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Rumiana JELEVA

BIZTOSJELÖLT VÁLASZAI

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLTAL FELTETT KÉRDÉSEKRE

(Nemzetközi együttműködés, humanitárius segítségnyújtás és 
válságkezelés)

Általános alkalmasság, európai elkötelezettség és személyes függetlenség

1. 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? 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?

Tudományos és szakmai tapasztalatom, valamint politikai pályafutásom európai 
elkötelezettségemet bizonyítja. Bulgária külügyminisztereként, azt megelőzően pedig az 
Európai Parlament tagjaként prioritásaim egyike mindig is az volt, hogy fokozzam az Európai 
Unió és tagállamai közötti együttműködést, valamint hogy határozottan kiálljak az európai 
érdekek mellett. Meggyőződésem, hogy egy erőteljes és konszolidált Európai Unió 
mindannyiunk előnyére szolgál. Ez a meggyőződés – amelyet politikai és oktatási múltam 
vezérfonalának tekintek – irányította külügyminiszteri megbízatásomat. Mindig is úgy 
gondoltam, hogy mi, európaiak, csak akkor lehetünk sikeresek, ha közösen munkálkodunk és 
együttműködünk.

Az 1989-es nagy horderejű változások és a vasfüggöny lebontása után nagyra becsültem azt a 
lehetőséget, hogy ösztöndíjasként tanulmányokat folytassak az Európai Unióban. Azóta is 
egyfajta felelősségnek tekintettem, hogy hazám Európai Unión belüli beilleszkedése 
érdekében tevékenykedjek. Politikai pályafutásomra visszatekintve úgy gondolom, hogy 
egyenes út vezetett egyetemi tanulmányaimtól jelenlegi posztomig. Szociológiai 
tanulmányaim mellett az európai tanulmányokkal és szociológiával foglalkozó előadóként 
eltöltött idő volt igazán nagy hatással rám. Nagy ösztönzőerőt jelentett számomra az a 
lehetőség, hogy az Európai Uniót és a vele kapcsolatos társadalmi kérdéseket megvitathattam 
az Európa minden részéből érkezett fiatal hallgatókkal. Egyre inkább egyértelművé vált 
számomra, hogy az „európai eszme” időtlen, valamint hogy nekünk, politikusoknak és 
döntéshozóknak, meg kell felelnünk a fiatalabb generációk elvárásainak.

A hallgatóimmal folytatott eszmecserék következményeként társalapítója lettem egy civil 
mozgalomnak, amely reformokra és előrelépésekre szólított fel hazámban. E mozgalom 
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Európával való kapcsolatát már a neve is tükrözte, mivel Bulgária „európai fejlődése” mellett 
szállt síkra. A civil mozgalom végül politikai párttá alakult, és ennek jelöltjeként indultam a 
hazámban első alkalommal tartott európai parlamenti választásokon. Azóta kétszer 
választottak képviselővé, és szakmai pályafutásom egyik eddigi csúcspontja kétségkívül az 
Európai Parlamentben eltöltött időszak volt. Ennek során értékes tapasztalatokat szereztem a 
nemzetközi együttműködés terén, és számos országban – például Egyiptomban, Grúziában és 
Ukrajnában – vettem részt missziókban.
Visszatekintve azt kell mondanom, hogy az európai ügy mindig is fő motivációm és 
hajtóerőm volt. Mivel olyan országban nőttem fel, ahol az emberek évtizedekig küzdöttek a 
szabadságért és a demokráciáért, mindig hittem Európában és abban, hogy egyéni 
érdekeinknél jelentősebb, közös ügyünk van. Együtt képesek vagyunk változtatni. A bolgár 
kormány e meggyőződésem miatt javasolt az Európai Bizottság – az Európai Uniót létrehozó 
szerződések védelmezője – tagjának. Lelkesen várom, hogy az európai folyamat részévé 
válhassak és hozzájárulhassak sikeréhez. Ennek fényében örömömre szolgál, hogy Barroso 
elnök a nemzetközi együttműködésért, a humanitárius segítségnyújtásért és a válságkezelésért 
felelős biztos fontos portfóliójával bízott meg. E portfólió a szolidaritás, együttműködés és 
párbeszéd általános európai fogalmát tükrözi, így teljes mértékben egybeesik az én Európa-
jövőképemmel és -felfogásommal.

