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B9-0582/2022

Europaparlamentets resolution om misstankar mot Qatar angående korruption och det 
generella behovet av transparens och ansvarsskyldighet i EU:s institutioner
(2022/3012(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

– med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2016 om bekämpning av korruption 
och uppföljning av resolutionen från det särskilda utskottet för frågor om organiserad 
brottslighet, korruption och penningtvätt (CRIM)1,

– med beaktande av sin resolution av den 9 mars 2022 om utländsk inblandning i alla 
demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation2,

– med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 16 september 2021 om 
förstärkt transparens och integritet i EU:s institutioner genom inrättande av ett 
oberoende EU-organ för etiska frågor3,

– med beaktande av kommissionsordförande Ursula von der Leyens tal om tillståndet i 
unionen 2022 av den 14 september 2022 och kommissionens arbetsprogram för 2023,

– med beaktande av konventionen från 1997 utarbetad på grundval av artikel K 3.2 c i 
fördraget om Europeiska unionen om kamp mot korruption som tjänstemän i 
Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i4,

– med beaktande av förordning nr 31 (EEG), 11 (EKSG) om tjänsteföreskrifter för 
tjänstemän och anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska ekonomiska 
gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen5,

– med beaktande av EU:s öppenhetsregister,

– med beaktande av Förenta nationernas konvention mot korruption från 2003, som visar 
ett nästan universellt erkännande av vikten av god samhällsstyrning, ansvarsskyldighet 
och politiskt engagemang,

– med beaktande av Europarådets konventioner om korruption,

– med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

1 EUT C 215, 19.6.2018, s. 96.
2 EUT C 347, 9.9.2022, s. 61.
3 EUT C 117, 11.3.2022, s. 159.
4 EUT C 195, 25.6.1997, s. 2.
5 EUT 45, 14.6.1962, s. 1385.
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A. Den pågående utredning som leds av de belgiska myndigheterna har avslöjat en ytterst 
oroväckande sammansvärjning av korruption och mutor som involverar ledamöter av 
Europaparlamentet, före detta ledamöter och personal. De misstänkta personerna åtalas 
för deltagande i en kriminell organisation, penningtvätt och korruption.

B. Vid öppnandet av plenarsammanträdet den 12 december 2022 uttryckte de politiska 
grupperna djup oro över de aktuella avslöjandena och välkomnade och uttryckte sitt 
stöd för åklagarmyndigheternas arbete.

C. Korruption angriper själva grunden för våra demokratiska institutioner genom att 
snedvrida valprocesserna, kränka rättsstatsprincipen, undergräva trovärdigheten för 
offentliga mandat och skapa strukturer och processer som är unikt inriktade på att 
värva mutor.

D. De senaste avslöjandena skadar allvarligt allmänhetens uppfattning om 
Europeiska unionen i allmänhet och parlamentet i synnerhet och riskerar att ytterligare 
underblåsa skepsis mot EU:s institutioner och integration samt en växande känsla av 
misstro mot kontinentens demokratiska institutioner och valda företrädare. Den senaste 
tidens avslöjanden urholkar avsevärt parlamentets trovärdighet när det gäller att ta itu 
med och fördöma korruption vid andra EU-institutioner, i medlemsstaterna eller 
i tredjeländer.

E. Man har ännu inte fastställt hur omfattande och allvarlig den korruption som nu utreds 
är, men den kan inbegripa andra institutioner.

F. Denna aldrig tidigare skådade korruptionsskandal bör utnyttjas som en möjlighet för 
parlamentet att drastiskt se över sina arbetsmetoder för att återvinna allmänhetens 
förtroende och tjäna som modell för en ansvarsfull och etisk parlamentarisk demokrati.

1. Europaparlamentet är bestört över de nuvarande avslöjandena om misstankar om 
korruption från Qatars sida och uttrycker sitt fulla stöd för det arbete som utförs av de 
myndigheter som utreder detta ärende, och erbjuder den högsta nivån av samarbete med 
den allmänna åklagaren, polisen och alla utredande myndigheter i Belgien, Italien, 
Grekland och andra berörda medlemsstater.

2. Europaparlamentet betonar att transparens och ansvarsskyldighet är viktiga verktyg för 
att förebygga korruption och säkerställa förtroende för offentliga institutioner, och 
betonar det akuta behovet av att se till att Europaparlamentet tar till kraftfulla åtgärder 
för att försvara demokrati, öppenhet och ansvarsskyldighet och motarbeta korruption.

3. Europaparlamentet betonar att mutor och skadliga former av politisk korruption har 
extremt negativa konsekvenser för alla aspekter av samhället, bidrar till instabilitet i 
förvaltningen, urholkar allmänhetens förtroende för demokratiska institutioner och i 
slutändan utgör det största hotet mot demokratin och rättsstatsprincipen.

