Az etikus magatartás 
szempontjából kifogástalan előéletűnek kell lenniük, és személyükkel kapcsolatban nem 
állhat fenn összeférhetetlenség. E független tagokat különösen a következők közül kellene 
választani: az EUB volt bírái, a tagállamok legfelsőbb bíróságainak volt vagy jelenlegi tagjai, 
az Európai Parlament volt képviselői, a részt vevő intézmények és szervek korábbi 
személyzete, volt uniós ombudsmanok, valamint a tagállamok etikai hatóságainak tagjai. A 
testület tagjai közül választhatna elnököt és két alelnököt.

Az előadó azt is hangsúlyozza, hogy a testület összetételének nemi szempontból 
kiegyensúlyozottnak kell lennie.

A független uniós etikai testületet a feladataihoz mért emberi és pénzügyi erőforrásokkal 
rendelkező titkárság segítené. Az előadó úgy véli, hogy a részt vevő intézmények etikai 
felügyeletért felelős jelenlegi erőforrásainak összevonása lehetővé tenné az intézmények 
számára, hogy növeljék saját erőforrásaik felhasználásának hatékonyságát.

• Hatékony eljárások, valamint megfelelő egyensúly a titoktartási szabályok és az 
átláthatósági követelmények között

Az egyes információk bizalmas jellegének megőrzése és az átláthatóság közötti megfelelő 
egyensúly megteremtése érdekében az előadó azt javasolja, hogy a független uniós etikai 
testület alkalmazzon kétlépcsős megközelítést az etikai szabályok megsértése vagy 
lehetséges megsértése esetén.

E megközelítés szerint abban az esetben, ha az uniós etikai testület tudomást szerezne az 
etikai szabályok megsértéséről vagy lehetséges megsértéséről, először intézkedéseket 
javasolna annak megszüntetésére. Ez a megelőző lépés biztosítaná a titoktartást és 
mindenki jogát arra, hogy meghallgassák. Megoldaná azokat a helyzeteket, amelyekben az 
egyének jóhiszeműen és tévedésből szegték meg az alkalmazandó etikai szabályokat, de 
végrehajtották az uniós etikai testület ajánlásait, hogy ezt a helyzetet megszüntessék.

Amennyiben az érintett személy megtagadja a megfelelő intézkedések megtételét, az uniós 
etikai testületnek nyilvánosan hozzáférhetővé kellene tennie az üggyel kapcsolatos releváns 
információkat, és adott esetben szankciókat kellene kiszabnia.

Annak elkerülése érdekében, hogy az etikai szabályok szándékos megsértése szankciók nélkül 
maradjon, és csak akkor oldódjon meg, ha napvilágra kerül, az előadó azt javasolja, hogy a 
kétlépcsős megközelítés csak akkor legyen alkalmazandó, ha nincs észszerű ok feltételezni, 
hogy az egyén rosszhiszeműen járt el. Ellenkezőleg, a szabályok szándékos megsértése, 
súlyos gondatlanság, bizonyítékok eltitkolása és az együttműködési kötelezettségek be nem 
tartása esetén is szankciókat kell alkalmazni, még akkor is, ha az etikai szabályok megsértése 
már nem áll fenn.

Következtetés:

Az előadó úgy véli, hogy a javasolt modell megteremti a szükséges egyensúlyt a megfelelő 
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hatáskörökkel felruházott testület hatékonysága és a projekt megvalósíthatósága között, amely 
jogilag megalapozott, és csak az uniós intézmények jó szándékára támaszkodhat.

Megegyezés esetén az intézményközi megállapodás lehetővé teszi az Unió számára, hogy 
olyan teljes körű mechanizmussal vértezze fel magát, amely biztosítja az etikai normák 
maradéktalan betartását, valamint az általuk kifejezett értékek és elvek tiszteletben tartását az 
Unió mindennapi életében.
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ANNEX: LIST OF ENTITIES OR PERSONS 
FROM WHOM THE RAPPORTEUR HAS RECEIVED INPUT

The following list is drawn up on a purely voluntary basis under the exclusive responsibility 
of the rapporteur. The rapporteur has received input from the following entities or persons in 
the preparation of the draft report:

Entity and/or person
Transparency International (TI EU) 1.12.2020
Corporate Europe Observatory 1.12.2020
Access Info Europe 1.12.2020
The Good Lobby 1.12.2020
Europe’s Media Lab 19.11.2020
Transparency International Berlin-Brandenburg 17.11.2020
Markus Frischhut, MCI Management Center Innsbruck
Transparency International Ireland 5.03.2020
Transparency International Ireland 12.05.2020
Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique
Canadian Ethics Commissioner
Society of European Affairs Professionals (SEAP) 20.05.2020
Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) 7.02.2020
Alberto Alemanno, HEC Paris
European Commission’s Unit Ethics, Good Administration & Relations with the European 
ombudsman (SG.DSG1.C.2)
European Parliament’s Advisory Committee on the Code of Conduct for Members


