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Rezoluția Parlamentului European referitoare la suspiciunile de corupție din partea 
Qatarului și la nevoia mai amplă de transparență și responsabilitate în instituțiile UE
(2022/3012(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluția sa din 16 septembrie 2021 referitoare la consolidarea 
transparenței și a integrității în instituțiile UE prin crearea unui organism european de 
etică independent1,

– având în vedere decizia sa din 27 aprilie 2021 privind încheierea unui acord 
interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia 
Europeană privind un registru de transparență obligatoriu2,

– având în vedere rezoluția sa din 14 septembrie 2017 referitoare la transparența, 
responsabilitatea și integritatea în instituțiile UE3,

– având în vedere rezoluția sa din 17 ianuarie 2019 referitoare la ancheta strategică a 
Ombudsmanului OI/2/2017 privind transparența dezbaterilor legislative care au loc în 
cadrul grupurilor de pregătire ale Consiliului UE4,

– având în vedere rezoluția sa din 24 noiembrie 2022 referitoare la situația drepturilor 
omului în contextul Cupei Mondiale a FIFA din Qatar5,

– având în vedere Acordul interinstituțional din 20 mai 2021 dintre Parlamentul 
European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind un registru de 
transparență obligatoriu6,

– având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât instituțiile UE și funcționarii acestora trebuie să protejeze integritatea 
principiilor și valorilor democratice ale UE și să servească drept exemplu de urmat atât 
pentru cetățeni, cât și pentru alți funcționari; 

B. întrucât este necesar să se asigure că deputații în Parlamentul European acționează fără 
nicio influență necuvenită din partea reprezentanților grupurilor de interese; întrucât este 
necesar, de asemenea, să se asigure că punerea la dispoziție de activități remunerate 
pentru deputații în Parlamentul European, oferirea de cadouri sau invitații de călătorie, 
crearea de așteptări privind viitoare locuri de muncă după încheierea mandatului unui 
deputat sau după încetarea raporturilor de muncă ale unui funcționar, precum și 

1 JO C 117, 11.3.2022, p. 159.
2 JO C 506, 15.12.2021, p. 127.
3 JO C 337, 20.9.2018, p. 120.
4 JO C 411, 27.11.2020, p. 149.
5 Texte adoptate, P9_TA(2022)0427.
6 JO L 207, 11.6.2021, p. 1.
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utilizarea necuvenită a informațiilor sau a contactelor sunt strict reglementate;

C. întrucât respectarea Codului de conduită a deputaților în Parlamentul European în 
materie de interese financiare și conflicte de interese este monitorizată de un Comitet 
consultativ pentru conduita deputaților, compus din cinci deputați, activitate care s-a 
dovedit a fi ineficientă;

D. întrucât este esențial să se asigure că procesele democratice nu sunt deturnate de 
interese private și că drepturile cetățenilor sunt pe deplin respectate;

E. întrucât măsurile introduse recent prin Acordul interinstituțional privind un registru de 
transparență obligatoriu impun Parlamentului să dea dovadă de mai multă ambiție în 
ceea ce privește asigurarea punerii în aplicare corespunzătoare a tuturor standardelor de 
transparență;

F. întrucât transparența și responsabilitatea reprezintă o condiție prealabilă pentru 
încrederea cetățenilor în instituțiile UE; întrucât, prin urmare, corupția constituie un atac 
grav la adresa democrației europene;

G. întrucât diferite țări, inclusiv Qatarul, au investit masiv în activitățile de lobby 
desfășurate în cadrul instituțiilor UE; întrucât această țară își desfășoară activitatea în 
principal prin intermediul unor firme de consultanță și al grupurilor de reflecție;

H. întrucât dezinformarea prin intermediul sportului („sports-washing”) constituie o 
practică prin care statele autoritare deturnează atenția opiniei publice mondiale de la 
corupția lor internă și de la istoricul lor de încălcări ale drepturilor omului, această 
practică fiind ilustrată în special, dar nu în mod exclusiv, de găzduirea Cupei Mondiale 
de către Qatar în 2022;

