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1. Általános alkalmasság, európai elkötelezettség és személyes függetlenség 

Milyen személyes képességekkel és tapasztalatokkal rendelkezik, melyek különösen 

alkalmassá teszik Önt arra, hogy biztosként előmozdítsa – elsősorban azon a területen, 

amelynek felelőse lenne – az általános európai érdekeket? Mi motiválja erre? Hogyan 

járul majd hozzá a Bizottság stratégiai menetrendjének előmozdításához?  

Milyen garanciákat tud adni függetlenségére az Európai Parlamentnek, és mi módon 

tudja biztosítani, hogy semmilyen múlt-, jelen- vagy jövőbeli tevékenysége nem teszi 

kérdésessé feladatköre ellátását a Bizottságban? 

Annak ellenére, hogy jelölésemre a mindannyiunk előtt ismeretes, igen sajátos körülmények 

között került sor, meggyőződésem, hogy kiterjedt és releváns tapasztalattal rendelkezem mind 

a jövőbeli felelősségi területemet, mind az általános európai érdekek előmozdítását illetően. 

Rendkívül ígéretes lehetőségnek tartom, hogy betölthetem a biztonsági unióért felelős biztosi 

pozíciót. Ezen az uniós polgárok számára meghatározó jelentőségű területen szüntelenül 

dolgoznunk kell a terrorizmus és a terroristákat támogató eszközök elleni küzdelmünk 

megerősítésén, illetve az egyéb biztonsági fenyegetésekkel szembeni fellépésre vonatkozó 

képességünk javításán, miközben Unió-szerte fokozzuk a védelmet és az ellenálló képességet. 

A biztosi testület tagjaként felelősségem nem csupán e kulcsterület kezelésére és 

előmozdítására terjedne ki, hanem arra is, hogy megfelelő szerepvállalással, jövőbeli 

kollégáimmal együttműködve elősegítsem a Bizottság tágabb stratégiai menetrendjének 

megvalósítását.  

Képességeimmel és tapasztalataimmal kapcsolatban három dolgot szeretnék kiemelni: 

– Először is, büszke vagyok arra, hogy brit vagyok, és büszke vagyok arra, hogy európai 

vagyok, és a kettő között semmilyen ellentétet nem látok. Vallom, hogy az Unió kulcsszerepet 

tölt be a nekem szánt tárcához tartozó területeken, amelyeken kiterjedtebb európai szintű 

fellépésre van szükség a szervezett bűnözés és a terrorizmus jelentette transznacionális 

fenyegetés és a kapcsolódó ellátási láncok kezeléséhez, így megerősítve a nemzeti hatóságok 

tevékenységét. Honfitársaim június 23-án az Európai Unióból való kilépés mellett tették le 



voksukat, és döntésüket tiszteletben kell tartanunk. Mindazonáltal a közös kihívások és a 

szoros együttműködés iránti igény továbbra is fennállnak. 

– Másodszor, eddigi pályafutásom jól tükrözi európai elkötelezettségemet. Valamennyi 

álláshelyemen, amelyet eddig volt szerencsém betölteni, valamint szakmai tevékenységem 

ellátása során is európai ügyekkel foglalkoztam. Szakmai pályafutásom során mindvégig 

köztisztviselőként dolgoztam, és szilárdan hiszek a közszolgálat értékeiben és felelősségeiben. 

Különösen a külügyek terén, lehetőségem volt az európai ügyek széles körével kapcsolatos 

feladatokat ellátni, és több szemszögből is megismerni e területeket miközben a dublini és a 

párizsi kétoldalú nagykövetségen dolgoztam, a Tanácsban tárgyaltam, két biztos 

kabinetfőnökeként tevékenykedtem, illetve az Egyesült Királyság Külügyminisztériumában 

az európai ügyekért felelős legmagasabb rangú tisztviselőként szolgáltam.  

– Harmadszor és végezetül, meggyőződésem, hogy szakmai tapasztalatomnak köszönhetően 

sikeresen el tudom majd látni a biztonsági unióért felelős biztos feladatait.  Számos 

munkakörben foglalkoztam már hasonló ügyekkel, legutóbb az észak-írországi rendkívül 

sajátos körülmények között az Egyesült Királyság írországi nagyköveteként, majd az Észak-

Írországért Felelős Minisztérium osztályvezetőjeként, ahol saját szememmel győződhettem 

meg arról, hogy mit lehet tenni egy ország biztonságának javítása érdekében, miként lehet 

előrelépést tenni a fokozott biztonság felé vezető úton az alapvető jogok tiszteletben tartása 

mellett, és milyen állandó jellegű kihívást jelent a szeparatista terrorizmus kezelése.  