Biztosíthatom Önöket, hogy biztosként kizárólag közös európai érdekünk vezérel majd,
ezáltal kellően eleget teszek az Európai Unióról működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 17. 
cikke (3) bekezdésének. Elkészítettem a magatartási kódex szerinti érdekeltségi nyilatkozatot, 
és amennyiben változás történne, frissíteni fogom nyilatkozatomat. Ezenfelül a függetlenség 
és az etikai alapelvek biztosítása érdekében teljes mértékben tiszteletben tartom az EUMSz. 
245. cikkét, valamint a biztosok magatartási kódexében foglalt valamennyi követelményt. 
Tartózkodom minden olyan állásponttól és helyzettől, amely megkérdőjelezheti 
függetlenségemet, pártatlanságomat és a Bizottság számára való rendelkezésre állásomat.

A tárca irányítása és együttműködés az Európai Parlamenttel és annak bizottságaival

2. Hogyan írná körül szerepét, melyet a biztosi testület tagjaként betöltene? Milyen 
szempontból tekintené magát felelősnek és elszámoltathatónak a Parlament előtt
saját, illetve hivatalának tevékenysége okán?

A biztosi testület tagjaként betöltött szerepemet a közös európai érdek őszinte támogatójának 
tekintem. A testület, amely a Bizottság politikai központja, nagy jelentőséggel bír az európai 
politika alakításának általános iránya és jövője szempontjából. Ebből kifolyólag nagyon 
fontosnak tartom, hogy valamennyi kérdést nyílt és tisztességes módon folyamatosan 
megvitassam a többi biztossal. Közös felelősségben osztozunk, és azon erőfeszítéseink 
alapján kell bennünket értékelni, amelyeket az európai polgárok érdekeinek legmegfelelőbb 
szolgálata érdekében teszünk. Ezért szorosan figyelemmel kísérem majd az összes kérdésben 
folytatott eszmecserét és részt veszek ezekben, továbbá a kollegialitás és pártatlanság 
szellemében mindig megpróbálok fellépni, amennyiben szükségesnek látom. A humanitárius 
segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztosként elkötelezett vagyok amellett, hogy 
növeljem e fontos uniós szakpolitikák ismertségét, és minden tőlem telhetőt megteszek, hogy 
a biztosi testületen belül előmozdítsam e szakpolitikákat.

Hiszek abban, hogy csak párbeszéd révén tudunk előrehaladni és sikeresebb szakpolitikai 
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eredményt felmutatni. E párbeszéd az európai szabadgondolkodás egyik legfontosabb sikere, 
és meggyőződésem, hogy az új biztosi testület ennek szilárd példája lesz. Várakozással 
tekintek az új alelnökkel, a külügyi és biztonságpolitikai főképviselővel való szoros 
együttműködésre. Elkötelezett vagyok amellett, hogy vele, továbbá a fejlesztésért, valamint a 
bővítésért és az európai szomszédságpolitikáért felelős biztossal közösen az egész világban 
előmozdítsuk az európai érdekeket. Szorosan együttműködöm majd az Unión belüli 
válságkezeléssel foglalkozó uniós belügyekért felelős biztossal, csakúgy mint a Bizottság által 
irányított számos válságkezelési eszközért felelős más bizottsági tagokkal. Noha a 
portfólióink közti kölcsönhatás pontos meghatározása még hátravan, meggyőződésem, hogy a 
kollegialitás szelleme által vezérelve megfelelően képviseljük majd az Európai Uniót a 
nemzetközi porondon, valamint válság idején hatékonyan hajtjuk végre az uniós 
támogatásokat.

A Parlamentben szerzett tapasztalatom alapján első kézből tudom, hogyan tud a Parlament és 
a Bizottság a leghatékonyabban együttműködni. Készen állok ennek végrehajtására és a 
munka megkezdésére. A Parlamenttel folytatott együttműködés elősegítésében nagy 
hasznomra lesz a Külügyminiszterek Tanácsában szerzett tapasztalatom, mivel ebből 
következően jól ismerem az Európai Unión belüli döntéshozatal sajátosságait. Ebben a 
tekintetben szeretném hangsúlyozni, hogy mindig szívesen fogadjuk a Parlament 
hozzájárulását, amely együttműködésünk alapjául szolgál majd. A hatáskörömbe tartozó 
területeken természetesen teljes politikai felelősséget vállalok a bizottsági szolgálatok 
tevékenységéért.

