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JAVASLATOK 

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat: 

A. mivel a Bizottság a 2016. július 5-i közleményében kifejtette, hogy az állami és a 

magánszektorban visszaéléseket bejelentő személyek védelme hozzájárul a főként a 

meglévő tagállami jogszabályok közötti eltérésekből adódó hűtlen kezelés és 

szabálytalanságok, ezen belül a határokon átnyúló korrupció, a nemzetközi adóelkerülés 

és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni küzdelemhez; 

B. mivel a visszaélések bejelentése alapvető információforrást jelent a szervezett bűnözés 

elleni küzdelem, az állami szférában történő korrupciós esetek kivizsgálása, valamint a 

magántulajdonú vállalkozások adókikerülési gyakorlatainak felderítése során, és mivel 

ezért a visszaélést bejelentő személyek védelme alapvető fontosságú a nyilvános 

elszámoltathatóság és feddhetetlenség kultúrájának előmozdítása, valamint a közjó és az 

Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme szempontjából; mivel a visszaélést bejelentő 

személyek, akik a köz érdekében járnak el annak érdekében, hogy a kötelességszegéseket, 

törvénysértéseket, csalásokat vagy illegális tevékenységet tárjanak fel, nem érzik, hogy 

ténylegesen védenék őket, és gyakran nagyon nagy személyes kockázatot vállalnak, mivel 

elbocsáthatják, beperelhetik, kiközösíthetik, letartóztathatják, megfenyegethetik, áldozattá 

tehetik és többféle módon megkülönböztethetik őket; 

C. mivel az Unió a demokrácia, a jogállamiság, valamint az emberi jogok tiszteletben 

tartásának értékein alapul, amelyeket az EUSZ 2. cikke rögzít;  

D. mivel a visszaélést bejelentő személyek személyazonossága és információi bizalmas 

jellegének megóvása hatékonyabb csatornák kialakulását segíti elő a csalás, a korrupció, a 

csalárd tevékenység, a kötelességszegés vagy egyéb súlyos jogsértések bejelentése 

tekintetében, és mivel az információk különleges jellege miatt a bizalmas jelleggel való 

visszaélés információk nem kívánt kiszivárogtatásához és a közérdek megsértéséhez 

vezethet az Unión belül; mivel a visszaélést bejelentő személyek védelme az állami 

szférában megkönnyítheti a nemzeti vagy uniós érdekekhez kapcsolódó közpénzekkel 

való visszaélések, csalások és a határokon átnyúló korrupció egyéb formáinak észlelését; 

E. mivel a visszaélést bejelentő személyek a közérdeket esetlegesen fenyegető és sértő 

információkat az EU Alapjogi Chartájában, és különösen annak 11. cikkében szentesített 

véleménynyilvánítási szabadság és információszabadság alapján jelentik be, erős 

felelősségtudatukat és polgári erkölcstudatukat követve; 

F. mivel „A szervezett bűnözés, a korrupció és a pénzmosás problémája: megvalósítandó 

intézkedésekre és kezdeményezésekre vonatkozó ajánlások” című, 2013. október 23-i, a 

feltételes adómegállapításokról és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb 

intézkedésekről szóló, 2015. november 25-i, a társaságiadó-politikák Európai Unión belüli 

átláthatóvá tételéről, összehangolásáról és közelítéséről szóló, 2015. december 16-i és a 

visszaélést bejelentő személyeknek az EU pénzügyi érdekeinek védelmében játszott 

szerepéről szóló, 2017. február 14-i állásfoglalásában a Parlament felhívta a Bizottságot, 

hogy terjesszen elő jogalkotási javaslatot a visszaélést bejelentő személyek olyan 

hatékony és átfogó európai programjára vonatkozóan, amely megvédi azokat, akik a 

közérdeket vagy az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő feltételezett csalást vagy 



 

PE606.049v02-00 4/9 AD\1133730HU.docx 

HU 

illegális tevékenységet jelentenek be;  

G. mivel a visszaélést bejelentő személyek kezelése és védelme tekintetében a tagállamok 

között meglévő különbségek hátráltathatják az információk közzétételét, különös 

tekintettel a több tagállamot érintő információkra, és mivel a visszaélést bejelentő 

személyek védelme nem csak jogi intézkedések révén valósítható meg, hanem egy 

kulturális változás előmozdítása révén is az európai társadalmakban a visszaélések 

bejelentésének megítélésével kapcsolatban, különösen az alapvető jogokkal 

összefüggésben;  

H. mivel a visszaélést bejelentő személyek védelme az Európai Unióban nem korlátozódhat 

az európai ügyekre, hanem azt nemzetközi ügyekben is érvényesíteni kell; 

