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Resolucija Evropskega parlamenta o sumu korupcije z izvorom iz Katarja in širši 
potrebi po preglednosti in odgovornosti v institucijah EU
(2022/3012(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. septembra 2021 o ustanovitvi neodvisnega 
organa EU za etiko, da bi povečali preglednost in integriteto v institucijah EU1,

– ob upoštevanju svojega sklepa z dne 27. aprila 2021 o sklenitvi medinstitucionalnega 
sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo 
o obveznem registru za preglednost2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. septembra 2017 o preglednosti, odgovornosti 
in integriteti v institucijah EU3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. januarja 2019 o strateški preiskavi varuhinje 
človekovih pravic OI/2/2017 o preglednosti zakonodajnih razprav v pripravljalnih 
telesih Sveta EU4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. novembra 2022 o stanju človekovih pravic ob 
svetovnem nogometnem prvenstvu v Katarju5,

– ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 20. maja 2021 med Evropskim 
parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o obveznem registru za 
preglednost6,

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker morajo institucije EU in njihovi uradniki varovati integriteto demokratičnih načel in 
vrednot EU ter biti zgled državljanom in drugim uradnikom; 

B. ker je treba zagotoviti, da poslanci Evropskega parlamenta ne delujejo pod neustreznim 
vplivom zastopnikov interesov, in ker je treba uvesti strogo regulacijo v zvezi s 
plačevanjem dejavnosti za poslance Evropskega parlamenta, darili in vabili na 
potovanja, ustvarjanji pričakovanj glede prihodnje zaposlitve po koncu poslanskega 
mandata oz. prenehanju uradniške funkcije ter v zvezi z neupravičeno uporabo 
informacij ali stikov;

C. ker kodeks ravnanja za poslance Evropskega parlamenta v zvezi s finančnimi interesi in 
nasprotjem interesov spremlja posvetovalni odbor o ravnanju poslancev, ki ga sestavlja 

1 UL C 117, 11.3.2022,, str. 159.
2 UL C 506, 15.12.2021, str. 127.
3 UL C 337, 20.9.2018, str. 120.
4 UL C 411, 27.11.2020, str. 149.
5 Sprejeta besedila, P9_TA(2022)0427.
6 UL L 207, 11.6.2021, str. 1.
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pet poslancev Parlamenta, kar se je izkazalo za neučinkovito;

D. ker je bistveno zagotoviti, da nad demokratičnimi procesi ne prevladajo zasebni interesi 
in da se dosledno spoštujejo pravice državljanov;

E. ker mora Parlament v skladu z ukrepi, ki so bili nedavno uvedeni z medinstitucionalnim 
sporazumom o obveznem registru za preglednost, pokazati več prizadevanja za to, da bi 
se ustrezno izvajali vsi standardi preglednosti;

F. ker sta preglednost in odgovornost nujni za zaupanje državljanov v institucije EU; ker 
zato korupcija pomeni resen napad na evropsko demokracijo;

G. ker so države, vključno s Katarjem, veliko vlagale v dejavnosti lobiranja v institucijah 
EU; ker ta država to počne predvsem prek svetovalnih podjetij in možganskih trustov;

H. ker je praksa avtoritarnih držav, da svoj slabi ugled popravljajo prek športa 
(sportswashing) ter tako svetovno pozornost preusmerjajo od domače korupcije in 
zlorabe človekovih pravic, kot je storil Katar z organizacijo svetovnega prvenstva, a 
primerov je še več;

I. ker morajo delegacije Parlamenta pri svojem delu in misijah prispevati k uresničevanju 
političnih in zakonodajnih prednostnih ciljev Parlamenta, v tretjih državah morajo 
prispevati k uveljavljanju vrednot, na katerih temelji Evropska unija, in zastopati 
stališče Parlamenta, sprejeto na plenarnem zasedanju, pri tem pa upoštevati tudi stališče 
ustreznih pristojnih parlamentarnih odborov;

1. izraža globoko pretresenost zaradi nedavnih obtožb o korupciji v Parlamentu, ki naj bi 
izvirala iz Katarja, ta domnevna dejanja obsoja ter poudarja svojo politiko ničelne 
tolerance do korupcije v kakršni koli obliki; poudarja, da se morajo Parlament in 
institucije EU zaradi resnosti in obsega sedanjih preiskav odzvati z nedvoumno 
enotnostjo in neomajno odločnostjo;

2. podpira temeljito preiskavo in popolno razkritje rezultatov tekočih preiskav ter izraža 
popolno pripravljenost za sodelovanje z oblastmi;

3. predlaga, naj se ustanovi preiskovalni odbor v skladu s členom 226 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU), ki bi celovito obravnaval tuje vmešavanje v 
institucijah EU z namenom vplivanja na odločanje; predlaga, naj se v primeru, da se 
ugotovita tuje vmešavanje in korupcija, uvedejo sankcije proti vsem vpletenim državam 
in posameznikom:

