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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? 

Luxemburgban, egy sok szomszéd által határolt kis országban nőttem fel, és igen korán 
megtapasztaltam, hogy mit jelentenek az európai országhatárok a polgárok mindennapi 
életében. „Schengen” nekem, luxemburginak nem csupán politikai fogalom, hanem sokkal 
többet jelent ennél. Elsősorban a fizikai és jogi értelemben vett határok eltávolítása, és ezáltal 
a polgárok életének megkönnyítése, a gazdasági ügyletek költségeinek csökkentése és az 
európaiak „összehozása” motivált arra, hogy az európai szintű politika felé forduljak. 

E személyes tapasztalaton felbátorodva kezdtem el az Európai Parlament polgári szabad-
ságjogokkal és belügyekkel foglalkozó bizottságának alelnökeként az igazság- és belüggyel 
foglalkozni (1997–1999). Már akkoriban is amellett foglaltam állást, hogy az Európai 
Parlament és a Bíróság erőteljesebben lépjen fel ezen a fontos politikai területen. Erre a 
Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével most már lehetőség is nyílik. Az, hogy három nappal 
az új szerződés hatálybalépése előtt a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós 
polgárságért felelős biztossá jelöltek, legfontosabb politikai meggyőződéseimet engedi 
kibontakozni. 

Luxemburgi, majd európai parlamenti képviselőként szerzett tapasztalataim nagyban 
befolyásolni fogják a számomra kijelölt tárcán belül kifejtett tevékenységeimet. Politikai 
pályafutásomat 1979-ben a Luxemburgi Parlament képviselőjeként kezdtem, ahol tíz évig 
szolgáltam. Ezt követően két cikluson keresztül 1989-től 1999-ig európai parlamenti 
képviselőként dolgoztam. 

Politikai karrierem során végig az vezérelt, hogy az európai polgárok számára kézzelfogható 
eredményeket kell elérnünk. E tekintetben igen fontos volt az az idő, amikor – 1981-től 1999-
ig – Luxemburg Esch-sur-Alzette városának önkormányzati képviselőjeként tevékenykedtem. 
Az Európai Parlament Petíciós Bizottságának elnökeként (1989–1992) szerzett 
tapasztalataimnak köszönhetően pedig alaposan megismerhettem a polgárok problémáit és az 
európai intézményekkel szemben támasztott elvárásaikat, ami később nagyban befolyásolta az 
Európai Bizottságnál folytatott munkámat. 

Az Európai Bizottság oktatásért és kultúráért felelős tagjaként (1999–2004) olyan 
kezdeményezésekre összpontosítottam, amelyeknek közvetlen, gyakorlati jelentősége volt a 
polgárok számára (pl. Erasmus Mundus diákcsereprogram). Második mandátumom alatt, 
amelyet (2004 óta) az információs társadalomért és a médiáért felelős biztosként töltök, az 
Európai Parlament erőteljes támogatásával sikerült a távközlési jogszabályokat a fogyasztók 
és a polgárok jogainak új dimenziójával kiegészíteni, csakúgy mint alacsonyabb 
roamingdíjakat bevezetni, a 112-t egységes európai segélyhívó számként bevezetni, szigorúbb 
rendelkezéseket hozni a személyes adatok védelmében, valamint megerősíteni az 
internethasználók jogait. 
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Női politikusként a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód természetesen örökzöld téma 
számomra. Mindez akkor kezdődött, amikor a luxemburgi Keresztény-Szociális Nők 
Egyesületének országos elnökeként dolgoztam (1988–1993). Majd amikor az Európai 
Parlament szociális ügyekkel, foglalkoztatással és a munkakörnyezettel foglalkozó 
bizottságának alelnökeként tevékenykedtem (1992–1994), még inkább előtérbe került 
számomra ez a kérdés. Ez így maradt akkor is, amikor az információs társadalom és a média 
inkább technikai jellegű tárcáját megkaptam, mikor is arra bátorítottam a fiatal nőket, hogy 
minél többen vállalkozzanak informatikai állások betöltésére. Számomra az európai integráció 
történetében az egyik legforradalmibb társadalmi vívmány a nők egyenjogúsága terén, hogy a 
Római Szerződés kiegészült a 119. cikkel (ez jelenleg az Európai Unió működéséről szóló 
szerződésben a 157. cikk). 