I. întrucât, în cadrul activității și al misiunilor lor, delegațiile Parlamentului trebuie să 
contribuie la punerea în aplicare a priorităților politice și legislative ale Parlamentului, 
la promovarea în țările din afara UE a valorilor pe care se întemeiază Uniunea 
Europeană și trebuie să reprezinte poziția Parlamentului astfel cum a fost adoptată în 
plen, ținând seama, de asemenea, de poziția comisiilor competente ale Parlamentului,

1. se declară profund șocat de recentele acuzații de corupție din cadrul Parlamentului care 
vizează Qatarul, condamnă faptele care stau la baza acestor acuzații și pune în evidență 
politica sa de toleranță zero față de corupție sub orice formă; subliniază că gravitatea și 
amploarea anchetelor actuale impun Parlamentului și instituțiilor UE să dea dovadă de o 
unitate neechivocă și de o fermitate absolută în acțiunile lor;

2. sprijină desfășurarea unei anchete amănunțite și divulgarea integrală a rezultatelor 
investigațiilor în curs și își declară, în același timp, disponibilitatea deplină de a coopera 
cu autoritățile;

3. propune înființarea unei comisii de anchetă în temeiul articolului 226 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), pentru a trata în mod exhaustiv 
problema ingerințelor străine în cadrul instituțiilor UE menite să influențeze procesul 
decizional; sugerează că, în cazul în care ancheta concluzionează că au avut loc 
ingerințe străine și acte de corupție, ar trebui impuse sancțiuni tuturor statelor și 
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persoanelor implicate;

4. consideră că presupusele încercări ale Qatarului de a influența anumiți deputați în 
Parlamentul European și personalul acestora prin mită, cu scopul de a crea o falsă 
imagine pozitivă a istoricului său în materie de drepturi ale omului, reprezintă un posibil 
caz de ingerință străină gravă în procesele democratice ale UE; denunță aceste acte în 
termenii cei mai fermi;

5. consideră că recentele acuzații demonstrează nevoia urgentă de a extinde capacitatea 
efectivă a instituțiilor europene de monitorizare și de asigurare a respectării standardelor 
de transparență și a mecanismelor anticorupție care au fost adoptate în ultimii ani;

6. reamintește că transparența, responsabilitatea și deschiderea instituțiilor reprezintă 
piatra de temelie a democrațiilor noastre și baza pe care se construiește relația de 
încredere cu cetățenii;

7. subliniază amenințarea semnificativă pe care o reprezintă ingerințele străine în procesele 
democratice ale instituțiilor UE, acest tip de amenințare incluzând, fără a se limita la 
influențarea procesului de elaborare și votare a legislației și a rezoluțiilor;

8. consideră că actele de corupere a reprezentanților publici și corupția acestora – în 
special activitățile ilegale finanțate prin activități de lobby plătite – constituie un atac 
profund la adresa democrației și ar trebui să fie abordate printr-o strategie de toleranță 
zero și vigilență sporită;

9. suspendă lucrările privind dosarele și voturile în plen referitoare la statele din Golf, în 
special în legătură cu aspectele care privesc liberalizarea vizelor, precum și vizitele 
planificate până la finalizarea procedurilor judiciare de către autoritățile competente;

10. subliniază că Grupul S&D, care sprijină ancheta în curs, se va constitui drept parte 
vătămată și va analiza posibilitatea de a adopta măsuri juridice împotriva persoanelor 
ale căror acțiuni subminează Grupul S&D și Parlamentul European în ansamblu;

11. solicită respectarea deplină a normelor relevante care se aplică activității delegațiilor 
Parlamentului; decide să revizuiască funcționarea și activitățile grupurilor de prietenie 
cu țările din afara UE în cadrul instituției; consideră că este necesar să se limiteze, într-o 
măsură adecvată, accesul autorităților din Qatar în clădirile Parlamentului, până când 
anchetele judiciare vor furniza informații și clarificări relevante;

