
 

        
 

Ljubljana, 17. januar 2023 

 
Spoštovani, 
 
v nadaljevanju vam pošiljamo povzetek današnjega plenarnega nagovora evropske poslanke Irene 
Joveve (Renew Europe/Gibanje Svoboda) med razpravo z naslovom “Izjava Komisije: nov razvoj 
dogodkov glede obtožb o korupciji in tujem vmešavanju, tudi v povezavi z Marokom, ter potreba po 
večji preglednosti, integriteti in odgovornosti v evropskih institucijah”. 
 
Poslanka Joveva je v nagovoru izpostavila predvsem potrebo po ostrejših pravilih na vseh področjih in 
ravneh, še zlasti pa v vseh institucijah. Opozorila je tudi na nujnost zaustavitve tujih vmešavanj, a 
dodala, da nič od tega ne bo dovolj: 
 
Lahko imamo še tako ostra, še tako jasna, še tako ne vem kakšna vse pravila … na koncu se vse, res 
vse v resnici ne konča pri denarju. Zame ne. Vse se konča pri nas kot ljudeh. In mi državljankam in 
državljanom, konec koncev pa tudi dostojanstvu te hiše (Evropskega parlamenta) dolgujemo, da to, 
o čemer pridigamo marsikomu, tudi izvajamo sami. 
 
In če že nekdo tretji potem poskuša s podkupovanji, niso pravila tista, ki bodo to zaustavila. To lahko 
uspešno zaustavi zgolj in samo naša integriteta. 
 
OZADJE 
Evropski parlament je 15. decembra 2022 sprejel resolucijo o sumu korupcije z izvorom iz Katarja ter o širši potrebi 
po preglednosti in odgovornosti v evropskih institucijah. Današnja razprava je tako razširila debato tudi na 
Maroko in nadaljevala pozive k preiskavi korupcije in zunanjega vmešavanja v delovanje institucij Evropske unije. 
Belgijsko zvezno tožilstvo je decembra 2022 začelo s preiskavo obtožb o pranju denarja, korupciji in sodelovanju 
v hudodelski združbi. Od 9. decembra 2022 je bilo izvedenih več aretacij in preiskav, tudi sedanjih oziroma 
nekdanjih poslank ali poslancev Evropskega parlamenta ter osebja. Nekateri od teh že nimajo imenutete, nekateri 
pa so v postopku odvzema. 
 
Za kakršnekoli dodatne informacije ali izjave evropske poslanke smo vam na voljo. 
 
Lep pozdrav, 
 
  
  
  

 

Pisarna evropske poslanke  
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