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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie podejrzeń o korupcję ze strony Kataru 
oraz szerszej potrzeby przejrzystości i odpowiedzialności w instytucjach europejskich
(2022/3012(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Kataru, w szczególności rezolucję 
z 21 listopada 2013 r. zatytułowaną „Katar: sytuacja pracowników migrujących”1 oraz 
rezolucję z 23 listopada 2022 r. zatytułowaną „Sytuacja w zakresie praw człowieka w 
kontekście Mistrzostw Świata FIFA w Katarze”2,

– uwzględniając art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że wysocy rangą politycy, w tym wiceprzewodnicząca Parlamentu 
Europejskiego Eva Kaili, pracownicy polityczni, lobbyści i ich rodziny mieli 
przyjmować niewłaściwe płatności od Kataru w zamian za wpływ na kształtowanie 
polityki w Parlamencie Europejskim;

B. mając na uwadze, że operacja belgijskich, włoskich i greckich organów ścigania 
doprowadziła do zajęcia ponad 600 000 EUR w gotówce, komputerów i telefonów 
komórkowych oraz aresztowania do tej pory ośmiu osób, z których cztery zostały 
oskarżone o korupcję, pranie pieniędzy i przestępczość zorganizowaną;

C. mając na uwadze, że w przypadku tego skandalu istnieje domniemanie, że organizacja 
pozarządowa „Fight Impunity” została wykorzystana jako narzędzie wspomagające 
pranie nielegalnych funduszy, co stawia pod znakiem zapytania legalność i uczciwość 
organizacji pozarządowych powiązanych z niektórymi grupami politycznymi lub 
posłami do PE;

D. mając na uwadze niefortunną historię korupcji, prania pieniędzy i udziału w 
przestępczości zorganizowanej w różnych organizacjach międzynarodowych, które to 
przypadki stanowią rosnące zagrożenie dla integralności i legitymacji w szczególności 
Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady;

E. mając na uwadze, że we wrześniu 2019 r. dwa belgijskie dzienniki, „L’Echo” i „De 
Tijd”, ujawniły protokoły przesłuchania byłego agenta belgijskiego wywiadu i 
poinformowały o wstępnym dochodzeniu w sprawie komisarza D. Reyndersa, który 
został oskarżony o korupcję i pranie pieniędzy w związku z budową ambasady w 
Kinszasie oraz sprzedażą tanich dzieł sztuki po zawyżonych cenach, przy czym 
płatności miały być przyjmowane od handlarzy bronią i kandydata na prezydenta 
Demokratycznej Republiki Konga;

F. mając na uwadze, że komisarz V. Jourová zawdzięcza swoje wysokie stanowisko 

1 Dz.U. C 436 z 24.11.2016, s. 42.
2 Teksty przyjęte, P9_TA(2022)0427.
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poparciu miliardera i byłego premiera Czech Andreja Babiša, który jest podejrzany o 
pranie pieniędzy i sprzeniewierzenie funduszy europejskich;

G. mając na uwadze, że francuski dziennik „Libération” opisał w ubiegłym roku skandal 
związany z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Komisją, oskarżając 
sędziów i ważnych polityków PPE o konflikt interesów i handel wpływami;

H. mając na uwadze, że dziennik „Libération” ujawnił również, że Komisja i władze kilku 
państw członkowskich wywierały presję na Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych, aby ten nie prowadził dochodzenia w tej sprawie, i jak dotąd instytucje 
UE nie podjęły żadnych działań w związku z tymi doniesieniami;

I. mając na uwadze, że „rekrutacja” wysokich rangą europejskich ustawodawców i 
urzędników przez reżimy totalitarne w celu faktycznej „zmiany stron” i 
reprezentowania nikczemnych interesów reżimów totalitarnych przeciwko interesom 
zachodnich demokracji nie tylko stanowi głęboko dzielący i naglący problem, lecz 
także podnosi kwestię procedur wyznaczania celów przez wrogie kraje i kwestionuje 
brak uregulowań dotyczących możliwości zatrudnienia dostępnych dla wysokich rangą 
ustawodawców i urzędników po zakończeniu pełnienia funkcji publicznych;

J. mając na uwadze, że wartość niektórych urzędników dla reżimów totalitarnych polega 
nie tylko na ich pozycji w instytucjach lub rządach, ale także na ich dobrej znajomości i 
wiedzy na temat procedur wewnętrznych oraz sposobów pokonywania wewnętrznych 
kontroli i równowagi właściwych dla demokracji zachodnich;

K. mając na uwadze, że namierzanie i werbowanie takich wysokich urzędników tuż po 
odejściu ze stanowiska publicznego stanowi nie tylko ogromny atut dla wrogich 
mocarstw, ale również poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, co 
uwidacznia potrzebę regularnego przeglądu i reformy wewnętrznych mechanizmów 
kontroli i równowagi w zakresie zasad, polityki i procedur dotyczących odejścia lub 
przejścia na emeryturę, aby uniemożliwić nikczemnym podmiotom angażowanie się w 
skuteczne przekupstwo, rekrutację i działania kompromitujące;

L. mając na uwadze, że budowa rurociągu Nord Stream, wbrew interesom bezpieczeństwa 
euroatlantyckiego i bezpieczeństwa energetycznego UE oraz mimo protestów kilku 
państw członkowskich, stanowi jeden z najbardziej rażących przykładów współpracy 
zachodnich demokratycznych ustawodawców i przywódców z nikczemnymi 
podmiotami państwowymi;