4. meni, da so domnevni poskusi Katarja, da bi s podkupovanjem vplival na poslance 
Evropskega parlamenta in njihovo osebje, da bi ti v lepši luči predstavili stanje na 
področju človekovih pravic v državi, možen primer resnega tujega vmešavanja v 
demokratične procese EU; takšna dejanja najostreje obsoja;

5. meni, da nedavne obtožbe kažejo, da je nujno treba povečati zmogljivosti evropskih 
institucij za učinkovito spremljanje in izvrševanje standardov preglednosti in 
protikorupcijskih mehanizmov, ki so bili sprejeti v zadnjih letih;
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6. opozarja, da so preglednost, odgovornost in odprtost institucij temelj naših demokracij 
ter da se na njih gradi njihov odnos zaupanja z državljani;

7. opozarja, da tuje vmešavanje v demokratične procese institucij EU, ki vključuje tudi 
vplivanje na pripravo zakonodaje in resolucij ter na glasovanje o njih, pomeni veliko 
grožnjo;

8. meni, da korupcija javnih predstavnikov – zlasti nezakonite dejavnosti, ki se financirajo 
s plačanim lobiranjem –, pomeni hud napad na demokracijo ter bi jo bilo treba 
obravnavati z ničelno toleranco in jo zelo pozorno nadzirati;

9. prekinja delo v zvezi z dosjeji in glasovanja na plenarnem zasedanju, ki zadevajo 
zalivske države, zlasti glede liberalizacije vizumskega režima, ter načrtovane obiske, in 
sicer vse dokler pristojni organi ne zaključijo sodnih postopkov;

10. obvešča, da bo skupina S&D, ki tekočo preiskavo podpira, nastopila kot oškodovana 
stranka in bo preučila, katere pravne ukrepe bi lahko uporabila proti tistim, ki škodujejo 
njej in Evropskemu parlamentu kot celoti;

11. poziva k polnemu spoštovanju pravil, ki veljajo za delo delegacij Parlamenta; je sklenil 
v instituciji pregledati delovanje in dejavnosti prijateljskih skupin, ko gre za odnose z 
državami, ki niso članice EU; meni, da je treba po potrebi omejiti vstop katarskih 
organov v prostore Parlamenta, dokler ne bodo na podlagi sodnih preiskav znane 
ustrezne informacije in dana pojasnila;

12. je sklenil okrepiti mehanizme, s katerimi preverja in preprečuje potencialna ali dejanska 
nasprotja interesov poslancev Evropskega parlamenta pri zunanjih dejavnostih 
institucije; v zvezi s tem zahteva, da se integriteta institucije vzpostavi z novim 
podpredsednikom oz. podpredsednico Parlamenta, ki bo izvoljen/-a za nalogo boja proti 
korupciji in tujemu vmešavanju ter za vodenje revizije poslovnika Parlamenta;

13. se zavzema za dostop do ustreznih obveščevalnih podatkov, s katerimi razpolagajo 
druge institucije EU in ustrezne službe držav članic in ki bi lahko olajšali delo pri 
proaktivnem odkrivanju poskusov vmešavanja tretjih držav v delo Parlamenta in drugih 
institucij EU;

14. poziva, naj se v vseh institucijah EU dosledno in celovito spoštujejo etični standardi, da 
bi se javne odločitve sprejemale v skupno korist; poudarja, da morajo biti med temi 
etičnimi standardi resničnost izjav o finančnih interesih, obveznosti glede preglednosti, 
spoštovanje pravil glede izmeničnega zaposlovanja v javnem in zasebnem sektorju ter 
splošno spoštovanje vseh določb iz kodeksov ravnanja in pravil o integriteti;

15. poziva, naj se sedanji posvetovalni odbor Evropskega parlamenta o ravnanju poslancev 
nemudoma preoblikuje v pravi odbor za etiko, da bi učinkovito obravnaval sedanje in 
prihodnje grožnje ter vmešavanje;

16. vztraja, da sta potrebna večja ambicioznost in skupna politična volja glede preglednosti, 
da bi oblikovali celosten pristop k etičnemu zastopanju interesov;

17. želi spomniti, da nedavno sprejeti medinstitucionalni sporazum o obveznem registru za 
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preglednost pomeni velik korak naprej pri uvajanju obveznih standardov za vse 
deležnike, ki jih morajo uporabljati vse institucije EU; poziva vse institucije, naj se 
nemudoma zavežejo strožjemu izvajanju tega sporazuma;

18. poudarja, da so ukrepi, uvedeni z medinstitucionalnim sporazumom o obveznem 
registru za preglednost, le minimum; odločno poziva vse ustrezne organe Parlamenta, 
naj poskrbijo za celovito izvajanje novih določb registra in enostransko uvedejo nujne 
ukrepe, da bi se povečalo prevzemanje odgovornosti poslancev, tudi nekdanjih, in 
osebja;