Szeretném biztosítani Önöket arról, hogy a köztem, valamint a jövőbeli kabinetem és a 
szolgálatok között fennálló kapcsolatok alapját a lojalitás, a bizalom, az átláthatóság, a 
kétirányú információáramlás és a kölcsönös segítségnyújtás képezi majd. A gyakran nagyon 
nehéz körülmények között munkatársaim keményen dolgoznak az emberiesség ügyének 
előmozdításáért. Úgy vélem, hogy az Európai Unióban ezt mindenki elismeri, így biztosként 
minden tőlem telhetőt megteszek majd, hogy támogassam őket.

Teljes mértékben elkötelezett vagyok e két kulcsfontosságú európai intézmény közti 
konstruktív és gyümölcsöző politikai párbeszéd mellett. Az egyetlen közvetlenül választott 
európai intézményként a Parlament – jellegéből adódóan – központi súllyal bír az uniós 
politika alakításában, amit kellően figyelembe veszek majd. Ebből kifolyólag törekszem a 
nyitottságon, az átláthatóságon, a kölcsönös bizalmon és a rendszeres információcserén 
alapuló együttműködésre. A Parlament által gyakorolt demokratikus felügyelet nem pusztán 
papíron létezik; éppen ellenkezőleg: ez európai demokráciánk alapköve és bizonyítéka.

3. 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, figyelembe 
véve a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését is? A tervezett kezdeményezésekkel 
vagy folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatban kész-e arra, hogy a Parlamentet 
a Tanáccsal egyenrangúan ellássa információval és dokumentumanyaggal?

Amennyiben megerősítik biztosi kinevezésemet, prioritásaim közé tartozik majd az 
átláthatóság és az Európai Parlamenttel való együttműködés. Úgy vélem, hogy biztosként 
csak akkor lehetek sikeres, ha szorosan együttműködöm a Parlamenttel, elvégre a szoros 
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partnerség erősíti munkám legitimitását, elszámoltathatóságát és hatékonyságát. Ebből 
kifolyólag elkötelezett vagyok a keretmegállapodás rendelkezéseinek teljes körű végrehajtása 
és alkalmazása mellett annak minden vonatkozásában, többek között az információáramlás 
tekintetében az átláthatóság biztosítása, a két intézmény közötti információáramlás fokozása, 
valamint a Lisszaboni Szerződés rendelkezéseinek teljes körű érvényre juttatása érdekében. 
Biztosként továbbá prioritásaim közé tartozik majd, hogy szoros kapcsolatot biztosítsak a 
nyilvánossággal. Jellegéből adódóan a Parlamenttel és annak tagjaival fenntartott szoros 
együttműködés a legmegfelelőbb módja annak, hogy bevonjuk a polgárokat az Európai Unió 
munkájába és tájékoztassuk őket az Európai Unió nyújtotta előnyökről.

Újra megerősíteném, hogy az intézményközi együttműködés alapvető jelentőségű az Európai 
Unió optimális működésének biztosítása érdekében. A Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépésével a Parlament szerepe ebben a tekintetben tovább erősödik. Ezt kiemelten 
üdvözlöm, mivel hangsúlyozza az Európai Unió demokratikus alapelveit, biztosítja az 
intézmények jobb szakpolitikai hozzájárulását, továbbá kiemeli azt a tényt, hogy a Bizottság a 
Parlament felé tartozik elszámolással. Szilárd kapcsolat kialakítására törekszem a 
Parlamenttel és különösen azokkal a bizottságokkal, amelyek az én feladatkörömhöz tartozó 
területekkel foglalkoznak. Ezért elkötelezett vagyok amellett, hogy rendszeresen részt vegyek 
a bizottsági üléseken, továbbá véleménycseréket folytassak, hogy megvitassuk a portfóliómba 
tartozó szakpolitikák előrevitelének legjobb módjait. Meggyőződésem, hogy együtt a legjobb 
eredményt tudjuk majd felmutatni a segítségünkre leginkább rászorulók számára. Ebben a 
tekintetben különösen nagy várakozással tekintek a Parlament azon elképzeléseinek 
megvitatására, amelyek az Unió humanitárius segítségnyújtási intézkedései keretének, 
valamint az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtestnek a létrehozására 
vonatkoznak, amint az az EUMSz. 214. cikkében szerepel. Ezenfelül nagyra értékelem a 
Parlament hozzájárulását ahhoz, hogy az önkéntesség európai éve 2011-ben igazi siker 
legyen. Örömmel várom továbbá, hogy a 2008. júniusi EP-határozat alapján megvitathassuk a 
Parlamenttel az Európai Unió válságkezelési kapacitásának megerősítése, valamint az 
EUMSz. 196. cikkében foglalt polgári védelmi klauzula végrehajtása tekintetében elért 
előrehaladást. Ezenfelül a valódi véleménycsere biztosítása érdekében várakozással tekintek 
az egyes európai parlamenti képviselőkkel, illetve politikai csoportokkal való találkozásra.

