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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Uniónak demokratikus működéséhez mindig legitimációra volt szüksége a 
polgárai részéről – és az Unió bővülésével egyre inkább ez a helyzet. Ez a legitimáció számos 
tényező közvetlen függvénye, beleértve az európai polgárok alapvető jogait védelmező 
értékek biztonságos és fejlődő rendszere iránti bizalmat.

Az európai integrációs folyamat történelmi mérföldkőhöz érkezett, amennyiben mára még 
világosabbá vált, hogy az Unió és az európai polgárok között kommunikációra van szükség. 
Ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy az Európai Uniónak foglalkoznia kell a polgárok 
aggályaival, és meg kell tudnia nyugtatni őket azzal kapcsolatban, hogy az intézményei 
folytonosan elvárásaik teljesítésére törekednek. A hitelesség érdekében e törekvéseknek lépést 
kell tartaniuk a történelmi fejleményekkel és azon új követelményekkel, melyeket az Unió 
harmonikus működése biztosításához kell teljesíteni.

Az Európai Unió intézményi struktúrája úgy épül fel, hogy tükrözze „az államok uniója és a 
népek uniója” kettős alapelvet, és összhangban legyen azzal. Az Unió intézményei az 
államokat és az embereket egyaránt képviselik. Az Európai Parlament csak egy az embereket 
képviselő intézmények közül. Az európai ombudsman – mint jogállami intézmény –
elsődleges célkitűzése annak biztosítása, hogy az Európai Unió intézményei és szervei a 
társadalom tagjaival való kapcsolataikban helyes magatartást kövessenek, kellő tiszteletet 
tanúsítva irántuk, ezáltal erősítve az intézmények és szervek, valamint az európai építmény 
egésze iránt iránti bizalmat, ahol csak lehetséges.

Az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről 
szóló, 1994. március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozat – melyet az Európai 
Parlament Eljárási Szabályzatának X. melléklete tartalmaz1 – felülvizsgálatával kapcsolatos 
javaslatok különös jelentősséggel bírnak a fenti megállapítások értelmében. Amennyiben ezek 
a módosítások ténylegesen hozzájárulnak ahhoz, hogy az ombudsman az Európai Unió 
elsődleges joganyaga által előírt módon működjön, fontos az elfogadásuk.

                                               
1  HL L 113., 1994.05.04., 15. o. Az Európai Parlament 2002. március 14-i 2002/262/EK, ESZAK, Euratom 
határozatával (HL L 92. 2002.04.09., 13. o.) módosított határozat.



PE392.367v02-00 4/5 AD\701651HU.doc

HU

JAVASLATOK

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

1. Beavatkozás a bíróságok előtt folyamatban lévő ügyekbe

Tekintettel az Európai Közösségek Bíróságának (EB) alapokmányában (40. cikk (2) 
bekezdés) és eljárási szabályzatában (93. cikk) foglalt rendelkezésekre, az a lehetőség, 
miszerint bizonyíték nyújtható be az EB-hez, csak megkönnyítheti a jogi vizsgálat folyamatát. 
Ez semmi esetre sem tekinthető beavatkozásnak, mivel kérelem alapján a Bíróság maga 
határoz arról, hogy felhasznál-e egy bizonyítékot. Ha nem így lenne, az egyenértékű lenne az 
EB ítélete helytállóságának megkérdőjelezésével.

2. Dokumentumokhoz való hozzáférés

A Közösség intézményeinek birtokában lévő valamennyi dokumentumhoz való, kivétel 
nélküli hozzáférés biztosítja, hogy az ombudsman a lehető legteljesebb körű tájékoztatást 
kapja, ennélfogva olyan helyzetbe kerüljön, hogy megfelelőbb ajánlásokat tegyen, ezáltal 
pedig hatékonyabb védelmet biztosítson az egyes polgárok számára. Ezenkívül az 
ombudsman semmilyen körülmények között nem jogosult arra, hogy a dokumentumok 
tartalmát nyilvánosságra hozza.

3. A közösségi intézmények tisztviselőinek tanúvallomása

Az európai intézmények tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak a vezetés utasítására tett 
tanúvallomása tekintetében rá kell mutatnunk, hogy a vonatkozó rendelkezés megfogalmazása 
azt a veszélyt hordozza magában, hogy az Unió intézményeinek tekintélye sérül, mivel azt a 
benyomást kelti, hogy azoknak valami rejtegetnivalójuk lehet, és figyelmen kívül hagyja azt a 
tényt, hogy az intézmények a polgárokat szolgálják, illetve kellene szolgálniuk. A 
tisztviselőket csak a személyzeti szabályzat vonatkozó előírásai kötelezhetnék.

4. A bűncselekmény elkövetésére utaló információk

Ha az ombudsman bűncselekmény elkövetésére utaló tényeket tár fel, nem tehető indokolt 
ellenvetés a felelős közösségi intézmény tájékoztatásának lehetősége ellen, sőt az ügynek az 
OLAF tudomására hozása ellen – amennyiben ez hatékonyabbá teszi a felelősség 
megállapítását és az igazságszolgáltatás működését.

5. Együttműködés az emberi jogok terén

Az alapvető jogokat védelmező intézményekkel való együttműködés lehetőségének 
természetesen biztosítottnak kell lennie. Ám hangsúlyozni kell, hogy az együttműködésre 
csak az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről 
szóló európai parlamenti határozat 5. cikkében meghatározott feltételeknek megfelelően 
kerülhet sor.
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