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I. Bevezetés

„A stockholmi program – a polgárokat szolgáló és védõ, nyitott és biztonságos Európa”, 
amelyet az Európai Tanács 2009-ben hagyott jóvá a 2010–2014-es idõszakra vonatkozóan, a 
harmadik többéves stratégiai munkaprogram – a tamperei és a hágai program után –, amely a 
szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség kialakítására szolgáló 
tevékenységekre nézve irányadó. 

Immáron elérkezett az idõ arra, hogy értékeljük az eddig elért eredményeket, és feltárjuk a 
hiányosságokat. Ez már csak azért is fontos, mivel a stockholmi program az elsõ program a 
Lisszaboni Szerzõdés hatálybalépése óta, amely kibõvítette a Parlament hatásköreit, 
ugyanakkor bizonyos „Lisszabon elõtti” komponenseket is megtartott, így például az ötéves 
átmeneti idõszakot az általános rendszernek a korábbi harmadik pillér szerinti intézkedésekre 
történõ alkalmazásában. Jóllehet a Bizottság a program keretében azt a feladatot kapta, hogy 
„2012 júniusa elõtt nyújtsa be a […] félidõs értékelést”, ezt nem tette meg. Malström és 
Reding biztosok ugyanakkor áttekintést nyújtottak a Bizottság e téren folytatott 
tevékenységérõl, és részt vettek a LIBE bizottság e tárgyban rendezett ülésein. A Tanács is 
hozzálátott saját értékeléséhez, és 2012 decemberében vitát rendezett1.

E dokumentum bizonyos horizontális célkitûzéseket állapít meg, amelyekre a LIBE bizottság 
az értékelése folyamán törekedhet, és a program azon részeivel kapcsolatos haladást ismerteti, 
amelyek saját hatáskörébe tartoznak. Célja, hogy érdemben hozzájáruljon a LIBE 
bizottságban késõbbiekben megrendezett vitához. A jelentéstervezetet egy késõbbi 
idõpontban az AFCO és a JURI bizottság elõadóival közösen ismertetik majd (az 51. cikknek 
megfelelõen).

II. Lehetséges LIBE-célkitûzések az értékeléshez 

A. Az egyén középpontba helyezése

Az alapvetõ jogok védelméért felelõs bizottságként a LIBE elengedhetetlennek tartja, hogy a 
programot a polgárok szemszögébõl, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térségben fennálló jogaik és kötelességeik szempontjából vizsgálja. 
Ezt a mércét alkalmazza az immáron jogilag kötelezõ érvényû Charta is, amely az Unió 
„tevékenységei középpontjába az egyént állítja, létrehozva az uniós polgárság intézményét és 
megteremtve a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséget” 
(Preambulum).

Így tehát különös hangsúlyt kell helyezni a polgárokat ért hatásokra, valamint arra is, hogy 
miként valósult meg jogaik védelme, és milyen mértékben tapasztaltak számukra 
kézzelfogható elõnyöket. Az egykori harmadik pillér keretében elfogadott és a Lisszaboni 
Szerzõdés hatálybalépése óta még nem módosított intézkedések esetében különösen gondosan 
meg kell vizsgálni a polgárokra gyakorolt hatásokat. 

                                               
1 Lásd a 15921/12. sz. tanácsi dokumentumot
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Az egyén középpontba helyezése egyúttal azt is megköveteli, hogy nagyobb hangsúlyt 
fektessünk az igazságügyi képzésre. Az egyre növekvõ számú uniós eszköz elfogadása 
nyomán elengedhetetlen a gyakorló jogászok megfelelõ képzése.

B. A nyilvános vita elõmozdítása

Az átláthatóságról szóló jogszabályokért felelõs bizottságként javasolt lenne számára a 
szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséggel kapcsolatos széles körû 
és nyilvános vita elõmozdítása – a Tanáccsal ellentétben, amely zárt ajtók mögött vitatta meg 
a program értékelését. 

Erre azért is van szükség, mivel a Szerzõdés legelsõ cikke elõírja, hogy „a döntéseket a lehetõ 
legnyilvánosabban és az állampolgárokhoz a lehetõ legközelebb esõ szinten hozzák meg” (az 
EUSZ 1. cikke). Ezért is lenne fontos az, hogy az uniós intézmények – az Európai Tanácsot is 
beleértve – biztosítsák, hogy „a polgárok és az érdekképviseleti szervezetek az Unió bármely 
tevékenységérõl véleményt nyilváníthassanak, és azokat nyilvánosan megvitathassák”, 
valamint hogy „az érdekképviseleti szervezetekkel és a civil társadalommal nyílt, átlátható és 
rendszeres párbeszédet tartanak fenn” (az EUSZ 11. cikke).

