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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „az Európai
Ügyészséghez (EPPO) való csatlakozásról” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom
benyújtani.

...../2017. (.....) OGY határozat
az Európai Ügyészséghez (EPPO) való csatlakozásról
1. Az Országgyűlés kifejezi elkötelezettségét a korrupció, az európai uniós pénzekkel való
visszaélések, az ÁFA-csalások visszaszorítása iránt, ezért Magyarország csatlakozik azon Európai
Uniós országokhoz, amelyek vállalták az Európai Ügyészséggel (EPPO) való, úgynevezett
megerősített együttműködést.
2. A Kormány egy hónapon belül nyújtson be az Országgyűlés számára olyan törvényjavaslatot,
amely megteremti ennek jogalapját.
3. Jelen országgyűlési határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás
Az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülésén – a fideszes magyar képviselők szavazata
nélkül – 2017. október 5-én megszavazta a határokon átnyúló korrupciós és csalási bűnesetek
felgöngyölítését
végző
Európai
Ügyészség
(EPPO)
létrehozását.
Eddig húsz EU-tagállam, Belgium, Bulgária, Horvátország, Ciprus, a Cseh Köztársaság,
Észtország, Németország, Görögország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Lettország,
Litvánia, Luxemburg, Portugália, Románia, Szlovénia és Szlovákia, Olaszország és Ausztria
csatlakozott, illetve jelezte csatlakozási szándékát az úgynevezett megerősített
együttműködéshez.
Az Európai Ügyészség bizonyos feltételek mellett jogosult lesz nyomozások és vádhatósági
eljárások lefolytatására az uniós strukturális alapokat érintő csalások és ÁFA-csalások, valamint
az unió pénzügyi érdekeit sértő egyéb bűncselekmények esetében, „hozzájárulva ezzel az uniós
költségvetés
megerősítéséhez
és
hatékonyabb
védelméhez”.
Magyarország eddig nem jelezte csatlakozását. Amennyiben hazánk nem csatlakozik ehhez a
kezdeményezéshez, illetve nem hajlandó az Európai Ügyészséggel való megerősített
együttműködésre, az azt a gyanút erősítheti meg az európai uniós tagállamokban és
állampolgáraikban, hogy hazánkban nem tiszta, nem átlátható módon történik az Eu-s
támogatások felhasználása. Egyetlen magyar állampolgárnak sem érdeke, hogy Európában a
magyarokat csalónak, korruptnak higgyék. A felmérhetetlen hatású presztízs veszteség mellett,
ezzel azt is kockáztatnánk, hogy a 2020-tól tervezett Európai Uniós költségvetési támogatások
jelentős részétől eleshetne hazánk.
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