4. Europaparlamentet betonar att kampen mot korruption är ett centralt ansvar för 
demokratiska institutioner och att endast genom samarbete och deltagande av varje nivå 
inom Europaparlamentet och andra institutioner kan vi övervinna de extremt negativa 
konsekvenserna av de nuvarande avslöjandena.
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5. Europaparlamentet åtar sig, mot bakgrund av ovanstående, att inrätta ett särskilt 
undersökningsutskott för att utreda korruption och tredjeländers inflytande i 
Europaparlamentet. Parlamentet betonar att undersökningsutskottet också bör utarbeta 
rekommendationer för åtgärder som ska vidtas för att ytterligare förhindra korruption 
och otillbörlig inblandning. Parlamentet åtar sig att anlita extern expertis för att stödja 
och eventuellt leda utredningarna.

6. Europaparlamentet åtar sig att snabbt införa en särskild funktion i presidiet vars uppgift 
skulle vara att utreda öppenhet, integritet och korruptionsbekämpning i parlamentet.

7. Europaparlamentet efterlyser inrättandet av ett oberoende etikorgan med befogenhet att 
utreda alla EU:s institutioner, organ och byråer, med de ekonomiska medel och den 
personal som krävs för att det ska kunna utföra sina uppgifter fullt ut.

8. Europaparlamentet föreslår att man inför en karensperiod för före detta ledamöter för att 
säkerställa att de inte kan använda sin ställning för att påverka politiken.

9. Europaparlamentet beklagar att det inte har utnyttjat alla möjligheter att stärka och 
verkställa ledamöternas ansvarsskyldighet. Parlamentet uppdrar åt utskottet för 
konstitutionella frågor att se över och förbättra arbetsordningen, inbegripet 
uppförandekoden för ledamöterna, för att säkerställa att det finns starkare avskräckande 
åtgärder som kan vidtas mot ledamöter och före detta ledamöter som arbetar för 
externa intressen.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att samarbeta med parlamentet 
för att se till att företrädare för organisationer och tredjeländer som bedriver 
lobbyverksamhet vid EU-institutionerna finns upptagna i EU:s öppenhetsregister. 
Parlamentet upprepar sin uppmaning till EU-institutionerna att reformera 
öppenhetsregistret, bland annat genom att införa strängare transparensregler, kartlägga 
utländsk finansiering av EU-relaterad lobbyverksamhet och se till att det går att 
identifiera finansiering från utländska regeringar och enheter som agerar på 
deras vägnar.

11. Europaparlamentet uppmanar alla ledamöter och all personal att avstå från möten med 
oregistrerade lobbyister och att offentliggöra lobbymöten. Parlamentet åtar sig att lägga 
till talmannen, vice talmännen, delegationsordförandena och gruppledarna i 
förteckningen över befattningshavare som är skyldiga att offentliggöra sina möten med 
företrädare för intressegrupper.

12. Europaparlamentet uppdrar åt föredragandena och utskottsordförandena att införa en 
förklaring om oberoende i samband med deras arbete och att fullt ut redovisa 
lagstiftningsfotavtrycket för alla ärenden.

13. Europaparlamentet åtar sig att förbjuda ekonomiska band mellan ledamöter och 
lobbyister, inbegripet företrädare för tredjeländer, genom att säkerställa full insyn i 
ledamöternas sidoinkomster med exakta belopp och förbjuda all extern finansiering av 
ledamöternas och gruppernas personal. Parlamentet åtar sig att införa ett förbud på 
EU-nivå mot donationer från tredjeländer till ledamöter och politiska partier, i syfte att 
täppa till kryphål i medlemsstaterna.
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14. Europaparlamentet påminner om sin långvariga ståndpunkt om att öka öppenheten och 
ansvarsskyldigheten för ledamöterna när det gäller användningen av deras budget. 
Parlamentet åtar sig att förbättra förklaringarna om ekonomiska intressen för att 
möjliggöra verklig öppenhet och granskning genom att se till att de offentliggörs inom 
två veckor i ett standardiserat och maskinläsbart format. Parlamentet betonar att det är 
mycket viktigt att man i förklaringarna om ekonomiska intressen uttryckligen nämner 
alla direkta eller indirekta band till ett tredjeland och alltid nämner de kunder för vars 
räkning sidoverksamhet utförs.

15. Europaparlamentet åtar sig att stärka förbudet mot lobbyrelaterade anställningar vid 
sidan om för ledamöterna och göra förbudet fullt effektivt, och att införa ett förbud mot 
sponsrade tal, evenemang, artiklar och framträdanden.

