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

...../2018. (.....) OGY határozat
Az Európai Ügyészséghez való csatlakozás szükségességéről
Tekintettel arra, hogy Magyarország elkötelezett híve a mindennapjainkat átszövő korrupció, az
európai uniós pénzekkel való visszaélések, az ÁFA-csalások, valamint az Európai Unió és
Magyarország pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények visszaszorításának, az Országgyűlés az
alábbi határozatot hozza:
1. Az Országgyűlés egyetért azzal, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészség
létrehozására irányuló megerősített együttműködéshez.
2. Az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy
a) kezdeményezzen egyeztetést a parlamenti képviselőcsoportok között a csatlakozás előkészítése
érdekében, valamint
b) 2018. november 15-ig terjesszen elő olyan törvényjavaslatot, amely tartalmazza a megerősített
együttműködéshez való csatlakozáshoz szükséges jogszabály-módosításokat.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás
Eddig húsz EU-tagállam, Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Észtország,
Finnország, Franciaország, Görögország, Horvátország, Lettország, Litvánia, Luxemburg,
Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia és Szlovénia
csatlakozott a megerősített együttműködéshez az Európai Ügyészség (EPPO) létrehozása
érdekében. Kelet-Közép-Európából tehát csupán Lengyelország és Magyarország zárkózik el
mereven a szervezethez való csatlakozástól.
Az Európai Ügyészség bizonyos feltételek mellett jogosult lesz nyomozások és vádhatósági
eljárások folytatására az uniós strukturális alapokat érintő visszaélések és ÁFA-csalások,
valamint az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő egyéb bűncselekmények esetében,
„hozzájárulva ezzel az uniós költségvetés megerősítéséhez és hatékonyabb védelméhez”.
Magyarország eddig nem jelezte csatlakozását, sőt az Orbán-kormány mereven elzárkózik ettől.
Amennyiben hazánk nem hajlandó az Európai Ügyészséggel való megerősített együttműködésre,
az azt a gyanút erősítheti meg az uniós tagállamokban és állampolgáraikban, hogy hazánkban
nem tiszta, nem átlátható módon történik az EU-s támogatások felhasználása. Ez pedig könnyen
oda vezethet, hogy nemcsak a magyar kormányra, hanem az egész országra nagyon könnyen
ráéghet a csaló és korrupt bélyeg. A közeljövőben várható 100-150 milliárd forintos büntetés és a
2021-2027-es hétéves költségvetési időszakra bevezetni szándékozott jogállamisági
mechanizmus szintén egyértelműen abba az irányba mutat, hogy – tárgyalási pozícióink javítása
érdekében – Magyarországnak csatlakoznia kell a megerősített együttműködéshez.
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