A nemzeti parlamentek közvetlenebb együttmûködésére is szükség van nem csupán azért, 
mert küldetésük lényegi eleme, hogy „tevékenyen hozzájárulnak az Unió jó mûködéséhez” (az 
EUSZ 12. cikke), hanem azért is, mert hathatósabb szerepet játszanak a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség értékelésében1, és közremûködnek annak 
megvalósításában. 

C. Egységes uniós politika elõsegítése 

Az elõadó szükségesnek tartja, hogy elõkészítse a terepet egy utódprogram számára. Szem 
elõtt tartva azt, hogy a büntetõügyekben folytatott rendõrségi és igazságügyi 
együttmûködéshez fûzõdõ intézkedésekre vonatkozó átmeneti idõszak 2014 végén lejár, 
elérkezett az idõ arra, hogy újradefiniáljuk a szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térséghez kapcsolódó európai és nemzeti közpolitikákat, egységesebb 
formába öntve azokat. Nyilvános viták segítségével és a polgárok középpontba helyezésével 
elképzeléseket dolgozhatunk ki a jövõre vonatkozóan.

III. Az eddig elért haladás – a LIBE szemszögébõl nézve 

A lentebb felvázoltakból látható, hogy egy évvel a jogalkotási idõszak vége elõtt továbbra is 
számos fellépés vár elindításra vagy teljes megvalósításra. E tekintetben sajnálatos, hogy sok 
bizottsági javaslat esetében késedelmek merültek fel.

„A polgárok jogainak elõmozdítása: a jogok Európája”

                                               
1 Lásd az EUMSZ 69., 70., 71., 81., 85. és 88. cikkét
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Az alapvetõ jogokról szóló fejezet különösen nagyra törõ célokat fogalmaz meg. Úgy tûnik 
azonban, hogy egyelõre kevés haladást sikerült elérni, ezért e téren különös erõfeszítésekre 
van szükség, fõként az úgynevezett „koppenhágai dilemma” feloldása érdekében, ami annyit 
jelent, hogy az Unió továbbra is rendkívül szigorúan kezeli az alapjogi normák érvényesítését 
a tagjelölt országokban, csatlakozásukat követõen azonban már nem rendelkezik megfelelõ 
eszközökkel.

A Bizottság csakugyan számos intézkedésre tett javaslatot, amelyeket azonban különbözõ 
okok miatt egyelõre nem sikerült megvalósítani. Ide sorolható a schengeni térség Bulgáriára 
és Romániára történõ kiterjesztése, valamint a dokumentumokhoz való hozzáférésrõl szóló 
jogszabály átdolgozása is. A tavaly elõterjesztett adatvédelmi csomag esetében szintén némi 
idõre van még szükség az elfogadáshoz. Az Egyesült Államokkal megkötendõ általános 
adatvédelmi megállapodásról folytatott megbeszéléseken csekély elõrelépés történt, noha az 
Unió már eleget tett az Amerikai Egyesült Államok PNR-adatok és SWIFT-adatok cseréjére 
vonatkozó kérésének. Az Uniónak az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez való 
csatlakozásáról szóló tárgyalások viszont végre lezárulhatnak.

Továbbá fennáll annak lehetõsége is, hogy a Tanács végre elfogadja az Európai Unió 
Alapjogi Ügynökségének új többéves keretét, noha mélységesen aggasztó, hogy a 
büntetõügyekben folytatott rendõrségi és igazságügyi együttmûködést nem vette bele a 
keretbe, ezáltal pedig nem tesz eleget a Lisszaboni Szerzõdéssel vállalt kötelezettségeknek. 

Emellett sor került több szakpolitikai dokumentum – többek között az EU gyermekjogi 
ütemterve, a kísérõ nélküli kiskorúakról szóló cselekvési terv, valamint a nemzeti 
romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszerének – ismertetésére is, illetve a 
végrehajtásukról szóló elsõ jelentés benyújtására, míg néhány egyéb dokumentum, így 
például a fajgyûlöletrõl és az idegengyûlöletrõl szóló jelentés még várat magára.