Politikával kapcsolatos kérdések

4. Mely az a három fő prioritás, amelynek megvalósítását célul tűzné ki az Ön 
számára javasolt tárca tekintetében, adott esetben figyelemmel a pénzügyi, 
gazdasági és szociális válságra, továbbá a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 
aggodalmakra?

A humanitárius segítségnyújtásnak és a polgári védelemnek a „Nemzetközi együttműködés, 
humanitárius segítségnyújtás és válságkezelés” elnevezésű új portfólióba történő 
belefoglalása üdvözlendő fejlemény, mivel olyan egyetlen szolgálatot hoz létre, amely 
biztosítja a Bizottság számára a válságkezelés terén játszott szerepének megerősítéséhez 
szükséges eszközöket. Míg a humanitárius segítségnyújtás mintegy 800 millió EUR-s 
költségvetést, megbízható szakértelmet és a helyszínen lévő szakértők nemzetközi hálózatát 
bocsátja a portfólió rendelkezésére, addig a polgári védelem vészhelyzet esetén mobilizálni 
tudja a tagállamok szakmai és speciális eszközeit az Európai Unión belül vagy azon kívül. A 
katasztrófák kezelése a szükségletekre összpontosul, valamint maga után vonja az 
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emberiesség, a semlegesség, a pártatlanság és a függetlenség elvének teljes körű tiszteletben 
tartását az uniós szolidaritás kifejezéseként, amelyet nem szabad más külpolitikai 
megfontolások alá rendelni.

A nemzetközi együttműködés terén folytatandó missziók mellett főbb prioritásaim a jövőben 
a következők lesznek:

– hozzáadott érték megteremtése a Lisszaboni Szerződésből eredő lehetőségek 
felhasználása, valamint a humanitárius segítségnyújtás és a polgári védelem egy 
portfólióba történő belefoglalása révén,

– a válságkezelés terén újonnan felmerülő külső kihívások kezelése,
– az uniós humanitárius segítségnyújtás hatékonyságának fokozása,
– az európai polgári védelmi együttműködés erősítése.

A Lisszaboni Szerződés nyújtotta lehetőségek és ezen új portfólió kombinációja lehetővé teszi 
az Unió – a világ legnagyobb donorja – számára, hogy tovább bővítse vezető szerepét a 
válságkezelés és a humanitárius segítségnyújtás terén a tengerentúlon is, valamint hogy 
területén belül a gyakorlati szolidaritás szellemében maximalizálja az Unió válságkezelési 
képességét.

A Lisszaboni Szerződés Európa történelmében először önmagában álló szakpolitikaként 
ismeri el a humanitárius segítségnyújtást és a válságkezelést. Ezért szeretném megragadni ezt 
a lehetőséget, hogy teljes mértékben kihasználjam a humanitárius segítségnyújtás és a 
válságkezelés egymást kiegészítő jellegét, valamint a Bizottság és az uniós tagállamok közt 
fennálló komplementaritást annak érdekében, hogy a humanitárius segítségnyújtással 
kapcsolatos európai konszenzus vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően tovább erősítsük a 
humanitárius válságokra adandó európai választ.

Az Európai Unió sikertörténetei közé tartozik a megfigyelési és tájékoztatási központ (MIC), 
valamint a közösségi polgári védelmi mechanizmus, amelyek különféle válságokra adnak 
választ az Európai Unión belül és kívül egyaránt. Szorosan együttműködöm majd az uniós 
belügyekért felelős biztossal, amennyiben ezek az eszközök belső vonatkozással bírnak.