Nézetem szerint Juncker elnök sorsdöntő pillanatban hozta létre ezt az új szerepkört. 

Polgáraink jogosan várják el az Uniótól, hogy biztonságot nyújtson számukra. Egy 

közelmúltbeli Eurobarométer felmérésből kiderült, hogy az európai polgárokat leginkább a 

terrorizmus aggasztja. A Juncker elnök által a jelenlegi biztosi testület számára 

megfogalmazott politikai iránymutatás kiemelt cselekvési területként azonosította a határokon 

átnyúló bűnözést és a terrorizmust: „[…] küzdenünk kell a terrorizmussal és fel kell lépnünk a 

radikalizálódással szemben – mindeközben garantálnunk kell az alapvető jogokat és értékeket, 

ideértve az eljárási jogokat és a személyes adatok védelmét.” 

Az iránymutatás kidolgozása óta eltelt két évben a Bizottság tevékenyen előmozdította a 

szorosabb együttműködést és a rendszerek javítását. A világ azonban ugyanezen idő alatt 

sokat változott – nem a kedvező irányba –, és egyre sokasodnak az Európában elkövetett 

támadások. Az európai biztonsági stratégia maradéktalan végrehajtása és a hatékony és valódi 

biztonsági unió kiépítése iránti igény mostanra minden eddiginél sürgetőbbé és 

meghatározóbbá vált. Kinevezésem esetén ennek kívánom szentelni időmet és 

szakértelmemet, hogy hozzájáruljak a valamennyi uniós polgár érdekeit szolgáló eredmények 

eléréséhez. 

Teljes mértékben tisztában vagyok annak jelentőségével, hogy kinevezésem esetén 

függetlenül kell ellátnom feladataimat, úgy, hogy azt mások is függetlennek tekintsék. 

Leteszem az esküt és azt maradéktalanul tiszteletben tartom. Emellett tevékenységem során 

betartom az EUSZ 17. cikkének (3) bekezdésében és az EUMSZ 245. cikkében, illetve a 

biztosok magatartási kódexében foglalt legszigorúbb erkölcsi normákat, továbbá az 

átláthatóságot biztosító vonatkozó eljárásokat. A kódexnek megfelelően elkészítettem 



érdekeltségi nyilatkozatomat, amely nyilvánosan elérhető. Ígérem, hogy szükség esetén 

frissítem a benne szereplő információkat. Mindenkor tartózkodni fogok az olyan pozícióktól 

vagy helyzetektől, amelyek megkérdőjelezhetik függetlenségemet, pártatlanságomat vagy 

integritásomat, és haladéktalanul tájékoztatom a Bizottság elnökét minden olyan helyzet 

felmerüléséről, amelyben feladataim ellátása tekintetében felmerülhet az összeférhetetlenség 

lehetősége. A jövőre való tekintettel az Önök jóváhagyását kérem e tisztség betöltéséhez, és 

jóváhagyás esetén kizárólag erre fogok összpontosítani. Mindig is az integritás legmagasabb 

szintű közszolgálati normáinak megőrzésére törekedtem, és ez a jövőben is így lesz. 

Vállalom, hogy a rám vonatkozó valamennyi jelenlegi és jövőbeli magatartási és erkölcsi 

szabály betűjének és szellemének megfelelően járok majd el. 

2. A tárca irányítása és együttműködés az Európai Parlamenttel  

Hogyan írná körül szerepét, melyet a biztosi testület tagjaként betöltene? Milyen 

szempontból tekintené magát felelősnek és elszámoltathatónak a Parlament előtt saját, 

illetve hivatalának tevékenységével kapcsolatban? 

Milyen konkrét kötelezettségeket hajlandó vállalni a nagyobb átláthatóság, a kibővített 

együttműködés és a hatékony nyomon követés érdekében a Parlament álláspontjai és 

jogalkotási kezdeményezések iránti igényei tekintetében? A tervezett 

kezdeményezésekkel vagy a folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatban kész-e arra, 

hogy a Parlamentet a Tanáccsal egyenrangúan ellássa információval és 

dokumentumanyaggal? 