Ami a Barroso elnök úr által rám ruházott feladatkört illeti, hogy együtt kövessük 
figyelemmel a Bizottság kommunikációs tevékenységét, a korábban újságíróként szerzett 
tapasztalataimra hagyatkozhatom. Mindig is prioritásnak tekintettem a munkám során, hogy a 
polgárokat közvetlenül érintő, uniós politikai intézkedésekről hatékony kommunikációt 
folytassunk. Örömmel nézek elébe annak, hogy e tapasztalatokra építve hatékonyabbá és 
célirányosabbá tegyem a helyi és regionális sajtóval az uniós ügyekről folyó kommunikációt, 
és így közelebb hozzam az emberekhez Európát. 

Amióta a Bizottság tagja vagyok (1999), teljes mértékben követtem a Szerződés betűjét és 
szellemét, kivált azt a kötelességet, miszerint az európai érdekért kell tevékenykedni, nem 
pedig az országomtól vagy egyéb testülettől kapott utasítás alapján. Továbbra is így fogok 
eljárni, amint azt az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikkének (3) bekezdése és az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 245. cikke is előírják, amelyek arra kötelezik a 
Bizottságot, hogy függetlenül járjon el. Vállalom a biztosok magatartási kódexében 
meghatározott összes elv betartását is, és tartózkodni fogok olyan tevékenységek 
gyakorlásától, amelyek összeegyeztethetetlenek lennének a feladatkörömmel. Amint azt a 
biztosok magatartási kódexe előírja, változások esetén frissíteni fogom az érdekeltségi 
nyilatkozatom tartalmát, amely most már elérhető az interneten is.

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?

Alelnökjelöltként és – immár 1999 óta – a biztosi kollégium tagjaként továbbra is az a 
szándékom, hogy tapasztalataimat a kollégium szolgálatába állítsam. Ezentúl is nagy 
hangsúlyt fogok fektetni a testületiség elvére, miközben teljes mértékben felelősséget vállalok 
a tárcámba tartozó szolgálatok tevékenységéért is. Természetesen továbbra is az Európai 
Parlament és bizottságai rendelkezésére fogok állni, rendszeres jelentéseket fogok tenni és 
folyamatos információcserét fogok folytatni a Parlamenttel. Magától értetődik, hogy 
intézményi szerepem szerint támogatni fogom az Európai Parlamentet abban, hogy a 
jogérvényesülés, az alapvető jogok és az uniós polgárság területén élhessen a Lisszaboni 
Szerződés által rá ruházott hatásköreivel. Számomra az Európai Parlamenttel fenntartott 
szoros partnerségi viszony a garanciája annak, hogy a politikai intézkedések a polgárok 
szükségleteit és jogaik védelmét szolgálják. Akárcsak eddig, az Európai Parlament most is 
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számíthat arra, hogy a fontos tárgyalásokon és vitákon személyesen részt veszek.

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?

Ami a Bizottság és az Európai Parlament közötti információcserét és a Szerződés 
rendelkezéseinek érvényre juttatását illeti, maximálisan elkötelezettnek érzem magam az 
iránt, hogy az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló 
keretmegállapodásban foglalt rendelkezéseket teljes mértékben végrehajtsam. Feltett 
szándékom, hogy szoros együttműködést folytatok az Európai Parlamenttel, amikor 
jogalkotási javaslatok kidolgozására kéri fel a Bizottságot. A hatáskörömbe tartozó aktuális 
ügyekről és a születőfélben lévő új kezdeményezésekről folyamatosan teljes körű és gyors 
tájékoztatásban kívánom részesíteni az Európai Parlamentet, mind a bizottsági, mind a 
plenáris üléseken. A Parlament és a Tanács közötti egyenlő bánásmód számomra nem csupán 
a rendes jogalkotási eljárás keretében érvényesülő jogi előírás, hanem a biztosok politikai 
kötelessége, hiszen el kell számolnunk az Európai Parlament közvetlenül választott tagjai 
előtt.