A válságkezelés terén a legfőbb újonnan felmerülő külső kihívások a nemzetközi 
humanitárius jog megsértéséből, a humanitárius tér csökkenéséből, valamint az 
éghajlatváltozás hatásaiból származnak. Mind az állami, mind a nem állami szereplők egyre 
gyakrabban hagyják figyelmen kívül és egyre súlyosabban sértik meg a nemzetközi 
humanitárius jogot. A szexuális és nemi alapú atrocitások a hadviselés eszközévé váltak. A 
nem harcoló személyek és a humanitárius szereplők jogainak semmibe vétele oda vezetett, 
hogy a konfliktusok áldozataihoz való eljutás lehetősége csökkent, ami gyakran lehetetlenné 
teszi, hogy a segély eljusson a leginkább kiszolgáltatottakhoz.

A rendelkezésemre álló eszközöket arra fogom használni, hogy politikai szinten az Európai 
Parlamenttel együttműködésben erőteljesen kiálljak a nemzetközi humanitárius jog mellett, 
valamint hogy támogassam partnereinket a fegyveres konfliktusok áldozatainak védelmére 
irányuló intézkedések végrehajtásában. Emellett párbeszédet kezdek az európai politikai és 
katonai vezetőkkel azért, hogy azokban a helyzetekben, ahol az Európai Unió humanitárius 
segítségnyújtási szereplői és katonai erői egymás mellett tevékenykednek, biztosítsuk 
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szerepük egyértelmű meghatározását és tiszteletben tartását annak érdekében, hogy a köztük 
lévő határvonalak elmosódása ne veszélyeztethesse a humanitárius munkát.

Az éghajlatváltozás okozta természeti katasztrófák gyakoriságának és intenzitásának 
növekedése valószínűleg felgyorsul. A nemzetközi segélyközösség már nincs abban a 
helyzetben, hogy az összes ilyen katasztrófára hatékonyan reagáljon. Ezért – miközben 
biztosítjuk, hogy válságkezelésünk hatóköre a lehető legnagyobb, alkalmazása pedig a lehető 
leghatékonyabb legyen – a humanitárius segítségnyújtást és a polgári védelmet egyaránt arra 
használom majd, hogy fokozzuk az Európai Unió katasztrófakockázatok csökkentésére 
irányuló erőfeszítéseit azzal a céllal, hogy a katasztrófa sújtotta országokban megerősítsük 
többek között a veszélyeztetett lakosság ellenállóképességét és a helyi hatóságok kapacitásait.
Ebből kifolyólag továbbra is prioritást biztosítok a DIPECHO-programoknak (Disaster 
preparedness ECHO – Katasztrófakészültség ECHO), valamint a készültségi és megelőzési 
intézkedéseknek. A katasztrófakockázatok csökkentésének ügyéhez kapcsolódik az a 
kulcsfontosságú kérdés, hogy mi történik a válság bekövetkezte után. Ezért figyelmet fordítok 
majd a humanitárius segítségnyújtás és a fejlesztési együttműködés közti átmenetre, ami a 
segélyezés, a helyreállítás és a fejlesztés közötti kapcsolatot biztosítja. Mindkét területen 
szorosan együttműködök majd Piebalgs biztosjelölttel annak biztosítása érdekében, hogy az 
átmenet a lehető leggördülékenyebben menjen végbe.

A polgári védelem tekintetében a Stockholmi Program és a legutóbbi tanácsi következtetések 
határozzák meg a megelőzéssel kapcsolatos fő prioritásokat, amelyek magukban foglalják a 
kockázatértékelésről szóló iránymutatás, valamint a katasztrófa-megelőzés minimális 
normáinak kidolgozását. Folytatni kell a polgári védelmi segítségnyújtás elérhetőségének 
fokozására irányuló munkát az Európai Unió gyorsreagálási képességének fejlesztése révén, 
amint azt az Európai Parlament többször is kérte.

Az eddig elérteket a rendelkezésünkre álló eszközök további korszerűsítésének irányába 
mutató kiindulópontként kell használni.

