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JAVASLATOK

A Jogi Bizottság felkéri az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. megállapítja, hogy az uniós intézményeken belül az összeférhetetlenség megelőzésére 
irányuló különböző jogalkotási intézkedések az „összeférhetetlenségre” vonatkozóan 
eltérő fogalommeghatározásokat tartalmaznak; ezért úgy véli, hogy a fogalom a 
köztisztviselő közfeladatai és magánérdekei közötti összeütközésként értendő, melyben 
a köztisztviselőnek magánemberként olyan érdekei állnak fenn, amelyek nem 
helyénvaló módon befolyásolhatják hivatali feladatainak és kötelezettségeinek ellátását; 
megjegyzi azonban, hogy az ilyen típusú fogalommeghatározások változnak, és hogy a 
teljes átláthatóság nem feltétlenül garantálja az összeférhetetlenség hiányát, és nem 
garantálja a közbizalmat sem; 

2. úgy véli, hogy a biztosjelöltek nyilatkozatainak az összeférhetetlenség megállapítása 
céljából történő vizsgálata alapvető intézményi és demokratikus jelentőséggel bír, és azt 
a lehető legnagyobb figyelemmel, elkötelezettséggel és felelősségérzettel kell elvégezni;

3. úgy véli továbbá, hogy e vizsgálat hiánytalan és pontos elvégzése, valamint az 
összeférhetetlenség kizárása érdekében gyakran elengedhetetlenek a biztosjelöltek 
pénzügyi érdekeltségeiről szóló nyilatkozaton túlmutató információk és 
dokumentumok;

4. ezért úgy véli, hogy elegendő időt kell biztosítani a Jogi Bizottság számára az esetleges 
összeférhetetlenségek értékelésére; úgy véli továbbá, hogy a Jogi Bizottságot elegendő 
erőforrással és eszközzel, valamint a szükséges információk összevetéséhez és 
megtalálásához szükséges készséggel kell ellátni;

5. úgy véli, hogy e felelősség kifinomultságára és összetettségére való tekintettel az 
esetleges összeférhetetlenség megállapítását politikamentessé kell tenni, és független és 
szisztematikus módon kell végrehajtani egy megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal 
rendelkező szerv segítségével;

6. úgy véli, hogy a megfelelő szakértelem megszerzése érdekében a jövőbeli etikai 
szervnek állandó, független és testületi struktúrával kell rendelkeznie, és hogy 
összetétele vagy konkrét intézményi pozíciókon, például a Bíróság elnökének 
pozícióján, vagy szakértők egyes uniós intézmények általi kinevezésén alapulhat;

7. ezért azt ajánlja, hogy a Jogi Bizottság – a kérdéssel kapcsolatos hatáskörét teljes 
mértékben megőrizve – azt követően döntsön az összeférhetetlenség fennállásáról, hogy 
megkapta az említett független, szakértőkből álló tanácsadó testület nem kötelező erejű 
ajánlását; 

8. úgy véli továbbá, hogy ezt a jövőbeli tanácsadó testületet meg lehetne bízni azzal a 
szélesebb körű feladattal is, hogy vizsgálja az általában az uniós intézményeken és 
ügynökségeken belüli összeférhetetlenségeket, kiegészítő jelleggel és kiegyensúlyozott 
módon hozzájárulva a megelőzéshez egyrészt a tudatosságnövelés és az etikai 
iránymutatási hatáskörök, másrészt a megfelelés ellenőrzése terén játszott szerep révén.