Politikával kapcsolatos kérdések

4. Melyik az a három fő prioritás, amelyek 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 Lisszaboni Szerződés a jogérvényesülés, az alapvető jogok és az uniós polgárság terén új 
hatáskörökkel ruházza fel az Európai Uniót, mégpedig a „közösségi módszer” keretében. 
Legfontosabb célom, hogy teljes mértékben kimerítsem és a polgárok érdekébe állítsam a 
Lisszaboni Szerződés nyújtotta új lehetőségeket. A három konkrét prioritás (amelyek 
egyforma jelentőséggel bírnak számomra): először is egy valódi, határok nélküli, európai 
igazságszolgáltatási térség létrehozása; másodszor az alapvető jogok erős és egybefüggő 
európai térsége; harmadszor pedig a polgárközeli Európa megerősítése.

Ami az első prioritást illeti (igazságszolgáltatás), legfőbb törekvésem annak biztosítása, hogy 
az egyes tagállami igazságszolgáltatási rendszerek között meglévő különbségek ne 
gördítsenek akadályokat a polgárok igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréséhez; és nőjön a 
kölcsönös elismerés és a kölcsönös bizalom – a megfelelő harmonizációs intézkedésekkel 
támogatva – a 27 tagállam között. A polgári és kereskedelmi igazságszolgáltatás terén pedig 
abban kívánok segíteni, hogy belső piacunkon a szerződéses jogviszonyokat, különösen a 
vállalkozások és fogyasztók közötti kapcsolatokat szilárdabb és koherensebb alapokra 
helyezzem a határokon átnyúló ügyletek megkönnyítése érdekében. Ezért a koherens európai 
szerződési jog három legfontosabb alapkövén szeretnék munkálkodni: azaz az egységes 
szerződési feltételeken, a fogyasztói jogokon és a közös szerződésjogi elveken, azzal a céllal, 
hogy megnyissam az utat egy európai polgári törvénykönyv kidolgozása előtt (amely vagy a 
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koherencia javítására irányuló, önkéntes alapon követhető eszköz, vagy egy opcionális, a 
27 tagállami jogrendszert egy 28. szerződésjogi rendszerrel kiegészítő szabálygyűjtemény, 
vagy egy még ambiciózusabb projekt formáját öltené). Vitát kívánok indítani arról is, hogy 
miként lehetne a vállalati jogot a belső piacon jobban szabályozni, például a vállalati jogra, a 
biztosítási szerződésekre és a követelések átruházására alkalmazandó közös szabályok 
meghatározásával. Ezenkívül olyan intézkedéseket kívánok javasolni, amelyek a gazdasági 
tevékenység elősegítésére irányulnak azáltal, hogy többek között modern technológiai 
eszközök használatával biztosítják a bírósági döntések hatékonyabb érvényre juttatását 
(például a végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás eltörlését). A családjog nemzetközi 
vonatkozásai szintén kiemelkedő fontosságúak számomra. A bűnügyi igazságszolgáltatás 
terén a határokon átnyúló büntetőeljárások keretében pedig nemcsak a polgárok jogainak 
megerősítésére irányuló intézkedésekre kell összpontosítanunk, hanem az illetékes 
hatóságoknak is támogatást kell nyújtanunk abban, hogy a határokon átnyúló bűnüldözést 
olyan, visszatartó erejű szankciókkal végezhessék, amelyek hasonlóak ez egyes 
tagállamokban. Mindez olyan átfogó bizonyításfelvételi rendszer kialakításával jár, amelyet a 
határokon átnyúló bűnügyek során is alkalmazni lehet. Az Európai Igazságügyi 
Együttműködési Egység (Eurojust) megerősítése és Európai Ügyészséggé való átalakítása a 
Szerződésben foglalt egyik olyan cél, amely kapcsán hivatali időm alatt jelentős haladást 
kívánok elérni. 