„A jog és a jogérvényesülés Európája”

A büntetõjogi együttmûködés terén elõrelépés történt a büntetõeljárásokban a gyanúsítottak 
vagy vádlottak eljárási jogainak megerõsítését célzó ütemterv jóvoltából, noha bõven maradt 
még tennivaló: a tájékoztatáshoz való jogról szóló irányelvet (2012/13/EU), valamint a 
büntetõeljárás során igénybe vehetõ tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról szóló 
irányelvet (2010/64/EU) elfogadták, javaslatokat terjesztettek elõ az ügyvédi segítség 
igénybevételéhez való jogra, valamint a letartóztatást követõ kommunikációhoz való jogra
vonatkozóan, azonban néhány fontos – így például a jogsegélyrõl és a veszélyeztetett 
gyanúsítottakról szóló – javaslat még a jövõben esedékes.

„Védelmet nyújtó Európa” 

A várakozásoknak megfelelõen sor került ugyan egy belsõ biztonsági stratégia elfogadására, 
ám továbbra is hiányzik az egységes és átfogó megközelítés. 

A szükséges eszközök tekintetében is sikerült némi elõrelépést elérni. A jelek szerint javuló 
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tendenciát mutat a határokon átnyúló rendõrségi együttmûködés, az Europol és a nemzeti 
bûnüldözõ hatóságok közötti együttmûködést is ideértve. Az információk cseréjét, valamint a 
védelem és az alapvetõ jogok – így például az adatvédelem – ötvözésének legjobb módját 
illetõen azonban még vannak problémák. A Bizottság javaslatot terjesztett elõ egy uniós PNR-
rendszerre vonatkozóan, és miközben fennáll egy Ausztráliával való megállapodás esélye, a 
Kanadával kötendõ megállapodás a jelek szerint már elérhetõ közelségben van. Emellett 
lezárultak az információs rendszerek elleni támadásokról szóló irányelvrõl folytatott 
tárgyalások. A közelmúltban elõterjesztett javaslatok közé sorolhatjuk a kiberbiztonsági 
csomagot, valamint az Europol és a CEPOL összevonásáról szóló javaslatot is.

Több kiemelten fontos szöveg elfogadására is sor került, különös tekintettel a 
bûncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó 
minimumszabályok megállapításáról szóló, átdolgozott irányelvre (2012/29/EU), a gyermekek 
szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni 
küzdelemrõl szóló irányelvre (2011/92/EU), valamint az emberkereskedelem megelõzésérõl, 
az ellene folytatott küzdelemrõl és az áldozatok védelmérõl szóló irányelvre (2011/36/EU), 
miközben a bûnügyi statisztikára vonatkozó javaslatot a Parlament elutasította.

A terrorizmus elleni küzdelem terén megállapodás született a robbanóanyag-prekurzorok 
forgalomba hozataláról és felhasználásáról, valamint a terrorizmusfinanszírozás felderítését 
célzó programról szóló EU–USA megállapodásról. A kábítószer-prekurzorokkal és a 
bûncselekménybõl származó jövedelem elkobzásával kapcsolatos munka még folyamatban 
van. A 2013–2020 közötti idõszakra szóló, kábítószer elleni új stratégiát már elfogadták.

A létfontosságú infrastruktúrák védelme terén alig történt elõrelépés.

„Európa elérhetõsége a globalizált világban”

A schengeni térség fejlesztés alatt álló szakpolitikai terület, amely az intelligens határokról 
szóló csomag javaslatai nyomán új szintre léphet. Átfogó terv azonban továbbra sem áll 
rendelkezésre.

Egyelõre annyi elõrelépés történt, hogy elfogadták a Frontexrõl szóló rendeletet
(1168/11/EU), szerepvállalását pedig kibõvítették, hosszú távú fejlesztésének megvitatása 
azonban még várat magára. Az Eurosurra vonatkozó javaslat jelenleg tárgyalás alatt áll, a 
külsõ tengeri határok õrizetére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló javaslatot pedig 
nemrégiben terjesztették elõ.

Még folyamatban vannak a schengeni határigazgatási csomagról folytatott tárgyalások, a SIS 
II. azonban végre megkezdte mûködését. A VIS 2011 óta sikeresen mûködik Észak-
Afrikában, és további térségekben is fokozatosan bevezetik. E rendszerek igazgatását – az 
Eurodac-rendszerrel egyetemben – a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló térség nagyméretû IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végzõ európai 
ügynökség veszi át (az 1077/11/EU rendelet).