1. hangsúlyozza, hogy a jogállamiságon alapuló, demokratikus és nyitott társadalmakban a 

polgároknak joguk van tájékoztatást kapni alapvető jogaik megsértéséről, joguk van 

továbbá ezek elutasítására, akár saját kormányukkal szemben is; 

2. elismeri, hogy a visszaélések bejelentése lényeges szerepet játszik a  csalás, az adócsalás 

és adóelkerülés, a hűtlen kezelés, a kötelességszegések, a törvénysértések, a közérdeket 

sértő tevékenységek vagy a bűncselekmények és illegális tevékenységek elleni 

küzdelemben; megjegyzi, hogy a közelmúltbeli bejelentések során nyilvánvalóvá vált, 

hogy a visszaélést jelentő személyek kulcsszerepet töltenek be az alapvető jogok súlyos 

megsértését jelentő esetek leleplezésében, a közérdek védelmében és az 

elszámoltathatóság és integritás biztosításában az állami és a magánszférában egyaránt;  

rámutat, hogy a visszaélést bejelentők védelmének nem szabad az illegális 

tevékenységekre korlátozódnia, hanem minden olyan esetet le kell fednie, amikor 

kötelességszegést vagy csalást követnek el; rámutat, hogy a visszaélést bejelentők 

védelmére vonatkozó jelenlegi szabályozás széttöredezett és hogy a visszaélést bejelentők 

védelme a különböző tagállamokban eltérő, ami negatívan hathat az uniós szakpolitikákra; 

3. felhív a visszaélések bejelentése és az azokat bejelentő személyek fogalmának közös és 

széles körű meghatározására valamennyi visszaélést bejelentő személy jogi védelmének 

biztosítása érdekében, beleértve azokat, akik alapos okkal vélik, hogy a bejelentéskor az 

információ helytálló, és jóhiszeműen jelentenek be nem helytálló információt; 

4. hangsúlyozza, hogy azok a személyek, akik tudatosan hamis vagy félrevezető 

információkat közölnek az illetékes hatóságokkal nem minősíthetők visszaélést bejelentő 

személynek, így nem részesülhetnek a védelmi mechanizmusok nyújtotta előnyökből; 

5. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a rágalmazás vagy a szakmai titoktartás megsértése 

miatti további ítéletekkel szembeni védelmet; 

6. hangsúlyozza, hogy a visszaélést bejelentők védelmét uniós szinten össze kell hangolni; 

véleménye szerint az oknyomozó újságírók és a visszaélést bejelentő személyek átfogó és 

tényleges védelme érdekében a leghatékonyabb megközelítés egy olyan, a köz- és 

magánszektorban visszaéléseket bejelentők számára védelmet nyújtó horizontális uniós 

jogi eszköz lenne, amelyet ágazati szabályok egészítenek ki; ezzel összefüggésben 

ismételten felhívja a Bizottságot, hogy 2017 végéig terjesszen elő jogalkotási javaslatot a 

visszaélést bejelentő személyek hatékony és átfogó európai programjára vonatkozóan, 

összhangban az arányosság és a szubszidiaritás elvével; a javaslatnak a vállalkozások, a 
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közintézmények és nonprofit szervezetek számára is meg kell határoznia 

mechanizmusokat; 

7. hangsúlyozza, hogy az uniós intézményeknek érdeklődést és elszántságot kell mutatnia a 

visszaélést jelentő személyek szerepének támogatása és a visszásságok orvoslása révén 

nekik köszönhető hasznok iránt; emlékeztet, hogy ezen a szinten nem követik nyomon és 

nem rendezik megfelelően a visszaélések bejelentésével kapcsolatos ügyeket; úgy véli, 

hogy a visszaélést bejelentő személyek védelméről szóló irányelv elfogadása előtt az 

uniós intézményeken belül sürgősen és megfelelően végre kell hajtani a visszaélést 

bejelentő személyek védelméről szóló bizottsági iránymutatásokat, és sürgeti az 

intézményeket, köztük az ügynökségeket is, hogy dolgozzanak ki egyértelmű szabályokat 

és intézkedéseket a visszaélést bejelentő személyek védelmére, valamint a „forgóajtó” 

jelenséggel szemben; 

8. elismeri, hogy minden olyan személynek, aki információval szolgál az illetékes 

hatóságnak vagy más megfelelő módon jogsértést tár fel jogosultnak kell lennie jogi 

védelemre; 