Következő célom, az alapvető jogok erős és egybefüggő európai térségének létrehozása arra 
irányul, hogy az alapvető jogoknak az EU-ban jelenleg meglévő három rendszere (az Európai 
Unió alapjogi chartája, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai 
egyezmény, valamint a tagállamok alkotmányai által garantált alapvető jogok rendszere) 
hatékonyan együttműködjön, és a három rendszer az európai uniós polgárok érdekében 
kiegészítse és kölcsönösen erősítse egymást. Ami az Európai Unió Alapjogi Chartáját illeti 
(amely elsősorban az uniós intézményeknek és testületeknek szól), fő feladatomnak tekintem, 
hogy biztosítsam az összhangot valamennyi újonnan javasolt uniós jogszabály és a chartában 
foglalt alapvető jogok között, ideértve az emberi méltóságot, a szólásszabadságot, a 
magánélethez való jogot, a tulajdonhoz való jogot, a vállalkozás szabadságát, a törvény előtti 
egyenlőséget, a megkülönböztetésmentességhez való jogot, az igazságszolgáltatáshoz való 
jogot és a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogot. A többi bizottsági szolgálat 
hatásvizsgálataira és jogalkotási javaslataira is különös figyelmet fogok fordítani, annak 
érdekében, hogy teljes mértékben megfeleljenek az Európai Unió alapjogi chartájának. 
Erősíteni kívánom továbbá a gyermekek jogait védő uniós jogszabályokat, és modern és 
koherens politikai stratégiát kívánok kidolgozni a nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetés ellen (vö. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 10. és 19. 
cikkével). Az adatvédelem szintén kiemelkedő fontosságú ügy. A magánélethez való jog (lásd 
az alapjogi charta 7. cikkét) elengedhetetlen az egyéni szabadsághoz. E kérdés különös 
figyelmet érdemel napjainkban, amikor mind az üzleti világban (különösen az internetes 
értékesítés terén), mind az államigazgatásban (különösen a bűnmegelőzés és bűnüldözés 
céljából) egyre inkább mindennapossá válik a modern adatmegosztási és -tárolási 
technológiák használata. Szilárd meggyőződésem, hogy a polgárok nem viseltethetnek 
bizalommal Európa iránt, ha nem őrködünk éberen azon, hogy a személyes adatok védelmet 
élvezzenek a jogosulatlan felhasználás ellen; továbbá hiszem, hogy a polgárokra kell bízni, 
hogy hozzájárulnak-e adataik feldolgozásához, vagy sem. Ezért azt tervezem, hogy az 
adatvédelemre vonatkozó uniós szabályokat modern és átfogó jogi eszközben egyesítem. Ami 
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az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményt illeti, –
tiszteletben tartva különböző hatásköreinket – szoros együttműködést fogok folytatni az 
Európa Tanáccsal annak érdekében, hogy az alapvető jogokkal kapcsolatban egységesen 
lépjünk fel. Együtt fogok dolgozni az elnök úrral, hogy a felügyelete alatt minél hamarabb 
tárgyalási megbízatásra vonatkozó javaslatot tudjunk előterjeszteni arra vonatkozóan, hogy az 
EU – a Lisszaboni Szerződésben előírtaknak megfelelően – csatlakozzon a strasbourgi 
egyezményhez. Ami az alapvető jogok egy-egy tagállamban érvényesülő védelmének szintjét 
illeti, szorosan figyelemmel szándékozom követni az alkotmányokban bekövetkező 
változásokat és a nemzeti alkotmány- és legfelső bíróságok ítélkezési gyakorlatát, valamint 
elő kívánom mozdítani mind nemzeti, mind európai szinten az igazságügyi szakértelem 
cseréjét annak érdekében, hogy ösztönözzem az alapvető emberi jogok európai kultúrájának 
kialakítását. Fel fogom kérni az Európai Unió bécsi székhelyű Alapjogi Ügynökségét, hogy 
legyen a Bizottság segítségére ebben az ügyben.