Biztosi kinevezésem megerősítése esetén szerepemet egy csapat tagjaként képzelem el, 

követve a Juncker elnök vezette Bizottságra jellemző új munkamódszer szellemiségét. A 

számomra augusztus 2-án küldött megbízólevélben foglaltak szerint fogok eljárni, támogatva 

a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztost, a minőségi 

jogalkotással, az intézményközi kapcsolatokkal, a jogállamisággal és az Alapjogi Chartával 

foglalkozó első alelnök – vagyis az e területért felelős alelnök – irányításával. Nagy 

jelentőséget tulajdonítok a kollegialitás elvének, és teljes körű együttműködést folytatok majd 

a biztosi testület többi tagjával, rendszeresen beszámolva nekik a hatékony és valódi 

biztonsági unió kiépítése felé tett előrelépésekről.  

Munkámat a belügyekért felelős főigazgató felügyelete alá tartozó munkacsoport fogja 

segíteni, amely több bizottsági főigazgatóság munkatársainak szakértelmére támaszkodik. 

Amint az megbízólevelemben is szerepel, a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az 

uniós polgárságért felelős biztossal végzett közös munkán túlmenően szintén szoros 

együttműködést fogok folytatni több más biztossal, köztük az éghajlat- és az 

energiapolitikáért felelős biztossal, a közlekedéspolitikáért felelős biztossal és a digitális 

gazdaságért és társadalomért felelős biztossal, egy jól működő biztonsági unió alapjainak 

lefektetése érdekében.   

Az átláthatóság a Juncker elnök politikai iránymutatásában kijelölt, demokratikus változásra 

vonatkozó prioritás központi eleme. Ez a Bizottság Európai Parlamenthez fűződő 

kapcsolataiban is tükröződik, amely intézménnyel átlátható módon kívánok együttműködni, 



egy nyitott, őszinte és konstruktív párbeszéd kialakítására törekedve. 

Biztostársaimhoz hasonlóan a keretmegállapodásnak megfelelően jómagam is politikai 

felelősséget vállalok a felelősségi területemet érintő intézkedésekért, a Bizottság testületi 

jellegéből fakadó kollektív felelősség elvének sérelme nélkül. 

Az Európai Parlament álláspontjainak és kérdéseinek nyomon követését illetően a 

keretmegállapodás rendelkezéseit fogom alkalmazni, valamint a hatáskörömbe tartozó 

területeken biztosítom, hogy a Bizottság az EUMSZ 225. cikke alapján hozott parlamenti 

állásfoglalásokra vagy kérdésekre elfogadásukat követően három hónapon belül válaszoljon.  

Az Európai Parlament számíthat rá, hogy a Parlament és a Tanács üléseken való részvétele, 

illetve az információáramlás tekintetében szorgalmazni fogom az egyenlő bánásmód elvének 

maradéktalan érvényesítését, összhangban a keretmegállapodás rendelkezéseivel. 

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság kérdései 

3. Prioritások 

A biztonságot illetően melyik az a két terület, amelyet kiemelten kezelne? 

Milyen konkrét módszert fog alkalmazni annak biztosítása érdekében, hogy e 2 kiemelt 

területen eredményeket érjen el? 

Ütemtervként a 2016. áprilisi, „Az európai biztonsági stratégia megvalósítása a terrorizmus 

elleni küzdelem és a hatékony és valódi biztonsági unió előkészítésének érdekében” című 

bizottsági közleményt fogom követni.  

Célom, hogy e stratégia megvalósítására, valamint azokra a konkrét operatív intézkedésekre 

összpontosítsak, amelyek terén az uniós fellépés tényleges változást eredményezhet – így 

biztosítva a gyakorlati előrelépést a hatékony biztonsági unió felé. Ezt az alapvető jogokat 

tiszteletben tartva és azokat előmozdítva kívánom megvalósítani. Megkérdőjelezhetetlen 

ténynek tartom, hogy a fenntartható biztonságnak az alapvető jogok tiszteletére kell épülnie. 

