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Tárgy: A forgóajtó-jelenségre vonatkozó szabályok Bizottság általi érvényesítése

Sok tagállamhoz képest az uniós intézményeknek a forgóajtó-jelenséggel kapcsolatos ügyek 
szabályozására vonatkozó szabályai és normái a maguk nemében a legfejlettebbek közé tartoznak. A 
volt biztosok és minden vezető tisztviselő számára a hivataluk megszűnését követő 12–36 hónapos 
időszakban tilos lobbitevékenységet folytatni korábbi intézményükkel szemben.

A Bizottság 2019-ben csak 3-at utasított el abból a 363 kérelemből, amelyet volt uniós tisztviselők 
nyújtottak be új tisztség betöltésének engedélyezésére vonatkozóan. Ezzel szemben számos olyan új 
tevékenységet engedélyezett, amelyek esetében nagy a kockázata annak, hogy 
összeegyeztethetetlenek a lobbitevékenységnek a szolgálati jogviszony megszűnését követő 
gyakorlására vonatkozó tilalommal. Egy volt biztos nemrégiben kapott engedélyt 17 különböző 
munkakör betöltésére a visszavonulási időszaka alatt, amelyek közül hét az átláthatósági 
nyilvántartásban lobbistaként bejegyzett szervezetekhez/vállalatokhoz, köztük saját tanácsadó 
cégéhez kapcsolódik. 2021 szeptemberében pedig egy másik volt biztos a visszavonulási időszaka 
közepén lobbitevékenységet folytató ügyvédi irodához csatlakozott anélkül, hogy a Bizottság 
bármilyen formában jóváhagyta volna a tevékenységet. Egy másik kiemelkedő eset a Tartalmak, 
Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága szabályozási koordinációval és 
piacokkal foglalkozó egységének korábbi vezetőjét érinti, akinek engedélyezték, hogy a Vodafone 
számára dolgozzon. A vállalat a szabályozás területén szerzett ismeretei és készségei miatt vette fel 
őt, és ő később több, a Vodafone által szervezett lobbirendezvényen is megjelent annak ellenére, 
hogy a Bizottság a lobbitevékenységre vonatkozóan korlátozta tevékenységét.

Bár a Bizottság számos esetben állapított meg a szolgálatot követő munkavállalás iránti kérelmekre 
vonatkozóan bizonyos korlátozásokat, nem világos, hogy miként biztosítja e feltételek betartását. 
Ezen előzmények alapján kérjük a Bizottságot, hogy válaszoljon a következő kérdésekre:

1. Hogyan ellenőrzi és érvényesíti a volt tisztviselők és biztosok új szakmai tevékenységeire 
vonatkozóan előírt feltételek betartását?

2. Milyen lépéseket tett azokban az esetekben, amikor tudomást szerzett arról, hogy egy volt 
tisztviselő vagy biztos nem tartja be az új foglalkozása kapcsán előírt feltételeket?

3. Hogyan szándékozza a jövőben egy független uniós etikai szerv révén érvényesíteni a forgóajtó-
jelenségre vonatkozó szabályokat mind a biztosok, mind a vezető tisztviselők tekintetében?
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