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Europos Parlamento rezoliucija dėl įtarimų dėl Kataro vykdytos korupcijos ir didesnio 
skaidrumo ir atskaitomybės poreikio Europos institucijose
(2022/3012(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2021 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento sprendimą dėl Europos 
Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinio susitarimo 
dėl privalomo Skaidrumo registro sudarymo1,

– atsižvelgdamas į savo 2021 m. rugsėjo 16 d. rezoliuciją dėl skaidrumo ir sąžiningumo 
didinimo ES institucijose įsteigiant nepriklausomą ES etikos organą2,

– atsižvelgdamas į nekaltumo prezumpcijos teisinį principą;

– atsižvelgdamas į savo 2022 m. kovo 9 d. rezoliuciją dėl užsienio šalių kišimosi į visus 
demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją3,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 10 ir 11 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A. kadangi Belgijos federalinė prokuratūra pradėjo tyrimą dėl įtarimų pinigų plovimu, 
korupcija ir dalyvavimu nusikalstamoje organizacijoje; kadangi nuo 2022 m. gruodžio 
9 d. buvo atlikta keletas suėmimų ir kratų, susijusių tiek su dabartiniais, tiek su 
buvusiais Europos Parlamento nariais, taip pat su Parlamento darbuotojais;

B. kadangi keli įtariamieji jau buvo apkaltinti pinigų plovimu, korupcija ir dalyvavimu 
nusikalstamoje organizacijoje; kadangi policijos pajėgos iš įtariamųjų po kratų namuose 
konfiskavo dideles pinigų sumas;

C. kadangi pasitikėjimas Parlamento sąžiningumu ir teisine valstybe yra itin svarbus 
Europos demokratijos veikimui; kadangi labai svarbu užtikrinti, kad demokratiniai 
procesai vyktų ne tenkinant privačius ir išorės interesus ir kad būtų visapusiškai 
gerbiamos piliečių teisės;

D. kadangi interesų grupių atstovų gebėjimas daryti įtaką sprendimų priėmimui Parlamente 
pateikiant argumentus yra esminė Europos demokratijos dalis; kadangi, kita vertus, 
netinkamos įtakos priemonės, kyšininkavimas ir kita nusikalstama veika yra 
nepriimtinos;

E. kadangi Parlamentas savo poziciją, kurioje raginama įsteigti plataus užmojo etikos 

1 OL C 506, 2021 12 15, p. 127.
2 OL C 117, 2022 3 11, p. 159.
3 OL C 347, 2022 9 9, p. 61.
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organą, išdėstė savo 2021 m. rugsėjo 16 d. rezoliucijoje;

F. kadangi Direktyva (ES) 2019/19374 užtikrinama informatorių apsauga, kai tam tikromis 
aplinkybėmis jie tiesiogiai ir viešai atskleidžia pažeidimus;

G. kadangi Skaidrumo registras yra pagrindinis ES institucijų etikos sistemos ir skaidrumo 
elementas;

H. kadangi nevyriausybinė organizacija „Fight Impunity“ iki šiol nebuvo užregistruota 
Skaidrumo registre;

1. yra pasibaisėjęs ir reiškia didelį susirūpinimą dėl įtariamų Europos Parlamento narių, 
buvusių Parlamento narių ir darbuotojų korupcijos, pinigų plovimo ir dalyvavimo 
nusikalstamoje organizacijoje veiksmų mainais už įtaką Parlamento sprendimams; 
remia visapusišką Parlamento bendradarbiavimą vykdant nusikalstamos veikos tyrimą;

2. kuo griežčiausiai smerkia tariamus Kataro bandymus daryti įtaką Europos Parlamento 
nariams, buvusiems nariams ir darbuotojams vykdant korupcinius veiksmus, kurie yra 
rimtas užsienio kišimasis į ES demokratinius procesus;

3. pabrėžia, kad dėl šiuo metu vykdomų tyrimų rimtumo ir masto Parlamentas ir ES 
institucijos turi reaguoti su tvirta vienybe ir nepalaužiamu ryžtu;

4. ragina įsteigti specialų komitetą, kuriam būtų pavesta nustatyti galimus Europos 
Parlamento skaidrumo, sąžiningumo ir korupcijos taisyklių trūkumus ir teikti 
pasiūlymus dėl reformų, remiantis Konstitucinių reikalų komiteto darbu ir geriausia kitų 
parlamentų patirtimi;

5. įsipareigoja pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 226 straipsnį, atsižvelgiant į 
baudžiamųjų tyrimų ir galimų teismo procesų rezultatus, įsteigti tyrimo komitetą, kuris 
tirtų korupcijos atvejus ir netinkamus ES nepriklausančių šalių veiksmus, kuriais 
siekiama už pinigus įgyti įtakos Europos Parlamente;

6. palankiai vertina tai, kad Parlamento narė Eva Kaili buvo atleista iš pirmininko 
pavaduotojos pareigų, kaip numatyta Darbo tvarkos taisyklių 21 straipsnyje;

7. ragina paskirti specialų pirmininko pavaduotoją, kuris būtų atsakingas už sąžiningumą ir 
kovą su korupcija ir užsienio kišimusi Parlamente;

8. primygtinai ragina Komisiją kuo greičiau pateikti pasiūlymą dėl etikos organo 
įsteigimo, kaip nurodyta 202 m. rugsėjo 16 d. Parlamento rezoliucijoje;

9. primygtinai ragina, laikantis Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio, sustabdyti Kataro 
interesų atstovų leidimų patekti į pastatus galiojimą, kol per teisminius tyrimus bus 

4 2019 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1937 dėl asmenų, pranešančių apie 
Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos (OL L 305, 2019 11 26, p. 17).
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gauta svarbios informacijos ir paaiškinimų;

10. mano, jog reikėtų sustiprinti ES skaidrumo registrą padidinant biudžetą ir darbuotojų 
skaičių, kad būtų galima nuodugniau patikrinti pareiškėjų ir įregistruotųjų subjektų 
pateiktą informaciją; be to, mano, kad jo taikymo sritis turėtų būti išplėsta įtraukiant ES 
nepriklausančių šalių atstovus;

11. pabrėžia, kad tinkamas draugystės grupių reguliavimas ir stebėsena yra būtina sąlyga, 
kad jos galėtų toliau veikti Parlamente; paveda kvestoriams įgyvendinti galiojančias 
taisykles ir parengti bei tvarkyti draugystės grupių ir deklaracijų registrą ir užtikrinti, 
kad jis būtų prieinamas bei nuolat atnaujinamas;

12. rekomenduoja persvarstyti Tarnybos nuostatus, ypač jų 22 straipsnio c punktą, siekiant 
juos suderinti su Pranešėjų apsaugos direktyvos standartais;

13. pabrėžia Europos prokuratūros, ES bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje 
agentūros (Eurojusto), Europolo ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
vaidmenį kovojant su korupcija; ragina toliau stiprinti Europos prokuratūros ir OLAF 
pajėgumus ir bendradarbiavimą; ragina nustatyti bendras kovos su korupcija taisykles, 
taikomas ES institucijų nariams ir darbuotojams;

14. sustabdo visą darbą, susijusį su Kataru susijusiais teisėkūros dokumentais, visų pirma 
susijusiais su vizų režimo liberalizavimu ir planuojamais vizitais, kol įtarimai bus 
patvirtinti arba atmesti;

15. paveda Pirmininkei perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajam 
įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko 
pavaduotojui bei Kataro vyriausybei ir parlamentinei asamblėjai.