Prioritásaim egyike a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni közös küzdelmünk, valamint 

az ezt segítő eszközök megerősítése lesz. Ennek elengedhetetlen része, hogy nagy hangsúlyt 

fektessünk a megelőző tevékenységre: mindenekelőtt meg kell akadályozni, hogy az emberek 

radikalizálódjanak, és fel kell számolni a terrorista propagandát és a gyűlöletbeszédet. Ezen 

túlmenően a terrorizmus elleni küzdelemről szóló irányelvről való mielőbbi megállapodás 

hozzá fog járulni a szüntelenül változó terrorista veszély kezeléséhez, mivel megteremti a 

külföldi terrorista harcosok jelentette sajátos kihívások kezelését elősegítő keretet. Szintén 

véget kell vetnünk annak, hogy a terroristák finanszírozási eszközökhöz, valamint 

fegyverekhez és robbanóanyagokhoz férjenek hozzá. Ennek érdekében meg kell erősíteni az 

illetékes uniós ügynökségek – különösen az Europol – szerepét, hogy javuljon az 

együttműködés és a nemzeti hatóságok hatékonyabb támogatásban részesüljenek a 

terrorizmus, illetve a szervezett bűnözés elleni műveleteik kapcsán. 

Másik prioritásom a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni védelmünk megerősítése, 



illetve ellenálló képességünk fokozása lesz. Elsőként a végrehajtásra kell összpontosítanunk: a 

LIBE bizottság meghatározó szerepet játszott a kulcsfontosságú jogalkotási javaslatokról 

folytatott tárgyalások és az azokról való megállapodás során. Következő teendőnk e 

javaslatok gyakorlati végrehajtása. Gondoskodnunk kell róla, hogy a kritikus infrastruktúra és 

a puha célpontok megfelelő védelemben részesüljenek. Emellett sokkal többet kell 

befektetnünk a kiberbiztonságba. Ellenálló képességünk megerősítéséhez az 

információmegosztás javítása is hozzátartozik, és átfogó képet kell alkotnunk az informatikai 

rendszerekről, hogy világosan lássuk, milyen fejlesztésekre van szükség. A biztonsággal 

kapcsolatos területeken végzett kutatások ugyancsak hozzájárulhatnak az ellenálló képesség 

javításához. 

Az Uniót fenyegető veszélyek sokrétűek és egyre szerteágazóbbak. A biztonsági unió 

portfóliója számos ágazatot és szakpolitikai területet ölel fel, amelyek különböző nemzeti és 

uniós szintű szereplőket érintenek. Feladataimat az együttműködés szellemében fogom ellátni, 

és – a rendelkezésre álló szakértelmet maradéktalanul kiaknázva – közös munkát kívánok 

folytatni a Bizottság egészével, a tagállamokkal és különösen az Európai Parlamenttel. A 

lehető legmagasabb szintű koordinációra és közös csapatmunkára lesz szükség a konkrét 

operatív intézkedések megvalósításához azokon a területeken, amelyeken az uniós fellépés 

érdemi változásokat eredményezhet a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelem 

tekintetében. 

 

4. Koordináció  

Hogyan látja kapcsolatát az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsággal, 

tekintve, hogy megbízólevelében Junker elnök úgy fogalmaz, hogy „az Unió 

biztonságával kapcsolatos ügyekben főszabályként a migrációs ügyekért, az uniós 

belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos képviseli a Bizottságot az Európai 

Parlamentben és a Tanácsban, hacsak erről eseti alapon az első alelnök – a migrációs 

ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztossal egyeztetve – 

másként nem dönt.”? 

Készen áll-e arra, hogy kérésre a kérdések órája keretében megvitassa a LIBE 

bizottsággal a kiemelt területek végrehajtási lehetőségeit és a releváns és időszerű 

kérdéseket? 

Biztosi kinevezésem megerősítése esetén természetesen az Állampolgári Jogi, Bel- és 

Igazságügyi Bizottság fogja jelenteni az Európai Parlamenttel való szoros együttműködésem 

kapuját a biztonsági unió dossziéjával kapcsolatos fontos kérdéseket illetően. A Juncker-

Bizottság az együttműködésre és a csapatmunkára alapozva végzi tevékenységét, hogy 

eredményeket érjen el egy sor átfogó prioritás terén. A biztosok csapatokban dolgoznak, egy-

egy alelnök vezetésével. A biztonsági unió megvalósítása jól példázza ezt a 

munkamegosztást, és szoros együttműködést és támogatást igényel nem csupán a migrációs 

ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos tekintetében – a 

minőségi jogalkotással, az intézményközi kapcsolatokkal, a jogállamisággal és az Alapjogi 



Chartával foglalkozó első alelnök vezetésével –, hanem a biztosi testület számos további 

tagját illetően is. Ezen együttműködés magában foglalja a biztosok közötti rendszeres és 

szisztematikus koordinációt, valamint az Európai Parlamenttel való partneri együttműködést a 

biztonsági unió előmozdítása érdekében.  