A harmadik prioritást illetően (polgárközeli Európa) konkrét intézkedésekre kívánok 
összpontosítani, hogy előmozdítsam és védjem a polgárok jogait mindennapi életük során. 
Amint Alain Lamassoure 2008. június 8-i „Le citoyen et l'application du droit 
communautaire” (A közösségi jog alkalmazása és a polgár) című jelentéséből is kiderül, ezen 
a téren nemcsak többet lehet, de többet is kell tenni. Szorosan együtt kívánok működni az 
Európai Parlamenttel, hogy közös erőfeszítéssel elérjük, hogy a polgárok tájékozottabbak 
legyenek a jogaikkal kapcsolatban, és felszámoljuk a meglévő jogi keret hiányosságait. 
Véleményem szerint különös figyelmet kell fordítani azon európai jogszabályok gyors és 
hatékony alkalmazására, amelyek a polgárokat jogokkal ruházzák fel. Továbbra is a 
partnerségi duális megközelítést fogom alkalmazni a tagállamokkal szemben az uniós jognak 
való gyors megfelelés érdekében, de ha ezt nem sikerül elérni, határozottan fel fogok lépni 
azon tagállamokkal szemben, amelyek megszegik a polgárok jogaira vonatkozó 
jogszabályokat, különös tekintettel a személyek mind a 27 EU-tagállamban történő szabad 
mozgásáról szóló 2004/38/EK irányelv hatékony alkalmazására. Hasonló figyelemben fog 
részesülni megkülönböztetésellenes átfogó jogszabályrendszerünk végrehajtása is. Szeretném, 
ha arról is elgondolkodnánk közösen, hogy miként számoljuk fel az állampolgárság, ideértve 
a tartózkodási hely alapján történő megkülönböztetést az Európai Unióban, amely kérdésre a 
hatályos megkülönböztetésellenes jogszabályok nem térnek ki. A polgárközeli Európa 
szellemében élni szeretnék továbbá – a többi biztossal egyetemben – a Lisszaboni Szerződés 
nyújtotta lehetőségekkel annak érdekében, hogy hatékonyabbá tegyük a polgárok jogainak 
diplomáciai és konzuli védelmét. 

Használni fogom a Bizottság rendelkezésére álló eszközöket, hogy hatékonyabb 
kommunikációt folytassak – pl. az interneten keresztül – e három politikai prioritáshoz 
kapcsolódó uniós politikákról és a polgárokra gyakorolt konkrét hatásukról. Ezenkívül arról is 
gondoskodni fogunk az elnök úrral, hogy a polgárok számára releváns valamennyi kérdéssel 
kapcsolatban határozott és professzionális kommunikáció folyjék. A Parlamenttel való 
partnerségben minden tőlem telhetőt meg kívánok tenni azért, hogy valamennyi polgár 
tisztában legyen az őt megillető jogokkal és kötelességekkel uniós összefüggésben, és tudják, 
hogy mit csinál és mire jó az EU. 

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 
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prioritásaival, illetve vonatkozó igényeivel kapcsolatban? Személyesen miképpen 
tudná garantálni a jogalkotási javaslatok megfelelő minőségét?

Nem sokkal az új Bizottság felállását követően cselekvési tervet kívánok benyújtani (az uniós 
belügyekért felelős biztossal) a Stockholmi Program végrehajtására. A cselekvési terv 
áttekintést fog nyújtani azon konkrét jövőbeli uniós kezdeményezésekről, amelyek célja, hogy 
a polgárok érdekeit szolgálva kialakítsák és megerősítsék a jogérvényesülés, a szabadság és a 
biztonság európai térségét. A Stockholmi Program mintegy 170 kezdeményezést foglal 
magában; olyan jogalkotási programról van tehát szó, amely sok tekintetben az egységes piac 
1992-es programjához fogható. A Stockholmi Program hatékony végrehajtása érdekében 
prioritásokat kell kijelölnünk és ezekre kell koncentrálnunk. 

Mandátumom első felében (2010–2012) különösen az alábbi kezdeményezésekre kívánom 
fordítani az időmet és energiámat: 