Végül de nem utolsósorban, bár a humanitárius segítségnyújtásnak kizárólag a szükségleteken 
kell alapulnia, a millenniumi fejlesztési célkitűzések megvalósításához is hozzájárul. Kevéssé 
ismert, de fontos tény, hogy a szükségletek felmérése érdekében a Bizottság a humanitárius 
szükségletek átfogó elemzésekor a gyermekhalandósággal, az alultápláltsággal, az 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréssel, valamint a nemhez kötött humán fejlődési 
mutatóhoz kapcsolódó fő mutatószámokat alkalmazza. Hatékonyabb segítségnyújtás révén 
nagyobb mértékben hozzá tudunk járulni a szegénység csökkentéséhez, valamint a fejlesztési 
együttműködés terén dolgozó kollégáinkkal együttműködésben ahhoz, hogy jobban 
megszervezzük a katasztrófák áldozatainak visszailleszkedését egy olyan környezetbe, amely 
fenntartható módon teszi lehetővé a szegénység csökkentését és a társadalmi fejlődést.

5. Melyek azok az egyedi jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezések, amelyeket 
szeretne – és milyen ütemezésben – megvalósítani? Milyen kötelezettségeket tud 
vállalni a tárcája hatáskörébe tartozó kérdésekben különösen a bizottságok 
prioritásaival, illetve vonatkozó igényeivel kapcsolatban? Személyesen miképpen 
tudná garantálni a jogalkotási javaslatok megfelelő minőségét?

2010 kulcsfontosságú év lesz a humanitárius segítségnyújtás és a polgári védelem terén. A 
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Bizottság el fogja készíteni az Európai Unión kívüli polgári védelmet is lefedő, a 
humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzusra vonatkozó cselekvési terv 
félidős értékelését. Ezen értékelés célja, hogy megvizsgálja, milyen eredményeket értünk el 
eddig, valamint hogy meghatározza, milyen további intézkedésekre lenne szükség a 
humanitárius segítségnyújtás teljesítése hatékonyságának további növeléséhez. Az 
intézkedések a humanitárius segítségnyújtásról szóló 1996. évi rendelet felülvizsgálatát is 
magukban foglalhatják.

A Bizottságnak továbbá értékelnie kell a polgári védelmi mechanizmus létrehozásáról szóló 
határozat és pénzügyi eszközei végrehajtását, valamint jelentést kell készítenie erről. E 
jelentéseket az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak szóló közlemény kísérheti, amely adott 
esetben felvázolja a jövőbeni jogalkotási javaslatokat.

Az EUMSz. 214. cikke ezenfelül úgy rendelkezik, hogy létre kell hozni az Európai Önkéntes 
Humanitárius Segítségnyújtási Hadtestet. A Bizottságnak az Európai Parlament és a Tanács 
által elfogadandó rendelettervezetet kell benyújtani a Hadtest működésére vonatkozó 
szabályok és eljárások meghatározásáról. Figyelembe véve, hogy 2011-et nemrégiben az 
önkéntesség európai évének nyilvánították, az Európai Önkéntes Humanitárius 
Segítségnyújtási Hadtest létrehozásáról szóló javaslat időzítését ehhez lehetne igazítani.

Biztosítani fogom, hogy a javaslatok elkészítésének folyamata a lehető legátláthatóbb legyen 
és minden érdekeltet bevonjunk e folyamatba.

A nem jogalkotási javaslatokat illetően és a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos 
európai konszenzusra vonatkozó cselekvési terv félidős értékelésének eredményétől függően 
– amely értékelésbe az Európai Parlament is bekapcsolódik –, egymással összefüggő ágazati 
szakpolitikák kialakítását fogom kezdeményezni olyan területeken, mint például a nemen 
alapuló erőszak, az egészségügy, a katonai-polgári kapcsolatok és a szükségletek felmérése, 
hogy csak néhányat említsek. A polgári védelem terén a katasztrófa-megelőzésről szóló 
iránymutatás kidolgozására kerül majd sor.

Mivel a globális élelmiszerválság hatásai még mindig érezhetőek, elsőbbséget biztosítok majd 
a humanitárius szükségállapotokban nyújtandó élelmiszersegéllyel kapcsolatos szakpolitika 
kidolgozásának, amely egy nagyobb, élelmezésbiztonsággal kapcsolatos kérdéseket is lefedő 
szakpolitikai csomag része lesz. Ebben a tekintetben is szorosan együttműködök majd 
Piebalgs biztosjelölttel, hogy biztosítsuk az élelmezésbiztonsági tevékenységek megfelelő 
koordinációját.