M. mając na uwadze, że Katar odgrywa ważną rolę w finansowaniu grup islamistycznych 
w Europie, w tym zwłaszcza organizacji powiązanych ze Stowarzyszeniem Braci 
Muzułmanów; mając na uwadze, że większość środków finansowych przekazuje 
organizacja Qatar Charity wspierająca budowę meczetów i ośrodków islamskich w 
Europie, aby wzmocnić tożsamość islamistyczną i ugruntować islam polityczny w 
społecznościach muzułmańskich w całej Europie; mając na uwadze, że finansowany 
przez Katar kanał informacyjny Al Jazeera jest znany z udziału w rozpowszechnianiu 
dezinformacji i propagandy na całym świecie;

N. mając na uwadze, że Katar wygrał przetarg na mistrzostwa świata w piłce nożnej, co 
spotkało się z uzasadnionymi zarzutami przekupstwa i korupcji; mając na uwadze, że 
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reżimy autorytarne wykorzystują sponsorowanie i organizację międzynarodowych 
imprez sportowych do poprawy swojej międzynarodowej reputacji, czyli tzw. 
wybielania się przez sport, czego przykładami są igrzyska olimpijskie w Soczi w 2014 
r., mistrzostwa świata w piłce nożnej w Rosji w 2018 r., igrzyska olimpijskie w Pekinie 
(Chiny) w 2022 r. i mistrzostwa świata w piłce nożnej w Katarze w 2022 r.;

1. podkreśla, że ujawniony niedawno skandal korupcyjny na samym szczycie struktury 
zarządzania Parlamentu Europejskiego ujawnił hipokryzję i podwójne standardy, 
których nie można tolerować;

2. podkreśla pilną potrzebę przywrócenia środków odstraszających od korupcji oraz 
kooptacji i rekrutacji urzędników instytucjonalnych i wyższych rangą ustawodawców 
przez wrogie siły zagraniczne;

3. zwraca uwagę, że ten skandal to tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ wiele 
innych instytucji międzynarodowych, w tym Komisja, Trybunał Sprawiedliwości i 
Trybunał Obrachunkowy, również zostało oskarżonych o działania – delikatnie mówiąc 
– nieetyczne i wątpliwe pod względem prawnym;

4. ubolewa nad faktem, że osoby reprezentujące te skompromitowane instytucje miały 
czelność krytykować i upominać państwa członkowskie za rzekome uchybienia w 
zakresie tzw. praworządności; zdecydowanie potępia podwójne standardy i hipokryzję 
instytucji UE w tym zakresie;

5. podkreśla, że ten skandal korupcyjny jest wynikiem bezkarności i braku 
odpowiedzialności, które nasilają się w Parlamencie Europejskim;

6. podkreśla, że kary za korupcję nie mogą być czysto symboliczne i że Unia powinna 
stanowić odstraszający przykład dla wszystkich innych urzędników;

7. wzywa do pociągania posłów do odpowiedzialności za ich oświadczenia i działania;

8. wzywa do przeprowadzenia przez wszystkie instytucje UE pełnej oceny zgodności z 
wartościami określonymi w art. 2 TUE, w szczególności z zasadą praworządności;

9. nalega, aby nie tworzono nowych instytucji, które – jak wszystkie inne – będą podatne 
na korupcję i obce wpływy, lecz aby dokładną ocenę funkcjonowania instytucji UE 
pozostawić w rękach państw członkowskich, które sprawują władzę nad traktatami i 
mają prawo do powoływania i kształtowania instytucji zgodnie ze swoją suwerenną 
wolą;

10. wzywa do przeprowadzenia krytycznej analizy procedur pracy Parlamentu 
Europejskiego i innych instytucji UE przez bezstronny, zewnętrzny podmiot;

11. wzywa w związku z tym do powołania specjalnej komisji z udziałem przedstawicieli 
państw członkowskich, która oceniałaby wypełnianie wartości przez instytucje UE; 
wzywa do zwrócenia szczególnej uwagi na prowadzony przez lata lobbing i korupcję na 
wysokim szczeblu ze strony Rosji, jak w przypadku rurociągu Nord Stream, a także na 
wpływy innych działających w złej wierze podmiotów, takich jak Iran i Chiny;
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12. podkreśla potrzebę zwiększenia kontroli państw członkowskich nad instytucjami oraz 
konieczność powstrzymania się od powoływania „organów ds. etyki” składających się z 
urzędników instytucji międzynarodowych, którzy mają tendencję do atakowania państw 
członkowskich bez ponoszenia znaczącej odpowiedzialności politycznej;

13. domaga się, aby do czasu przeprowadzenia oceny i usunięcia wszystkich niedociągnięć 
oraz zapobieżenia wszelkim zagrożeniom instytucje UE powstrzymały się od 
podkreślania rzekomych niedociągnięć poszczególnych państw członkowskich;

14. wzywa do pełnego stosowania przepisów dotyczących informowania o 
nieprawidłowościach w instytucjach UE oraz do utworzenia skutecznego rejestru 
przejrzystości dotyczącego lobbystów w UE;

15. zdecydowanie potępia wybielanie wizerunku poprzez sport; wzywa międzynarodowe 
federacje sportowe i ogólnie organizacje sportowe, aby nie ulegały autorytarnym 
reżimom i nie przyjmowały od nich łapówek oraz aby zapewniały pełną integralność i 
uczciwość sportu;

16. potępia i z poważnym zaniepokojeniem odnotowuje finansowanie przez Katar 
islamistycznych organizacji i instytucji religijnych w Europie oraz wzywa rząd Kataru 
do natychmiastowego zaprzestania takiego finansowania;

17. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i 
Radzie oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.