9. sürgeti az Európai Számvevőszéket és az európai ombudsmant, hogy 2017 végéig tegyék 

közzé: 1) az európai intézmények, vállalkozások, egyesületek, szervezetek és az EU-ban 

bejegyzett más szervek által azonosított visszaélések bejelentésével kapcsolatos ügyekre 

vonatkozó statisztikákat és világos kimutatásokat tartalmazó különjelentéseket; 2) az 

érintett intézmények nyomon követését a feltárt ügyekkel kapcsolatban, a jelenlegi 

bizottsági iránymutatások és szabályok alapján; 3) a visszaéléseket bejelentő személyektől 

kapott információk alapján indult minden egyes vizsgálat eredményét; 4) a visszaélést 

bejelentő személyek védelmére hozott intézkedéseket minden egyes ügyben; 

10. aggodalmát fejezi ki a visszaélést bejelentő személyek magán- és szakmai életükben 

bekövetkező megtorlásoknak való kiszolgáltatottsága miatt, valamint amiatt, hogy a 

visszaéléseket bejelentőkkel szemben bűnügyi és polgári igazságügyi eljárásokat lehet 

indítani; horizontális jogi keret létrehozására hív fel, amely magában foglal 

meghatározásokat, a megtorlások különböző formái elleni védelmet, valamint kiterjed a 

bűnügyi és polgári eljárások alóli kivételekre is, meghatározott kritériumoknak 

megfelelően; hangsúlyozza, hogy a visszaélést bejelentő személyek számára lehetővé kell 

tenni, hogy titokban vagy névtelenül szolgáltassanak információt, és hogy, amennyiben 

azt a nemzeti jogrend megengedi, ideiglenes vagy a jogsértés megszüntetésére irányuló 

könnyítéseket kérhessen az elbocsátás megelőzése érdekében, amíg a bejelentés 

kimenetele el nem dől; határozott meggyőződése, hogy ez növelni fogja a polgárok uniós 

és nemzeti szervezetekbe vetett bizalmát; 

11. hangsúlyozza, hogy semmilyen munkaviszony nem korlátozhatja a véleménynyilvánítás 

szabadságának jogát, és hogy senkit nem szabad hátrányos megkülönböztetésben 

részesíteni azért, mert ezt a jogát gyakorolja; 

12. hangsúlyozza, hogy a visszaélést bejelentő személyek védelme azon esetekre is 

vonatkozik, amikor a gyanú végül nem igazolódik be, amennyiben az érintett személy 

jóhiszeműen járt el; 

13. felszólít legális, titkos, biztonságos és biztos közzétételi csatornák nemzeti és európai 

szinten való létrehozására, a közérdek veszélyeztetésével kapcsolatos információk 
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illetékes hatóságoknak való jelentésének elősegítése érdekében; ezért ismételten felhív 

egy független információgyűjtő, tanácsadó és véleményt nyilvánító uniós szerv 

létrehozására, amely a tagállamokban kialakított irodákkal rendelkezik; e tekintetben 

felhívja a figyelmet az európai ombudsman hivatala által potenciális betölthető szerepre; 

hangsúlyozza, hogy a visszaélést bejelentő személyek számára biztosítani kell, hogy mind 

az adott szervezeten belül – azaz a munkahelyükön –, mind pedig azon kívül, azaz az 

illetékes hatóságoknál bejelentést tehessenek; hangsúlyozza, hogy a visszaélést bejelentő, 

kezdetben névtelen személyeknek védelmet kell biztosítani, amennyiben úgy határoznak, 

hogy feladják a névtelenséget, és védelmet kérnek;  

14. hangsúlyozza, hogy az ilyen csatornákat kezelő hatóságoknak szakszerűen kell 

kivizsgálniuk a panaszokat, és a visszaélést bejelentő személyek számára részletes 

tájékoztatást kell nyújtaniuk jogaikról és felelősségükről, továbbá támogatniuk kell őket a 

velük vagy családjukkal szembeni megtorló intézkedésekkel szemben, és biztosítaniuk 

kell számukra a független jogi támogatáshoz való hozzáférést, szükség esetén pénzügyi 

támogatással, továbbá bármely pszichológiai támogatást és kezelést, és foglalkozniuk kell 

az elszenvedett zaklatással vagy a jelenlegi vagy későbbi megélhetésük veszélyeztetésével 

kapcsolatos kártérítési kérelmekkel, amennyiben ez a sérelem megtorlásként érte őket a 

nyilvánosságra hozatalért;  

15. hangsúlyozza, hogy a személyzeti szabályzat 22a., 22b. és 22c. cikkeinek megfelelően 

minden uniós intézménynek rendelkeznie kell hatékony és átfogó belső szabályokkal a 

visszaélést bejelentő személyek védelmére; 

