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B9-0587/2022

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 sina tidigare resolutioner om Qatar, särskilt resolutionen av 
den 21 november 2013 med titeln Qatar: situationen för gästarbetare1 och resolutionen 
av den 23 november 2022 om människorättssituationen i samband med fotbolls-VM i 
Qatar2,

– med beaktande av artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

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

A. Högt uppsatta politiker, däribland parlamentets vice talman Eva Kaili, politiska 
tjänstemän, lobbyister samt deras familjer, påstås ha tagit emot otillbörliga betalningar 
från Qatar i utbyte mot politiskt inflytande i Europaparlamentet.

B. Belgiska, italienska och grekiska myndigheter har genomfört en 
brottsbekämpningsinsats där över 600 000 euro i kontanter, datorer och mobiltelefoner 
beslagtagits, och hittills har åtta personer gripits, varav fyra har åtalats för korruption, 
penningtvätt och organiserad brottslighet.

C. När det gäller denna skandal påstås en icke-statlig organisation med namnet 
Fight Impunity ha använts som mellanhand för att underlätta tvätt av brottsvinster, 
vilket gör att legitimiteten och integriteten hos icke-statliga organisationer som är 
knutna till vissa politiska grupper eller parlamentsledamöter kan ifrågasättas.

D. Det har olyckligtvis funnits korruption, penningtvätt och deltagande i organiserad 
brottslighet inom olika internationella organisationer tidigare, och sådana fall utgör ett 
växande hot mot i synnerhet parlamentets, kommissionens och rådets integritet och 
legitimitet.

E. I september 2019 avslöjade två belgiska dagstidningar, L’Echo och De Tijd, uppgifter 
från det förhör som hållits med en före detta belgisk underrättelseofficer och 
rapporterade om en förundersökning mot kommissionsledamot Reynders, som 
anklagades för korruption och penningtvätt i samband med att en ambassad i Kinshasa 
uppfördes och billiga konstverk såldes till överpris, och där betalningar påstås ha tagits 
emot från vapenhandlare och en presidentkandidat i Demokratiska republiken Kongo.

F. Kommissionsledamot Jourová innehar sin höga position tack vare stöd från miljardären 
och den före detta tjeckiska premiärministern Andrej Babiš, som är misstänkt för 
penningtvätt och förskingring av EU-medel.

1 EUT C 436, 24.11.2016, s. 42.
2 Antagna texter, P9_TA(2022)0427.
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G. Förra året rapporterade den franska dagstidningen Libération om en skandal där domare 
från Europeiska unionens domstol och kommissionen var inblandade, och domare och 
framstående PPE-politiker anklagades för intressekonflikter och handel med inflytande.

H. Libération avslöjade också att kommissionen och myndigheterna i flera medlemsstater 
hade utövat påtryckningar på Europeiska byrån för bedrägeribekämpning för att ärendet 
inte skulle utredas, och hittills har EU-institutionerna inte vidtagit några åtgärder med 
avseende på rapporterna.

I. De totalitära regimernas ”rekrytering” av högre europeiska lagstiftare och tjänstemän – 
för att effektivt ”byta sida” och ställa de totalitära regimernas skadliga agenda mot 
västerländska demokratiers intressen – är inte bara djupt splittrande och mycket 
oroväckande, utan ger också uppmärksamhet åt problemet med att fientliga länder ägnar 
sig åt målsökning och gör att de bristande bestämmelserna om anställningsmöjligheter 
för högre lagstiftare och tjänstemän när de har lämnat det offentliga ämbetet kan 
ifrågasättas.

J. Vissa tjänstemän är värdefulla för de totalitära regimerna inte bara med anledning av sin 
ställning inom institutioner eller regeringar, utan även sin nära förtrogenhet med och 
kunskap om interna förfaranden och hur interna kontroller och motvikter i 
västerländska demokratier kan kringgås.

K. Målsökning och rekrytering av sådana högre tjänstemän omedelbart efter att dessa har 
lämnat det offentliga ämbetet är inte bara en enorm möjlighet för fientliga makter utan 
också ett allvarligt hot mot den nationella säkerheten, vilket visar på behovet av att 
regelbundet se över och reformera interna kontroller och motvikter i fråga om 
bestämmelser, policyer och rutiner för avgång eller pensionering i syfte att förhindra att 
skadliga aktörer får möjlighet att ägna sig åt mutor, rekrytering och komprometterande 
verksamhet.

L. Utvecklingen av Nord Stream-gasledningarna på bekostnad av den euroatlantiska 
säkerheten och EU:s energitrygghet, trots protester från flera medlemsstater, är ett av de 
mest slående fallen där lagstiftare och ledare i västerländska demokratier koopteras av 
skadliga statliga aktörer.

M. Qatar spelar en viktig roll i finansieringen av islamistiska grupper i Europa, särskilt 
organisationer med koppling till Muslimska brödraskapet. Merparten av finansieringen 
kommer från Qatar Charity och bidrar till att moskéer och islamiska centrum byggs i 
Europa i syfte att stärka den islamiska identiteten och befästa politisk islam i 
muslimska samhällen i hela Europa. Den av Qatar finansierade nyhetskanalen 
Al Jazeera är känd för och har varit inblandad i global spridning av desinformation och 
propaganda.

