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YOLSUZLUKLA MÜCADELE STRATEJİLERİ

AVRUPA PARLAMENTOSU,
AVRUPA’DA YOLSUZLUKLA MÜCADELE KARARI*
[15.12.1995]
Avrupa Parlamentosu,
Uluslararası niteliğe sahip dolandırıcılık ile mücadele üzerine 16 Aralık
1993 tarihli kararını (0J C 20, 24.01.94. s. 189) dikkate alarak, Avrupa’da
ağır cezayı gerektiren faaliyetler ile ilgili 11 Şubat 1994 tarihli kararını (0J C
61, 28.2.1994, s.235) göz önünde tutularak,
Avrupa Birliği ile ilgili Anlaşma’nın B maddesi 4. paragrafı, K, 1(5), (7) ve
K.6. maddeleri ile Avrupa Topluluğu Anlaşmasının 3(h), 100, 220 ve 235.
maddelerini dikkate alarak,
Uluslararası iş ilişkilerinde ödenen rüşvet ile ilgili İktisadi Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı’nın tavsiyelerini göz önünde tutarak,
Prosedür kurallarının 148. kuralını dikkate alarak,
Temel Hak ve Hürriyetler ve iç İlişkiler Komitesi’nin raporunu (A4-03
14/95) göz önüne alarak,
A. Yolsuzluğun yeni bir olaydır ve kendisini çeşitli türlerde ve değişen boyutlarda göstermektedir,
B. Suç işleme amacı ile tesis edilen dolandırıcı nitelikteki örgütlerin finansal ve ticari akımları kendi çıkarlarına kullanmaları yerleşik bir gerçektir
(ulaştırma, uyuşturucu ve silahlar v.b. gibi alanlarda) ve özellikle bu tip
faaliyetleri takip etmekle görevli olanları olmak üzere, teknisyenleri ve bu
alanlardaki diğer görevlileri belirli risklere maruz bırakarak, Birliğin uluslararası ticaret alanında yolsuzluk riski ile karşı karşıya bırakmaktadır,
C. Yolsuzluk, özellikle organize suçla birlikte gerçekleştiği zaman, demokratik sistemin işlemesine yönelik bir tehdidi ihtiva etmektedir ve bu nedenle demokratik anayasal devletin dürüstlüğüne olan kamunun güvenini
tahrip etmektedir.
D. Organize suçlarla mücadele etmek yolsuzluğun önlenmesine yardımcı
olmaktadır ve bu nedenle Avrupa düzeyindeki bütün hukuki otoriteler
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arasında oluşturulacak bir işbirliği, acil bir mesele olarak görülerek, mutlaka artırılmalıdır,
E. Yolsuzluk ile mücadelede Üye Devletlerin ve üçüncü ülkelerin hukuki
sistemlerini dikkate alınacaktır,
F. Yolsuzluk ile mücadelede Avrupa Birliği içinde ve üçüncü ülkelerle işbirliği yapma zorunluluğu göz önüne alınacaktır,
G. Avrupa Birliği’nin yolsuzlukla mücadelede kendi politikalarını tesis etmesi zorunlu olan önleyici ve engelleyici tedbirleri almasına olanak sağlayacaktır,
H. Hukuki kararlar ve suçluların iadesi mekanizması daha geniş bir ölçüde
karşılıklı olarak tanınmadıkça, kişisel dokunulmazlığın tanındığı alanların
varlığının ortadan kaldırılmasında, bu konu 19962da öncelikle ele alınmışsa da, Avrupa hukuki alanı hiç bir anlam ifade etmeyecektir,
I. Yolsuzlukla mücadelenin hem ulusal hem de uluslararası açıdan tüm üye
ülkeleri ilgilendirdiğini ve bu konuda üye ülkeler arasında yapılan anlaşmaların yetersizliğine vurgu yapar,
J. yolsuzluk suçları için öngörülen katı cezalar ile yasal hükümlerin tek
başlarına yeterli olmadığına ve başarının toplumun yolsuzluğu kararlı bir
şekilde mahkum etmesi ve yolsuzluk ile mücadele etmek için sorumlu
otoritelerin tespiti ile elde edilebileceğine inanır,
1. Yolsuzluğu, görevlerini ifa ederken görevlerini yerine getirmesi ya da
yapmamasının karşılığında, doğrudan doğruya ya da dolaylı yollarla, kendisine mali ya da diğer nitelikteki çıkarların sağlanması veya teklif edilmesi
yüzünden görevlerini yerine getirmekte başarısız kalan kamusal ya da
kamusal olmayan sorumlulukları üstlenmiş kişilerin davranışı olarak tanımlar;
2. Topluluğun mali çıkarlarının korunması konusunda bir karara varma ile
ilgili olarak Konsey’in çabalarını destekler ve Konsey’i mütalaasını hızlı bir
şekilde tamamlamaya ve Avrupa düzeyinde yolsuzluk ve dolandırıcılık ile
etkin bir şekilde mücadele edilmesini sağlayacak tedbirleri kabul etmeye
çağırır;
3. Konsey’i hem Avrupa Birliği’nin mali çıkarlarının korunması hem de
bunun ötesindeki yararlar açısından uygun ve etkili anti-yolsuzluk tedbirleri almaları için Üye Ülkelere tavsiyelerde bulunmaya davet eder;
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4. Aktif ve pasif rüşvetle mücadele etmek için konsey tarafından alınan
tüm tedbirlerin herhangi bir teklifin, vaadin veya menfaatin doğrudan