Ami a vízumpolitikát illeti, módosították az 539/2001/EK rendelet mellékleteit, különös 
tekintettel a nyugat-balkáni országokra, és egy további javaslat benyújtására is sor került. A 
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Bizottság egyúttal javaslatot tett az 539/2001/EK rendeletben foglalt viszonossági 
mechanizmus felülvizsgálatára, valamint egy felfüggesztési mechanizmus bevezetésére –
amirõl még folynak a tárgyalások –, miközben továbbra is a kölcsönösség hiánya áll fenn, 
fõként egyes újonnan csatlakozott tagállamok esetében. Több vízumkönnyítési megállapodást
is elfogadtak, míg mások az elõkészítés különbözõ szakaszaiban tartanak.

A vízumpolitika gazdasági hatásairól szóló közlemény nyomán vita indult a közös 
vízumpolitika további fejlesztésérõl, a közös európai kiadási mechanizmus lehetõségeinek 
megvitatása pedig jövõre várható. 

„A felelõsségvállalás, a szolidaritás és a partnerség Európája migrációs és menekültügyi 
kérdésekben” 

A jogszerû migráció terén kézzelfogható eredményt lehetne elérni az összevont engedélyrõl 
szóló irányelv elfogadásával (a 2011/98/EU irányelv). Az idénymunkásokra és a vállalatokon 
belül áthelyezett személyekre vonatkozó javaslatokat illetõen tovább folytatódik a munka. A 
hallgatók és kutatók belépésére és tartózkodására vonatkozó feltételekre irányuló javaslatot 
már elõterjesztették.

A migrációval kapcsolatos általános megközelítésen tovább dolgoznak. 

Egyébiránt a szóban forgó területen folytatott munka kimondottan a kérdések megvitatására 
és a bevált gyakorlatok cseréjére összpontosít. Ez különösen igaz az integráció esetében.

A jogszerûtlen migráció elleni küzdelem részeként folytatódott a visszafogadási 
megállapodásokkal kapcsolatos munka, és a Bizottság ismertette azok értékelését.

A Közös Európai Menekültügyi Rendszerrõl (CEAS) szóló tárgyalások lezárásával lényeges 
elõrelépést sikerült elérni. A nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésrõl szóló 
irányelv (a 2011/95/EU) elfogadását követõen megállapodás született a dublini és az 
Eurodac-rendeletrõl is, valamint a befogadási feltételekrõl és a menekültügyi eljárásokról 
szóló irányelvekrõl. A közös uniós áttelepítési program elfogadása (a 281/2012/EU határozat) 
pedig megerõsítette a külsõ dimenziót.

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozását követõen (a 439/2010/EU 
rendelet) hathatósabb gyakorlati támogatás biztosítására nyílik majd lehetõség. 

E területen a hangsúly immáron a végrehajtásra kerül át, valamint a szolidaritás gyakorlati 
biztosítására (az EUMSZ 80. cikke alapján), illetve a további vitákra, hiszen néhány – így 
például a Genfi Egyezményhez történõ csatlakozásról, a kérelmek közös feldolgozásáról vagy 
az áttelepítésrõl szóló – szakpolitikai dokumentum még a jövõben esedékes.

IV. Az elért haladás értékeléséhez vezetõ út

Az elkövetkezõ hónapokban megvitatjuk majd, hogy miként értékeljük az eddig elért 
haladást. A vita során többek között az alábbi kérdésekre kereshetünk választ: 
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- Mely (különösen a polgárok számára) pozitív fejleményekre érdemes felhívni a figyelmet, és 
melyek a fennálló hiányosságok? 

- Amennyiben nem sikerült elérni a célkitûzéseket, mi ennek az oka? Elég erõs a politikai 
akarat? Esetleg eszközhiány áll fenn, és fõként kevés az erõforrás? A megállapított idõkeret 
vajon túl rövidnek bizonyult? Milyen hatásokkal jártak a bizottsági kezdeményezések terén 
tapasztalható késedelmek? Mi az oka annak, hogy bizonyos javaslatok elakadnak a Tanács 
szintjén? Vajon mûködik-e „az intézményközi gépezet”, különös tekintettel a háromoldalú 
egyeztetési rendszerre?

- A Parlament kellõképpen részt vett-e a különféle fellépésekben? Sikerült-e 
munkamódszereit újonnan szerzett hatásköreihez igazítania?

- Mely kezdeményezéseket tartjuk a jövõ szempontjából szükségesnek? 