12. decide să își consolideze mecanismele de control și de prevenire a conflictelor de 
interese potențiale sau reale ale deputaților în Parlamentul European în activitățile 
externe ale instituției; solicită, în acest sens, ca integritatea instituției noastre să fie 
garantată de noul vicepreședinte al Parlamentului, ales pentru a fi responsabil de 
combaterea corupției și a ingerințelor străine și pentru a coordona revizuirea 
Regulamentului de procedură al Parlamentului;

13. solicită accesul la informațiile operative relevante aflate la dispoziția altor instituții ale 
UE și a serviciilor relevante ale statelor membre, având în vedere faptul că aceste 
informații ar putea facilita identificarea proactivă a tentativelor de ingerință ale țărilor 
din afara UE în activitatea Parlamentului și a altor instituții ale UE;
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14. solicită punerea în aplicare consecventă și deplină a standardelor etice în toate 
instituțiile UE, pentru a garanta faptul că deciziile publice sunt luate în vederea 
asigurării binelui comun; subliniază că aceste standarde etice trebuie să acopere 
veridicitatea declarațiilor de interese financiare, obligațiile de transparență, respectarea 
normelor privind practica „ușilor turnante”, precum și respectarea generală a tuturor 
dispozițiilor din codurile de conduită și a normelor de integritate;

15. solicită transformarea urgentă a actualului Comitet consultativ al Parlamentului 
European pentru conduita deputaților într-un comitet de etică pe deplin funcțional, cu 
scopul de a aborda în mod eficace amenințările și ingerințele actuale și viitoare;

16. insistă asupra necesității unui nivel sporit de ambiție și a unei voințe politice comune în 
ceea ce privește transparența, cu scopul de a institui o abordare holistică a reprezentării 
etice a intereselor;

17. reamintește că Acordul interinstituțional privind un registru de transparență obligatoriu, 
recent adoptat, a reprezentat un important pas înainte în introducerea unor standarde 
obligatorii pentru toate părțile interesate, care să fie aplicate de toate instituțiile UE; 
invită de urgență toate instituțiile să se angajeze să pună în aplicare acest acord cu mai 
multă strictețe;

18. subliniază că măsurile introduse prin Acordul interinstituțional privind un registru de 
transparență obligatoriu reprezintă nivelul minim al obligațiilor în acest domeniu; 
solicită insistent tuturor organismelor relevante ale Parlamentului să asigure punerea 
deplină în aplicare a noilor dispoziții ale registrului și să introducă în mod unilateral 
măsuri urgente care să îmbunătățească responsabilitatea deputaților – inclusiv a foștilor 
deputați – și a personalului;

19. subliniază necesitatea de a asigura respectarea deplină a Codului de conduită, astfel cum 
este prevăzut în anexa I la registrul de transparență;

20. consideră că orice dispoziție privind cerințele de transparență aplicabile în instituții ar 
trebui să se aplice întregului personal, nu numai personalului de la cel mai înalt nivel 
ierarhic;

21. consideră că este urgent să se modifice Regulamentul de procedură al Parlamentului 
pentru a introduce criterii și angajamente mai stricte în ceea ce privește transparența și 
responsabilitatea;

22. subliniază că, în acest context, este necesar să se urmeze o abordare bazată pe activități, 
care include activitățile de lobby indirecte; insistă asupra importanței includerii acestor 
activități în dispozițiile vizate, în special având în vedere apariția unor noi forme de 
interacțiune a reprezentanților grupurilor de interese cu factorii de decizie ai UE; 
consideră că și reuniunile care nu se desfășoară cu prezență fizică, cum ar fi 
videoconferințele sau apelurile telefonice programate, ar trebui să fie considerate 
reuniuni în scopul monitorizării activităților de lobby;