Egyértelművé kívánom tenni, hogy a Bizottság többi tagjához hasonlóan a 

keretmegállapodásnak megfelelően politikai felelősséget vállalok az Európai Parlament felé. 

Amennyiben az Európai Parlament részvételre szólít fel, a Juncker elnöktől kapott 

megbízólevelemnek megfelelően készen állok a LIBE bizottsággal és a parlamenti 

közgyűléssel való teljes körű és átlátható együttműködésre, a bizottsági szakpolitikák 

bemutatása és kifejtése, valamint az európai parlamenti képviselők álláspontjának 

megismerése és véleményének kikérése céljából egyaránt. Reményeim szerint számos 

parlamenti taggal rendszeres és szoros kétoldalú kapcsolatot tudok majd kialakítani.  

Készen állok arra, hogy a LIBE bizottsággal közösen mérlegeljük a párbeszéd hasznos 

formáit, amelyek keretében áttekinthetjük tárcám prioritásait, illetve a célkitűzések 

megvalósítása terén elért haladást, vagy megvitathatjuk az időszerű kérdéseket akár eseti 

jelleggel, akár strukturáltabb formában. 

5. Az uniós belső biztonsági feladatok eredményes végrehajtása 

A tárcájában megjelölt legfontosabb kérdések közül kifejtené-e az alábbiakat? 

– Milyen intézkedéseket tervez annak érdekében, hogy biztosítsa a tagállamok által a 

biztonsággal kapcsolatban elfogadott uniós intézkedések megfelelő, teljes körű és gyors 

végrehajtását, ideértve az uniós jogi eszközök nemzeti jogba való teljes körű 

átültetésének és végrehajtásának biztosítására irányuló bizottsági hatáskörök 

kihasználását? Milyen módon fogja tájékoztatni a LIBE bizottságot? 

– Ön szerint a meglévő jogalkotási eszközök eléggé következetesek ahhoz, hogy választ 

adjanak a jelenlegi kihívásokra, különösen az információmegosztást illetően? 

Amennyiben igen, kifejtené véleményét a közelmúltból vett példák segítségével? 

Amennyiben nem, milyen stratégia révén orvosolná a helyzetet? 

Az Európai Uniót fenyegető terrorista és biztonsági veszélyek határon átnyúló jellegűek és 

rendkívül összetettek. Hatékony kezelésük szilárd elkötelezettséget feltételez valamennyi 

érintett fél részéről uniós és nemzeti szinten egyaránt, és a különböző szereplők közötti 

együttműködés javítására is szükség van.   

Először is egyértelműen a már elfogadott intézkedések végrehajtására és a meglévő eszközök 

maradéktalan kihasználására kell összpontosítani. E tekintetben úgy vélem, hogy a már 

elfogadott javaslatok kapcsán komoly kihívásokkal kell szembenéznünk. A nemzeti 

hatóságokkal együttműködve törekedni fogok a végrehajtás esetleges akadályainak 

azonosítására, valamint jogi segítségnyújtás, szakértelem és lehetőség szerint pénzügyi 

támogatás biztosítására, ezáltal elősegítve, hogy a tagállamok megbirkózzanak ezekkel a 

kihívásokkal. Ez különös jelentőséggel bír az utas-nyilvántartási adatállományról szóló 

irányelv esetében, amellyel összefüggésben a tagállamoknak utasnyilvántartó egységeket kell 



létrehozniuk az adatok kezelése és megosztása céljából. Rendszeresen tájékoztatni fogom a 

LIBE bizottságot a végrehajtás alakulásáról és a további tennivalókról. 

Léteznek már működő eszközök is, amelyek kihasználtsága azonban nem minden esetben 

teljes körű (pl. a Schengeni Információs Rendszer, az Interpol ellopott és elvesztett úti 

okmányokat tartalmazó adatbázisa). Fel szeretném térképezni, mit tehetünk annak biztosítása 

érdekében, hogy maradéktalanul kiaknázzuk az ezen eszközökben rejlő lehetőségeket. Ide 

sorolható a prümi keret is, amely jelentős mértékben elősegítheti a határokon átnyúló 

bűnözésben érintett szereplők azonosítását, ám nem minden tagállam tette meg a 

végrehajtásához szükséges lépéseket.  