16. Europaparlamentet betonar att det är absolut nödvändigt att reformera och stärka den 
rådgivande kommittén för ledamöternas uppförandekod till dess att EU:s oberoende 
organ för etiska frågor kan ta över dess nuvarande roll. Parlamentet betonar att detta 
måste innebära att man, mot bakgrund av de aktuella avslöjandena, antar en entydig och 
heltäckande definition av intressekonflikter, inför granskningar som genomförs av 
externa experter, gör det möjligt för den rådgivande kommittén att granska ledamöter på 
eget initiativ, gör det möjligt för alla att framföra välgrundade klagomål, inför ett 
obligatoriskt offentliggörande av talmannen av de sanktioner som antagits och 
situationer där sanktioner inte tillämpas samt inför proaktiva kontroller av 
ledamöternas intresseförklaringar.

17. Europaparlamentet noterar med oro att många tvärpolitiska gruppers och 
vänskapsgruppers förklaringar är inaktuella och att obligatoriska årliga uppdateringar 
inte verkställs. Parlamentet åtar sig att på ett korrekt sätt tillämpa och stärka reglerna för 
sådana grupper och ger kvestorerna i uppdrag att genomföra de befintliga reglerna och 
att utveckla och upprätthålla ett tillgängligt och uppdaterat register över 
vänskapsgrupper och förklaringar.

18. Europaparlamentet åtar sig att införa regler för att se till att kvestorerna väljs på 
grundval av utomordentliga etiska normer.

19. Europaparlamentet betonar att informella och lands- och regionspecifika 
vänskapsgrupper kan undergräva arbetet i parlamentets officiella organ, liksom 
parlamentets anseende och konsekvensen i dess åtgärder. Parlamentet efterlyser ett 
förbud för ledamöter, ackrediterade parlamentsassistenter och grupprådgivare att delta i 
resor som erbjuds av tredjeländer och enheter från tredjeländer, och påminner om att 
sådana resor inte kan betraktas som parlamentets officiella delegationer. Parlamentet 
efterlyser stränga sanktioner om detta förbud inte respekteras och lämpliga åtgärder för 
att säkerställa att kostnaderna för lagliga resor till tredjeländer i samband med mandatet 
kan täckas av institutionen.

20. Europaparlamentet åtar sig att införa regler som syftar till att säkerställa personalens 
integritet genom en översyn av personalförfarandena, inbegripet screening före 
rekrytering, för att täppa till kryphål som möjliggör utländsk infiltration, samt förbättra 
förfarandena för säkerhetsprövning av personalen och skärpa reglerna och kontrollerna 
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för tillträde till dess lokaler för att förhindra att personer med nära anknytning till 
utländska intressen får tillgång till konfidentiella möten och konfidentiell information.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att samarbeta med parlamentet 
för att uppdatera och stärka bestämmelserna om skydd av visselblåsare inom 
EU:s institutioner, organ och byråer.

22. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att med omedelbar verkan dra in passerkorten 
för Qatars beskickning vid EU:s institutioner i avvaktan på den pågående utredningen.

23. Europaparlamentet åtar sig att se över sin politik gällande passerkort genom att införa 
och förenkla möjligheten till förbud eller återkallande, även i fall där ledamöter eller 
europeiska parlamentsorgan är föremål för restriktiva åtgärder såsom inreseförbud eller 
sanktioner. Parlamentet efterlyser öppenhet när det gäller passerkort som tilldelas 
diplomatiska beskickningar.

24. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka samarbetet med 
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), Europeiska unionens byrå för 
straffrättsligt samarbete (Eurojust) och Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) för att 
säkerställa en korrekt och effektiv utredning av alla påstådda fall av korruption inom 
EU:s institutioner, organ och byråer. Parlamentet begär att kapaciteten och samarbetet 
mellan Olaf och Eppo, som är EU:s viktigaste korruptionsbekämpande organ, ska 
stärkas ytterligare. Parlamentet betonar behovet av en enda direkt tillämplig 
EU-lagstiftning som reglerar korruption av EU-tjänstemän.

25. Europaparlamentet uppmanar stats- och regeringschefer att inte närvara vid VM i Qatar 
och att avstå från att lovorda ett land som aggressivt undergräver våra demokratiers 
anseende och trovärdighet.

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att samarbeta med parlamentet 
för att arbeta för att genomföra de reformer som krävs för att säkerställa förebyggande 
och beredskap för att stärka EU-institutionernas öppenhet och ansvarsskyldighet och 
bekämpa korruption. Parlamentet betonar att det kommande paketet för försvar av 
demokratin, och i synnerhet åtgärderna för att uppdatera den rättsliga ramen för 
korruptionsbekämpning, ger ett lägligt tillfälle att vidta åtgärder för att belysa dolt 
utländskt inflytande och dold finansiering och skärpa normerna för inte bara mutor utan 
också brott såsom olagligt berikande, handel med inflytande samt maktmissbruk.

27. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament samt 
Qatars regering och parlament.