doğruya ya da dolaylı yollarla kabul edilmesi, talep edilmesi ya da verilmesini birer suç olarak göz önünde bulundurmasını gerektiğini önemle belirtir;
5. Üye devletleri rüşveti tanımlamaya ve rüşveti suç olarak kabul etmeye
ve suçun tespitinden önce gönüllü olarak suçu kabul eden ve diğer suçların ortaya çıkmasına yardımcı olan suçluların cezalarını uygun ölçülerde
azaltmaya veya ertelemeye davet eder;
6. Üye devletlere yolsuzluğu dolaylı yollardan teşvik eden herhangi bir
vergisel düzenlemeyi, yasal hükmü veya kuralı yürürlükten kaldırmalarını
ve kamu görevlilerine, yabancı kamu görevlilerine veya karar alma mekanizmasında olanlara menfaat sağlanmasını veya bunların menfaat kabul
etmelerinin cezalandırılmasını gerektiren bir suç olarak kabul etmelerini
tavsiye eder;
7. Üye devletleri, ulusal hukuki sistemlerinde siyasi partilerin finanse edilmelerinde saydamlığın sağlanmasının yanı sıra bu partilerin yönetilmelerinin halk tarafından daha açık bir şekilde anlaşılmasını sağlayacak şekilde
gerekli reformları gerçekleştirmeye davet eder;
8. Adalet konseyi ile içişleri bakanlarını bir sonraki toplantılarında Üye
Devletlerin yolsuzluk suçları ile alakalı yasal düzenlemeleri ile prosedürlerinin uyumlaştırılması için bir model oluşturulması açısından Komisyon için
tavsiyelerin oluşturulmasında ortak bir tutum benimsemeye davet eder;
9. Komisyonu, üçüncü, seksenbeşinci ve yüzüncü maddeler (iç piyasanın
işlemesi, rekabetten sapmalar) çerçevesinde yolsuzluk ile mücadeleye
çağırır;
10. Topluluk kararları veya finansmanı konuları ile ilgili olarak yolsuzluktan
mahkumiyeti kesinleşen gerçek ve tüzel kişilerin iş ve adlarının Avrupa
Topluluğu Resmi Dergisi’nde yayınlamaya davet eder;
11. Komisyonun, Temmuz 1996’da önleyici nitelikteki anti-yolsuzluk tedbirleri ile ilgili olarak sunduğu programın önemine işaret eder;
12. Yolsuzluk suçları ile bağlantılı olarak, Üye ülkelerin sayıştaylarının çalışmalarını koordine etmek için Avrupa Denetim Mahkemesinin fonksiyonlarını genişletmenin zorunlu olduğu göz önüne alır ve bu nedenle Maast-
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richt Anlaşmasını dikkate alarak Avrupa Denetim Mahkemesinin iade etme hakkını genişletmeyi tavsiye eder;
13. Avrupa Birliği enstitülerine ve Üye Ülkelerin kamu yönetimlerine yolsuzluğu önlemek için örgütsel ve teknik tedbirler almalarını, karar alma
sürecinin daha saydam bir hale gelmesi açısından iç denetim prosedürlerini güçlendirmelerini tavsiye eder;
14. Üye ülkelerin parlamentolarını, özellikle kamu yönetiminde olmak
üzere, yolsuzluk ile ilgili gelişme ve sonuçlar konusunda kamuya açık oturumlar gerçekleştirmeye ve bu oturumlarda elde edilen bulguların yolsuzlukla mücadele ile alakalı olarak Avrupa düzeyinde parlamentolar arası
işbirliğinin güçlendirilmesini sağlayacak şekilde karşılıklılık esasına göre
değiş-tokuş etmeye davet eder;
15. Komisyonu ve üye devletleri, belirli bir zaman dilimi için, piyasada faaliyet gösteren yolsuzluğa bulaşmış kişi ve kurumların kamu ihalelerinden
ve başka türlü sübvansiyonları almaya hak kazanmaktan dışlamak için
ihtiyati tedbirler almaya davet eder;
16. Bütün üye ülkelerde, ne uygulamada ne de yorumlamada bir zorluğa
yol açmamak için parlamento üyelerinin çıkarlarını beyan etmeleri ile ilgili
kuralların açıkça belirlenmesini tavsiye eder...;
17. Avrupa parlamentosu üyeleri için, çıkar çatışmalarını önleyecek şekilde
yasama görevleri ile özel faaliyetlerini düzenlemeye yönelik kuralları tesis
eden bir nizamnamenin oluşturulmasını tavsiye eder;
18. Üye devletlerin kamu görevlileri arasında gerçekleşecek fikir alışverişinin yolsuzlukla ilgili soruşturmaların hızlı ve etkin bir şekilde koordine edilmesini sağlayacak şekilde yapılması gerektiğini dikkate alır;
19. Avrupa Dokümantasyon ve Araştırma Ağını yolsuzluk olaylarının doğasının ve boyutunun sistematik bir şekilde ortaya çıkartılmasını sağlamak
açısından 1990 yılından beri Üye Devletlerde tespit edilen ve mücadele
edilen yolsuzluk olaylarının bir envanterini çıkarmaya ve analizini yapmaya
davet eder;
20. Başkanına bu kararı Konsey’e, Komisyon’a, üye devletlerin parlamento ve hükümetlerine ve Avrupa Birliği ile katılım müzakereleri yürüten
ülkelere iletmesi talimatını verir.