A Bizottság támogatást biztosíthat ehhez, viszont a vezető szerepet a tagállamoknak kell 

vállalniuk. Véleményem szerint mind a LIBE bizottság, mind a Bizottság hozzájárulhat 

ahhoz, hogy folyamatosan kiemelt figyelem irányuljon a hatékony végrehajtásra. Az 

együttműködés és az információmegosztás javítására irányuló, újra és újra elhangzó politikai 

szintű felhívásokat technikai és operatív szinten is át kell ültetni a gyakorlatba. Az én 

feladatom lesz, hogy ebben a tagállamok és a nemzeti hatóságok segítségére legyek. 

Olyan időszakok is adódhatnak, amikor még ennél is többet kell tennünk a megfelelő 

végrehajtás biztosítása érdekében. A Bizottság ilyen esetekben él és a jövőben is élni fog a 

Szerződésben foglalt hatásköreivel, és szükség esetén jómagam sem fogok visszariadni 

kötelezettségszegési eljárások kezdeményezésétől.  

A LIBE bizottsággal fennálló kapcsolatomra való tekintettel a Bizottság rendszeresen 

tájékoztatja az Európai Parlamentet az uniós jog végrehajtásával kapcsolatos tevékenységéről, 

ideértve a kötelezettségszegési eljárásokat is. A Bizottság szolgálatai a LIBE bizottság és 

tagjai rendelkezésére állnak, és készséggel tájékoztatást nyújtanak a biztonsággal kapcsolatos 

intézkedések végrehajtását érintő tevékenységünkről, megfelelően figyelembe véve a 

kötelezettségszegési eljárások bizalmas jellegét.   

Programomat illetően a biztonsági unióról szóló 2016. évi közleményt tekintem 

ütemtervemnek. Konkrétan az információcsere terén az első számú prioritásom a meglévő 

eszközök teljes körű kihasználásának biztosítása (lásd feljebb), illetve az adatgazdálkodás 

átfogó szerkezetének feltérképezése a biztonság területén. A Bizottság már 2016. április 6-i 

közleményében is számos olyan kihívást sorol fel, amelyek kezelésre szorulnak a meglévő 

információs rendszerek előnyeinek maximális kiaknázása érdekében. Ahhoz, hogy a 

rendszerek valóban hozzáadott értéket képviseljenek, ugyanakkor garantálják a személyes 

adatok megfelelő védelmét, biztosítanunk kell, hogy a nemzeti hatóságok minőségi adatokat 

vigyenek be ezekbe a rendszerekbe, a rendszerek helyesen kezeljék az adatokat, és szükség 

esetén minőségi információt bocsássanak az illetékes hatóságok rendelkezésére. Az említett 

közlemény olyan hiányosságokra is rámutat, amelyek további információs rendszerek 

kialakítását tehetik szükségessé, továbbá felvázolja a meglévő rendszerek közötti 

interoperabilitás biztosításának lehetséges módjait. Kinevezésem megerősítése esetén az én 

feladatom lesz ezen kihívások és hiányosságok orvoslása, amit az alapvető jogok és 

különösen az adatvédelmi jog teljes körű tiszteletben tartásával fogok megvalósítani. A 

Bizottság e célból, valamint az összes releváns információs rendszer interoperabilitásának 



javítására irányuló jövőbeli munkáját megalapozandó, magas szintű szakértői csoportot hozott 

létre. E szakértői csoport fog foglalkozni az interoperabilitás elérését szolgáló különböző 

lehetőségek jogi, technikai és operatív vetületeivel. Szintén feladatkörömbe tartozik majd, 

hogy a LIBE bizottsággal teljesen átlátható módon együttműködve irányítsam e csoport 

tevékenységét, biztosítva, hogy az eredmények megfelelő alapul szolgáljanak az Európai 

Parlamenttel és a Tanáccsal a következő lépésekről folytatandó együttes megbeszélésekhez. 

Célom, hogy az egész Bizottságra kiterjedően, illetve az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal 

együtt egy olyan közös stratégia kialakításán dolgozzam, amely hatékonyabbá és 

eredményesebbé teszi az Európai Unió biztonságát szolgáló információs rendszereket. 