23. invită Biroul Parlamentului și alte organisme relevante să pună în aplicare în mod 
specific o nouă cerință conform căreia întregul personal al Parlamentului – inclusiv 
consilierii grupurilor politice și asistenții – ar trebui să se întâlnească numai cu persoane 
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sau cu organizații care intră în domeniul de aplicare al registrului de transparență, dacă 
respectivele persoane sau organizații sunt înregistrate în cadrul acestui instrument, și ar 
trebui să verifice sistematic acest lucru înainte de orice reuniune;

24. insistă asupra necesității de a aloca resurse suficiente pentru a permite Consiliului de 
administrație al registrului de transparență să își îndeplinească sarcina de supraveghere a 
punerii în aplicare administrative generale a acordului; invită instituțiile să asigure 
alocarea unor resurse și a unui efectiv de personal suficiente pentru a garanta buna 
funcționare a secretariatului și a Consiliului de administrație;

25. propune introducerea unui nou temei juridic care să permită colegiuitorilor să adopte 
acte legislative în cadrul procedurii legislative ordinare, cu scopul de a impune norme 
etice obligatorii pentru reprezentanții grupurilor de interese în interacțiunile lor cu 
instituțiile Uniunii;

26. solicită instituțiilor UE să adopte de urgență măsuri cu scopul de a introduce practica 
perioadelor minime de existență a stării de incompatibilitate pentru înalții funcționari ai 
UE și pentru foștii deputați, astfel încât să se evite fenomenul „ușilor turnante”; solicită 
ca numele foștilor înalți funcționari ai UE sau ale foștilor deputați în Parlamentul 
European care și-au părăsit instituțiile și care dețin funcții în cadrul sectorului privat să 
fie făcute publice;

 27. invită instituțiile și organismele UE care nu au încă un cod de conduită să elaboreze de 
urgență un astfel de cod;

28. solicită ca toți funcționarii UE, inclusiv asistenții parlamentari acreditați, agenții 
temporari și contractuali și experții naționali, să urmeze cursuri de formare obligatorii 
cu privire la conduita în relațiile cu reprezentanții grupurilor de interese și la abordarea 
conflictelor de interese, precum și cu privire la integritate și transparență; solicită ca 
aceste aspecte să reprezinte un punct obligatoriu de discuție în cadrul procedurilor de 
recrutare și de evaluare a performanțelor;

29. subliniază faptul că în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene se garantează 
cetățenilor dreptul de acces la documentele publice și critică faptul că una dintre 
principalele probleme în materie de transparență cu care se confruntă instituțiile 
europene este chiar refuzul lor frecvent de a acorda acces la documente și informații; își 
reiterează apelul adresat Consiliului de a publica procesele-verbale ale reuniunilor 
Consiliului și toate celelalte documente ale sale;

30. consideră că, în acest scop, este necesar să se instituie un singur organism de etică 
independent al UE, care să aibă competența de a iniția propriile investigații; îndeamnă, 
prin urmare, Comisia să prezinte, în următoarele săptămâni, o propunere de acord 
interinstituțional în temeiul articolului 295 din TFUE pentru înființarea unui organism 
de etică independent al UE, astfel cum s-a solicitat în rezoluția Parlamentului din 16 
septembrie 2021;

31. ia act de faptul că atât Parlamentul, cât și toate instituțiile UE au depus eforturi pentru a-
și dezvolta capacitatea de combatere a dezinformării și a ingerințelor străine, deși, din 
păcate, astfel de măsuri s-au dovedit insuficiente pentru a preveni cazurile individuale 
de corupție;
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32. solicită o monitorizare mai strictă a tuturor invitațiilor transmise și a cadourilor și 
deplasărilor oferite deputaților în Parlamentul European și personalului de către țări din 
afara UE;

33. subliniază necesitatea de a elabora și de a pune în aplicare cadre și măsuri concrete 
pentru a monitoriza încercările de lobby ale țărilor din afara UE;

34. încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 
politica de securitate, precum și guvernului și parlamentului Qatarului.