N. Qatar vann anbudsförfarandet för fotbolls-VM men omgärdades av trovärdiga 
anklagelser om mutor och korruption. Auktoritära regimer har använt sponsring och 
värdskap för internationella idrottsevenemang för att förbättra sitt internationella rykte, 
en metod som också kallas ”sportswashing”, till exempel i samband med OS i 
Sotji 2014, fotbolls-VM i Ryssland 2018, OS i Peking i Kina 2022 och fotbolls-VM i 
Qatar 2022.
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1. Europaparlamentet understryker att den korruptionsskandal som nyligen avslöjades 
inom parlamentets förvaltningsstruktur har visat på hyckleri och dubbelmoral, vilka inte 
kan tolereras.

2. Europaparlamentet betonar att det finns ett akut behov av att förstärka de avskräckande 
åtgärderna mot fientliga främmande makters korruption och kooptering och rekrytering 
av institutionella tjänstemän och högre lagstiftare.

3. Europaparlamentet påpekar att denna skandal endast är toppen på isberget eftersom 
många andra internationella institutioner, däribland kommissionen, domstolen och 
revisionsrätten, också har anklagats för en minst sagt oetisk och rättsligt tveksam 
verksamhet.

4. Europaparlamentet beklagar djupt att företrädarna för dessa misskrediterade 
institutioner har vågat kritisera och tillrättavisa olika medlemsstater för brister som 
påstås föreligga i fråga om den så kallade rättsstatsprincipen. Parlamentet fördömer 
kraftfullt EU-institutionernas dubbelmoral och hyckleri i detta avseende.

5. Europaparlamentet understryker att denna korruptionsskandal är ett resultat av den 
ohejdade straffriheten och bristen på ansvarsskyldighet i Europaparlamentet.

6. Europaparlamentet betonar att påföljderna för korruption inte enbart ska vara 
symboliska och att EU bör föregå med gott exempel för att avskräcka alla andra 
tjänstemän.

7. Europaparlamentet begär att parlamentsledamöterna ska stå till svars för såväl sina 
uttalanden som sina handlingar.

8. Europaparlamentet begär att en fullödig bedömning ska göras av hur samtliga 
EU-institutioner efterlever de värden som fastställs i artikel 2 i EU-fördraget, särskilt 
rättsstatsprincipen.

9. Europaparlamentet insisterar på att inga nya institutioner bör inrättas som, liksom alla 
de andra, kan bli föremål för korruption och utländskt inflytande – snarare bör den 
noggranna bedömningen av hur EU-institutionerna fungerar skötas av medlemsstaterna, 
som är ”herrar över fördragen” och har befogenhet att konstituera och forma 
institutionerna i enlighet med sin suveräna vilja.

10. Europaparlamentet begär att en kritisk analys av parlamentets och de andra 
EU-institutionernas arbetsrutiner ska utföras av en opartisk, extern entitet.

11. Europaparlamentet begär därför att ett särskilt kommitté ska inrättas, med företrädare 
från medlemsstaterna, i syfte att bedöma huruvida EU-institutionerna efterlever 
värdena. Parlamentet begär att särskild uppmärksamhet ska ägnas den storskaliga 
lobbyverksamhet och korruption som Ryssland ägnat sig åt genom åren, såsom i fallet 
med Nord Stream-gasledningarna, samt inflytandet från andra illvilliga aktörer, såsom 
Iran och Kina.
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12. Europaparlamentet betonar vikten av att medlemsstaterna får ökad kontroll över 
institutionerna och behovet av att undvika att inrätta ”etiska organ” som består av 
internationella institutionella tjänstemän som tenderar att angripa olika medlemsstater 
utan meningsfullt politiskt ansvar.

13. Europaparlamentet kräver att EU-institutionerna, fram till dess att ovannämnda 
bedömning har genomförts, alla tillkortakommanden har åtgärdats och alla risker har 
avvärjts, avstår från att peka ut olika medlemsstater för påstådda brister.

14. Europaparlamentet begär att visselblåsarbestämmelserna ska tillämpas fullt ut inom 
EU-institutionerna och att ett effektivt öppenhetsregister över lobbyister ska inrättas 
inom EU.

15. Europaparlamentet fördömer skarpt användningen av sportswashing. Parlamentet 
uppmanar de internationella idrottsförbunden och idrottsorganisationer i allmänhet att 
inte vara mottagliga för auktoritära regimer och deras mutor och att fullt ut säkerställa 
integritet och rättvisa inom idrotten.

16. Europaparlamentet fördömer och uttrycker djup oro över Qatars finansiering av 
islamistiska organisationer och religiösa institutioner i Europa och uppmanar 
Qatars regering att omedelbart upphöra med denna finansiering.

17. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 
kommissionen och rådet samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.


