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EPK Figyelő: 

Állítsuk meg a korrupciót a gyökerénél Európában a források 
felfüggesztésével azokban az országokban, ahol a határidő lejárta után sem 

hatékony az igazságszolgáltatás 

Státusz: Aláírásgyűjtés folyamatban 
 
 

1. Alapvető információk: 

- Bizottsági nyilvántartási szám: ECI(2019)000014 

- Nyilvántartásba véve: 2019. szeptember 12. 

- A Bizottság határozata a polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételéről: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32019D1564 

- Honlap: NA 

- Európai Bizottság információs lapja a kezdeményezésről: 
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2019/000014_hu 

 
 

- Gyűjtés kezdete: 2019. szeptember 12. 

- Gyűjtés várható határideje: 2021. szeptember 12. 

- Online aláírásgyűjtő felület: NA 
 

2. Célkitűzések (kötelezően benyújtandó információk): 

Szigorú, a csatlakozástól számított 10 éves határidő bevezetése egy automatikus 
moratóriumra vonatkozóan, mely a strukturális és a kohéziós forrásoknak az újonnan 
csatlakozott állam részére történő kifizetését érinti addig, amíg az igazságszolgáltatási 
rendszerére    vonatkozó     monitoring     mechanizmust     meg     nem     szüntetik. A 
hatályos uniós jog értelmezése lehetőséget nyújt visszaélésekre. Bizonyos feltételek 
mellett az újonnan csatlakozott országok politikai elitjei körében megfigyelhető 
korrupció más uniós országok kezére játszhat, és az „átmeneti” relatív fogalma a 
végtelenségig kiterjeszthető. Egy szigorú időkeret meghatározásával elkerülhető a 
korrupcióra való közvetlen és közvetett motiváltság az uniós tagállamokban. Az egyik 
ilyen példa a meglévő monitoring mechanizmus nem hatékony működése Bulgária és 
Románia esetében. 

 
3. A kezdeményezés háttere, rövid összefoglalása és támogatói: 
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Sok országban jelen van a korrupció, az ország hatóságaival közösen elosztott alapokkal 
való visszaélés kohéziós, mezőgazdasági, de akár más területeken is. 

Az igazságszolgáltatás egyik fontos feladata az uniós forrásokkal való visszaélések 
megfelelő szankcionálása, mely indikálja az igazságszolgáltatási rendszer hatékony 
működését is. Ennek a kezdeményezésnek a célja, hogy az újonnan csatlakozott 
tagállamokban egy 10 éves határidő után automatikusan állítsák le az EU-s források 
kifizetését akkor, ha az igazságszolgáltatási rendszert monitorozó mechanizmust még 
érvényben kell tartani, annak hatékonytalan működése esetében. 

A kezdeményezés javaslata tehát, hogy fel kell mérni a tagállamoknál azt, hogy a 
visszaélések szankcionálása milyen mértékben történik meg, és amennyiben ez nem 
megfelelő, úgy teljesen meg kell vonni a tagállam számára biztosított uniós pénzeket. 

A kezdeményezés aláírásgyűjtési időszakának főszabály szerint 2020. szeptember 12- 
én kellett volna véget érni, azonban a koronavírus miatt az uniós jogalkotó által 
elfogadott EU 2020/1042 rendelet az aláírásgyűjtési időszakok fél évvel 
meghosszabbodtak. A Bizottság ezt követően - a koronavírus által okozott válsághelyzet 
további fennállása miatt - még két alkalommal további három hónappal 
meghosszabbította a folyamatban lévő európai polgári kezdeményezések aláírásgyűjtési 
időszakát, így e kezdeményezés aláírásgyűjtésének határideje is kitolódott 2021. 
szeptember 12-re. 
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