16. felhívja a Bizottságot, hogy teljes mértékben vegye figyelembe az érdekelt felek ezzel 

kapcsolatos véleményét, melyet a 2017. májusi nyilvános konzultáció során ismertettek; 

17. hangsúlyozza, hogy a visszaélések bejelentői fontos információforrások az oknyomozó 

újságírás számára; kiemeli, hogy a média fontos szerepet tölt be a visszaélések vagy 

jogsértések leleplezése terén, különösen akkor, ha ezek a polgárok alapvető jogait sértik; 

felszólítja a tagállamokat annak biztosítására, hogy az újságírók forrásuk 

személyazonosságának titokban tartásához fűződő joga hatékony és jogszabályokon 

alapuló védelmet kapjon; hangsúlyozza, hogy amennyiben az újságírók maguk az 

információforrások, védelmet kell kapniuk, és a hatóságok egyik esetben sem 

alkalmazhatnak megfigyelést; ennek kapcsán emlékeztet, hogy a nem nyilvános know-

how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, hasznosításával és 

felfedésével szembeni védelemről szóló (EU) 2016/943  irányelvet nem lehet úgy 

értelmezni, hogy az gyengítse a visszaélést bejelentő személyek és az oknyomozó 

újságírás védelmét; hangsúlyozza, hogy az oknyomozó újságírók veszélyeztetett szakmai 

csoportot alkotnak, melynek tagjai gyakran munkájukkal, szabadságukkal, sőt életükkel 

fizetnek a szabálytalanságok tömeges feltárásáért, és felszólít arra, hogy a visszaélést 

bejelentő személyek védelmét célzó horizontális uniós jogi eszközbe illesszenek be külön 

intézkedéseket az oknyomozó újságírók védelmére; 

18. hangsúlyozza, hogy a visszaélést bejelentő személyek által felvetett problémákat önállóan 

kell kivizsgálni, és a lehető legrövidebb időn belül, védve a bejelentéssel esetleg 

kapcsolatba kerülő egyének jogait is; hangsúlyozza, hogy mind a visszaélést bejelentő 

személy, mind a nyilvánosságra hozatal által érintett bármely személy számára lehetővé 

kell tenni, hogy kiegészítő érveket és bizonyítékokat tárjon elő a vizsgálat során, és 
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folyamatosan tájékoztatni kell őket a bejelentés kezeléséről; 

19. felszólít egy olyan független tanácsadó és véleményt nyilvánító egység létrehozására az 

európai ombudsman hivatalán belül, amelynek a visszaélést bejelentő személyek 

védelmével kapcsolatosan jelentéseket és panaszokat lehet benyújtani, és amely 

információt gyűjt és megfelelő tanácsokat ad; 

20. felhívja az uniós intézményeket, hogy az összes illetékes nemzeti hatósággal 

együttműködésben hozzák létre és szervezzék meg az információforrások anonimitásának 

és bizalmasságának megvédéséhez szükséges összes eszközt a diszkriminatív 

tevékenységek vagy a fenyegetések megakadályozása céljából; 

21. hangsúlyozza, hogy a nem kormányzati szervezetek nem képeznek kivételt a hivatali 

visszásságok, csalások, sikkasztás és egyéb szabálytalanságok elkövetésének megkísérlése 

alól, és úgy véli, hogy a visszaélést bejelentő személyek védelmére irányuló, a köz- és a 

magánszférában alkalmazott szabályokat egyaránt alkalmazni kell a nem kormányzati 

szervezetek esetében is; 

22. megállapítja, hogy az EU-ban bejegyzett, de annak területén kívül dolgozó, visszaélést 

bejelentő személyek esetében egyértelmű megoldásra van szükség; 

23. felhívja az uniós intézményeket, hogy egy visszaélést bejelentő személyeknek adott 

európai díjjal javítsák a visszaélések bejelentésének megítélését és tudatosítsák annak 

kapcsolatát az alapvető emberi jogokkal, valamint hogy rögzítsék, hogy a visszaélések 

bejelentése helyénvaló állampolgári viselkedés; 

24. hangsúlyozza, hogy a polgárok visszaélések bejelentésére vonatkozó joga a 

véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának természetes kiterjesztése, amint azt 

az Alapjogi Charta 11. cikke rögzíti, és hogy a közérdek védelmében fontos biztosítania 

az  átláthatóság és az integritás elvének érvényesülését; 

25. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak meg kell felelniük az Európa Tanács a visszaélést 

bejelentő személyek védelméről szóló ajánlásának. 
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