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Tárgy: a LIBE bizottság értékelése Julian KING biztosjelöltről 
 

Tisztelt Buzek Úr! 

 

Az Európai Parlament eljárási szabályzatának 118. cikkével összhangban az 

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE) 2016. szeptember 12-én, 

hétfőn nyilvános meghallgatást tartott Julian King biztosjelölttel, aki, amennyiben a 

jelölési eljárás pozitív eredménnyel zárul, a biztonsági unióért lesz felelős. 

 

A meghallgatás előtt az Európai Parlament a biztosjelöltnek írásbeli kérdéseket küldött, 

melyek közül a Bizottsági Elnökök Értekezlete által elfogadott két kérdés horizontális 

jellegű volt, a LIBE bizottság által előkészített három kérdés pedig a bizottság 

illetékességi területére vonatkozott. A biztosjelölt ezekre a kérdésekre írásban válaszolt. 

 

Írásbeli válaszaiban a biztosjelölt jelezte, hogy célja az lesz, hogy az európai biztonsági 

stratégia megvalósítására összpontosítson. Két prioritásaként a terrorizmus és a 

szervezett bűnözés elleni küzdelem, valamint az ezen fenyegetések elleni védelmünk 

megerősítését jelöli meg. Kifejti továbbá, hogy „határozottan összpontosítani kell azon 

intézkedések végrehajtására, amelyeket illetően már megállapodás született, valamint 

arra, hogy teljes mértékben kihasználjuk a már létező eszközöket.” A biztosjelölt 

hangsúlyozza, hogy „nem fog megriadni a kötelezettségszegési eljárásoktól, 

amennyiben azokra lesz szükség”. Az információcsere területén, ahol első számú 

prioritás a meglévő rendszerek teljes mértékű kihasználásának biztosítása, a biztosjelölt 

kijeleni, hogy foglalkozni fog a kihívásokkal és a hiányosságokkal. 

 

Ami a LIBE bizottsággal való együttműködést illeti, a biztosjelölt hangsúlyozza, hogy 

politikailag a Parlament felé felelősnek tartja magát, és hogy kész lesz együttműködni a 

LIBE bizottsággal, valamint a Parlament plenáris ülésével, összhangban a Juncker 

elnöktől kapott megbízólevéllel. Közölte továbbá, hogy készen áll arra, hogy „a LIBE 

bizottsággal közösen megvizsgálja, melyek a párbeszéd megfelelő formái” a prioritások 

és a végrehajtást illetően elért eredmények áttekintésének, valamint hogy megvitasson 

aktuális kérdéseket, akár eseti alapon, akár strukturáltabb formában. 
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A meghallgatás folyamata 

 

A meghallgatás a biztosjelölt 15 perces bevezetőjével kezdődött, amelyben kifejtette, 

hogy létre kell hozni egy eredményes és fenntartható biztonsági uniót. Részletezte a 

konkrét intézkedéseket, melyek többek között a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 

irányelvről való megállapodás, határozottabb szerep biztosítása az uniós ügynökségek 

számára, a radikalizálódás, a terrorista propaganda és az online gyűlöletbeszéd 

visszaszorítása, a meglévő információs rendszerek megvalósítása és alkalmazása, a 

rendszerek közötti információmegosztás vizsgálata, a biztonság megerősítése a külső 

határokon, valamint a kritikus infrastruktúra és a sebezhető célpontok védelmére való 

képesség megerősítése. 

 

A bevezetőt az egyes képviselőcsoportok képviselőitől érkező 8 kérdés első köre 

követte. Azt követően, hogy a biztosjelölt válaszolt a kérdések első körére, a LIBE 

bizottság tagjai további 36 kérdést tettek fel. 

 

BROK úr 2016. szeptember 9-i levele nyomán megállapodás született arról, hogy egy 

kérdést fel fognak tenni a Külügyi Bizottság nevében. PASCU úr, az EP alelnöke és az 

AFET bizottság alelnöke tette fel ezt a kérdést, amely különösen a belső és a külső 

biztonság közötti kapcsolatra összpontosított. 

 

A biztosjelölt a kérdésekre adott válaszában többek között hangsúlyozta, hogy még 

jobban meg kell erősíteni az Europolt, valamint hogy a lehető leghamarabb vissza kell 

szorítani a terrorizmust és a súlyos bűnözést. Felhívott többek között különösen a 

radikalizálódás minden formája elleni intézkedések megerősítésére is, amelyekbe 

jelentős mértékben be kell vonni a civil társadalmat és a helyi szereplőket. Válaszaiban 

kijelentette továbbá, hogy az Unió e területen hozott valamennyi intézkedése során 

teljes mértékben tiszteletben kell tartani a Szerződés által meghatározott kereteket és az 

alapvető jogokat. 