19. poudarja, da je treba poskrbeti za dosledno spoštovanje kodeksa ravnanja iz Priloge I k 
registru za preglednost;

20. meni, da bi morale vse določbe o zahtevah glede preglednosti v institucijah veljati za 
vse zaposlene, ne le za tiste na najvišjih položajih;

21. meni, da je treba čim prej spremeniti Poslovnik Parlamenta, da bi uvedli strožja merila 
in zaveze glede preglednosti in odgovornosti;

22. poudarja, da je pomembno uporabiti pristop, ki je osredotočen na dejavnosti, tudi na 
dejavnosti posrednega lobiranja; vztraja, da je pomembno zajeti tudi te dejavnosti, zlasti 
ker zastopniki interesov uporabljajo nove načine v stikih z nosilci odločanja v EU; 
meni, da bi bilo treba za namene spremljanja dejavnosti lobiranja kot sestanke 
obravnavati tudi tiste, ki ne potekajo v živo, npr. videokonference ali dogovorjene 
telefonske klice;

23. poziva predsedstvo Parlamenta in druge ustrezne organe, naj uvedejo posebno novo 
zahtevo, da se smejo vsi uslužbenci Parlamenta, vključno s svetovalci in pomočniki 
skupin, sestati s posamezniki ali organizacijami, ki spadajo na področje uporabe registra 
za preglednost, le če so registrirani, in da morajo to pred vsakim sestankom sistematično 
preveriti;

24. vztraja, da je treba upravnemu odboru registra za preglednost dodeliti dovolj sredstev, 
da bo lahko opravljal svojo nalogo nadzora nad splošnim upravnim izvajanjem 
sporazuma; poziva institucije, naj poskrbijo, da bosta imela sekretariat in upravni odbor 
dovolj sredstev in osebja, da bosta lahko ustrezno delovala;

25. predlaga uvedbo nove pravne podlage, ki bi sozakonodajalcema omogočila sprejemanje 
zakonodajnih aktov po rednem zakonodajnem postopku, da bi uvedli zavezujoča etična 
pravila za zastopnike interesov v njihovih stikih z institucijami Unije;

26. poziva institucije EU, naj nemudoma sprejmejo ukrepe, s katerimi bi uvedli prakso 
minimalnih obdobij mirovanja za visoke uradnike EU in nekdanje poslance, da bi 
preprečili izmenično zaposlovanje v javnem in zasebnem sektorju; poziva, naj se 
objavijo imena nekdanjih visokih uradnikov EU ali poslancev Evropskega parlamenta, 
ki so odšli iz institucije in delajo za zasebne interese;

 27. poziva institucije in organe EU, ki še vedno nimajo kodeksa ravnanja, naj ga čim prej 
oblikujejo;
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28. poziva, naj se vsi uradniki EU, vključno z akreditiranimi parlamentarnimi pomočniki, 
začasnimi in pogodbenimi uslužbenci ter nacionalnimi strokovnjaki, udeležijo 
obveznega usposabljanja o tem, kako obravnavati zastopnike interesov in nasprotja 
interesov, ter o integriteti in preglednosti; poziva, naj ti vidiki postanejo obvezna točka 
razgovora v postopkih zaposlovanja in pri pregledu uspešnosti;

29. poudarja, da Listina Evropske unije o temeljnih pravicah posameznikom daje pravico 
do dostopa do javnih dokumentov, in izraža neodobravanje glede tega, da je v evropskih 
institucijah ena od glavnih težav na področju preglednosti ta, da prav one same pogosto 
zavračajo dostop do dokumentov in informacij; ponovno poziva Svet, naj objavi 
zapisnike svojih sej Sveta in vse svoje druge dokumente;

30. meni, da je za ta namen potreben enoten in neodvisen organ EU za etiko, ki bo lahko 
sam začel preiskave; zato poziva Komisijo, naj v naslednjih tednih pripravi predlog za 
medinstitucionalni sporazum na podlagi člena 295 PDEU o ustanovitvi neodvisnega 
organa EU za etiko, h kateremu je Parlament pozval že v resoluciji z dne 
16. septembra 2021;

31. ugotavlja, da si Parlament in vse institucije EU prizadevajo za vzpostavitev zmogljivosti 
za boj proti dezinformacijam in tujemu vmešavanju, da pa ti ukrepi žal niso bili dovolj, 
da bi preprečili posamezne primere korupcije;

32. zahteva večji nadzor nad vsemi vabili, darili in ponudbami potovanj, ki so ji poslanci in 
osebje Evropskega parlamenta prejeli iz držav, ki niso članice EU;

33. poudarja, da je treba oblikovati in uvesti konkretne okvire in ukrepe za spremljanje 
poskusov lobiranja iz držav, ki niso članice EU;

34. naroči svoji predsednici, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsedniku 
Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter vladi 
in parlamentu Katarja.


