
HU 

 

 

ECA Press 
Mark Rogerson – szóvivő T: (+352) 4398  47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – sajtófelelős T: (+352) 4398  45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors eca.europa.eu 

Sajtóközlemény 
Luxembourg, 2018. május 24. 

 
 

Az uniós számvevők megvizsgálják a nyilvánosság 
részvételét a jogszabályalkotásban 
Az Európai Számvevőszék jelenleg ellenőrzést végez a nyilvánosság részvételéről az uniós 
jogszabályalkotásban. A vizsgálat különösen az Európai Bizottság által az érdekelt felekkel 
folytatott, a jogalkotási javaslatok előkészítése során végzett nyilvános konzultációkra irányul. 
A számvevők a mai napon háttér-tájékoztatót tettek közzé az uniós jogszabályok 
előkészítésekor folytatott nyilvános konzultációkról a téma iránt érdeklődők számára. 

Mielőtt a Bizottság új jogalkotási kezdeményezésekre tenne javaslatot, megvizsgálja azok 
esetleges gazdasági, társadalmi és környezeti következményeit. Ezenkívül az érdekelt felekkel, 
mint például a polgárokkal, vállalkozásokkal és más szervezetekkel is konzultál. A számvevők 
értékelni fogják az érdekelt felekkel folytatott nyilvános konzultációk eredményességét, 
megfelelőségét, átláthatóságát és nyitottságát. 

„A nyilvános konzultációk célja az átláthatóság és az elszámoltathatóság elősegítése, valamint az 
Uniós kezdeményezések széles körű nyilvánosság általi elfogadottságának és támogatottságának 
biztosítása – nyilatkozta Annemie Turtelboom, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. – Azt 
fogjuk vizsgálni, hogy a konzultációk mennyiben tudják megvalósítani ezeket a célkitűzéseket.” 

Az ellenőrök áttekintik a Bizottságnak a nyilvános konzultációkra vonatkozó szabályozási kereteit, 
valamint egy a Bizottság nyilvános konzultációiból vett mintát is meg fognak vizsgálni. Az jelentés 
közzétételére várhatóan 2019 közepén kerül sor. 

A szerkesztők figyelmébe 

A 2014. évi európai parlamenti választásokat követően az Európai Bizottság egy minőségi 
jogalkotási programot fogadott el. A program célja az uniós jogalkotási gyakorlat felülvizsgálata 
volt annak biztosítása érdekében, hogy az teljesítse a modern idők követelményeit és a 
polgároknak a lehető legnagyobb átláthatóságra és a legszélesebb körű konzultációra irányuló 
elvárásait. Ezenkívül további lehetőségeket kívánt biztosítani az érdeklődő polgárok és más 
érdekelt felek számára, hogy a szakpolitikai döntéshozatal és végrehajtás teljes életciklusába be 
tudjanak kapcsolódni. 
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E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által közzétett 
háttér-tájékoztatóról. A teljes szöveg itt tölthető le: www.eca.europa.eu. 
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