 

A biztosjelölt ezt követően záróbeszédet tartott, majd az elnök lezárta a meghallgatást. 

 

Értékelés 

 

Az írásbeli kérdésekre adott írásbeli válaszok, valamint a meghallgatás során feltett 

szóbeli kérdésekre adott alapján az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság a 

következő értékelést adja: 

 

A biztosjelölt bebizonyította, hogy alkalmas arra, hogy a biztosi testület tagja 

legyen, valamint arra, hogy ellássa a számára kijelölt konkrét feladatokat.  

 

Általánosságban véve, King úr tapasztalt jelölt, aki kiváló diplomáciai készségekkel 

rendelkezik. Ami a LIBE bizottság illetékességi körével kapcsolatos kompetenciákat 

illeti, a jelölt bebizonyította, hogy alapos ismeretekkel rendelkezik jövőbeli tárcájával 

kapcsolatban. 

 

A bizottság üdvözli, hogy a biztosjelölt határozottan elkötelezett a szervezett bűnözés és 

a terrorizmus elleni küzdelem iránt. A bizottság és a biztosjelölt is egyetért azzal, hogy 

az Európa területén elkövetett többszöri terrorista támadások által jelentett 

közelmúltbeli fenyegetés súlyos aggodalomra ad okot. E tekintetben kulcsfontosságú a 

bűnüldöző hatóságok közötti információmegosztás, a tagállamok közötti eredményes 
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együttműködés és a megfelelő fellépés a megelőzés, a radikalizálódás visszaszorítása, a 

bűnüldözés és a terrorizmus finanszírozása terén.  

 

A bizottság üdvözli a létrehozott, biztonsági ügyekkel foglalkozó tárcát – bár a 

biztonsági unió fogalma további magyarázatra szorul –, és azt, hogy a biztosjelölt azon 

konkrét operatív intézkedésekre összpontosít, amelyek jelentős uniós hozzáadott 

értékkel rendelkeznek, anélkül, hogy aláásnák az európai értékeket és az alapvető 

jogokat. A bizottság megállapítja, hogy a tárca nagymértékben átfog egy, az Európai 

Unió és a tagállamok közötti megosztott hatáskörbe tartozó területet. E tekintetben a 

bizottság üdvözli a biztosjelölt aziránti elkötelezettségét, hogy szorosan 

együttműködjön a tagállamokkal annak érdekében, hogy biztosítsák a meglévő 

eszközök, ügynökségek és pénzügyi eszközök lehető legjobb kihasználását. 

 

A bizottság némi aggodalommal vette tudomásul, hogy megbízólevelében Juncker 

elnök azt jelezte a biztosjelöltnek, hogy „a biztonsági unióval 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 egyetértésben – másként nem dönt”. Ezért a 

bizottság elégedetten nyugtázta, hogy a biztosjelölt elkötelezett aziránt, hogy szoros 

együttműködést alakítson ki az Európai Parlamenttel, kölcsönös bizalom és tisztelet 

alapján, valamint különösen azt, hogy konstruktív együttműködést akar kialakítani a 

LIBE bizottsággal, a bizottsággal az Unió biztonságáról tartandó rendszeres és 

strukturált párbeszéd révén. 

 

A bizottság üdvözli, hogy a biztosjelölt határozottan összpontosít a végrehajtásra, és 

nagyra értékeli a jelölt elkötelezettségét aziránt, hogy rendszeresen tájékoztassa a LIBE 

bizottságot a felelősségi körébe tartozó valamennyi uniós eszköz végrehajtásával 

kapcsolatos helyzet állásáról, ideértve a kötelezettségszegési eljárásokat is, összhangban 

a Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás 44. cikkének 

(2) bekezdésével, valamint az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás (33) 

bekezdésével: a biztosjelölt kötelezettséget vállalt arra, hogy szükség esetén 

kötelezettségszegési eljárást indít, kivétel nélkül bármely tagállam ellen, ha nem tartják 

be az uniós jogszabályokat.  

 

Ami a LIBE bizottság illetékességi körével kapcsolatos kompetenciákat illeti, a jelölt 

egyértelmű elkötelezettségről, alapos ismeretekről és európai irányultságról tett 

tanúbizonyságot. 

 

A bizottság várakozással tekint a biztosjelölttel folytatandó rendszeres és gyümölcsöző 

együttműködés elé. 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

Claude MORAES 

 

Másolatot kap: Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke 


