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Otázka na ústne zodpovedanie O-000067/2021
Komisii 
článok 136 rokovacieho poriadku
Daniel Freund (Verts/ALE), Damian Boeselager (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), 
Eleonora Evi (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Karen 
Melchior (Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Sabrina Pignedoli (NI), Katalin Cseh (Renew), 
Ivan Štefanec (PPE), Pascal Durand (Renew), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Anna Cavazzini 
(Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Helmut Scholz (The Left), 
Danuta Maria Hübner (PPE), Vlad Gheorghe (Renew), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Damien 
Carême (Verts/ALE), Sven Giegold (Verts/ALE), Ramona Strugariu (Renew), Philippe Lamberts 
(Verts/ALE), Alexandra Geese (Verts/ALE), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Jutta Paulus 
(Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Sergey Lagodinsky (Verts/ALE), Lara Wolters (S&D), 
Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Moritz Körner (Renew), 
Stelios Kouloglou (The Left), Terry Reintke (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (NI), 
Włodzimierz Cimoszewicz (S&D)

Vec: Presadzovanie pravidiel týkajúcich sa efektu otáčavých dverí Komisiou

V porovnaní s mnohými členskými štátmi majú inštitúcie EÚ jedny z najpokročilejších pravidiel a 
noriem na riadenie prípadov otáčavých dverí. Bývalí komisári a všetci vyšší úradníci nesmú 
vykonávať lobizmus voči svojej bývalej inštitúcii počas určitého obdobia, ktoré sa pohybuje od 12 do 
36 mesiacov po odchode z funkcie.

V roku 2019 Komisia zamietla len 3 z 363 žiadostí bývalých úradníkov EÚ o povolenie prijať nové 
pracovné miesto. Namiesto toho povolila celý rad nových činností, ktoré sú vystavené vysokému 
riziku nezlučiteľnosti so zákazom vykonávať lobizmus hneď po odchode zo služby. Jednému 
bývalému komisárovi bolo nedávno udelené povolenie na vykonávanie 17 rôznych zamestnaní v 
rámci obdobia, počas ktorého sa mal vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, z toho sedem v 
organizáciách/spoločnostiach zaregistrovaných ako lobisti v registri transparentnosti vrátane jeho 
vlastnej poradenskej spoločnosti. V septembri 2021 sa ďalší bývalý komisár stal členom lobistickej 
advokátskej kancelárie uprostred obdobia, počas ktorého sa mal vyhýbať akýmkoľvek konfliktom 
záujmov, a to bez toho, aby Komisia udelila akúkoľvek formu súhlasu s touto činnosťou. Ďalším 
významným prípadom je prípad bývalého vedúceho oddelenia regulačnej koordinácie a trhov na 
Generálnom riaditeľstve pre komunikačné siete, obsah a technológie, ktorému bolo udelené pracovné 
voľno na prácu pre spoločnosť Vodafone. Spoločnosť ho najala pre jeho „vedomosti a zručnosti v 
oblasti regulácie“ a neskôr sa objavil na viacerých lobistických podujatiach organizovaných 
spoločnosťou Vodafone, a to napriek obmedzeniam lobizmu, ktoré mu uložila Komisia.

Hoci Komisia uložila určité obmedzenia pri schvaľovaní mnohých žiadostí o ďalšie zamestnanie, nie 
je jasné, ako zabezpečuje dodržiavanie týchto podmienok. V tejto súvislosti by sme chceli Komisii 
položiť tieto otázky:

1. Ako monitoruje a presadzuje dodržiavanie podmienok, ktoré stanovila pre nové pracovné 
činnosti bývalých úradníkov a komisárov?

2. Aké opatrenia sa prijali v prípadoch, keď sa dozvedela, že bývalý úradník alebo komisár 
nedodržiava podmienky stanovené pre svoje nové zamestnanie?

3. Ako plánuje v budúcnosti presadzovať pravidlá týkajúce sa efektu otáčavých dverí pre komisárov 
aj vyšších úradníkov prostredníctvom nezávislého etického orgánu EÚ?

Predložené: 15.10.2021

Termín na zodpovedanie: 16.1.2022