- Érdemi haladást szeretnék elérni az európai szerződési jogon való munkálatokban, hogy 
megkönnyítsem a határokon átnyúló ügyleteket, különösen a vállalkozások és a 
fogyasztók közötti összefüggésben. 2010-ben ezért – a szerte Európában rendelkezésre 
álló szakértelemre támaszkodva – le kívánom zárni a közös referenciakeret kapcsán folyó 
munkát, amelyet ezt követően egy kellő nyilvánosságot kapott, jogi eszközbe fogok 
beépíteni. Fel szeretném gyorsítani a szerződési feltételek terén zajló munkát is, melyek 
belső piacunkon elengedhetetlen eszköznek számítanak a vállalkozások és fogyasztók 
közötti megbízhatóbb és megfizethetőbb kapcsolatok kialakításához. Ezenkívül szoros 
együttműködést szándékozom folytatni a Parlamenttel és a Tanáccsal a fogyasztók 
jogairól szóló irányelvvel kapcsolatos, folyamatban lévő jogalkotási eljárás sikeres 
befejezése érdekében is. Ez az irányelv meghatározó fontosságú mind a szilárd alapokon 
nyugvó fogyasztói érdekek, mind a vállalatok egyenlő versenyfeltételei tekintetében. 
Elsőrangú kérdésként fogom kezelni, hogy az irányelv további fejlődése összhangban 
legyen az európai szerződési joggal kapcsolatos szélesebb körű munkálatokkal, és a 
fogyasztói jogok általános megerősödéséhez vezessen, ami egyben a magas szintű 
fogyasztóvédelem biztosítását is jelenti. A fogyasztókkal kapcsolatos valamennyi 
kérdésben szoros együttműködést fogok folytatni az egészségügyi és fogyasztópolitikai 
biztossal.

- Gyors haladást szeretnék elérni a házassági ügyekre alkalmazandó jogra vonatkozó, 
függőben lévő javaslattal („Róma III.”) kapcsolatban is. Szilárd meggyőződésem, hogy 
valamennyi uniós szakpolitikában az összes tagállamnak részt kell vennie. Arról is meg 
vagyok viszont győződve, hogy e javaslat emberi vonatkozásai miatt – amikor arról van 
szó, hogy egy két országot is érintő, ellentmondásos helyzetben megszűnhetne a 
jogbizonytalanság a gyermekek és szülők számára – nem engedhetjük meg magunknak a 
késlekedést. Ha nincs más megoldás, akár arra is kész vagyok, hogy mandátumom első 
hónapjaiban a „Róma III.”-mal kapcsolatban megerősített együttműködésre irányuló
javaslatot terjesszek elő. Az e téren folytatott megerősített együttműködés erőteljes 
ösztönző lenne valamennyi tagállam számára. Természetesen őszintén remélem, hogy egy 
szilárd alapokon nyúló bizottsági javaslat, amelyet több tagállam is támogat, hamarosan a 
többi tagállamot is arra késztetné, hogy részt vegyenek az együttműködésben. 
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- Ami az uniós jogszabályokból származó jogok érvényesítését illeti, véleményem szerint 
sürgősen össze kell hangolnunk a kollektív kereset már meglévő, illetve a különféle uniós 
szakpolitikai területeken jelenleg javasolt formáit. Javasolni fogom ezért az egészségügyi 
és fogyasztópolitikai, valamint a versenypolitikai biztosnak, hogy 2010-ben valamennyi fő 
érintettel közös konzultációt folytassunk annak érdekében, hogy a polgári eljárásjog 
koherens legyen, és megoldásokat találjunk a jogszabályok elaprózódása ellen.

- Az adatvédelmet illetően terveim között szerepel, hogy a mihamarabbi modernizálás 
érdekében alaposan felülvizsgáljam az adatvédelemre vonatkozó uniós vívmányokat. 
Szándékomban áll továbbá, hogy a meglévő jogi eszközöket (azaz az 1995. évi általános 
adatvédelmi irányelvet és a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi 
együttműködésre vonatkozó kerethatározatot) egy modern és átfogó jogi eszközben 
egyesítsem, amely tükrözi a Lisszaboni Szerződés által bevezetett változásokat, teljes 
mértékben megfelel az alapjogi charta 7. cikkének, miközben az információs társadalom 
gyors fejlődésének is eleget tesz. 

- Az EU polgárai még mindig túl sok akadályba ütköznek, amikor a személyek szabad 
mozgására vonatkozó jogukkal kívánnak élni, illetve határokon átnyúlóan szeretnének 
vásárolni vagy szolgáltatásokat igénybe venni. Mint ahogyan tagállami polgárként 
bizonyos jogokat élveznek, azt is biztosítani kell, hogy uniós polgárként is ugyanúgy 
élhessenek jogaikkal. Ezen a téren az lesz számomra a legfontosabb feladat, hogy 
biztosítsam a személyek mind a 27 tagállamban történő szabad mozgásáról szóló 
2004/38/EK irányelv teljes körű alkalmazását. Ezenkívül 2010-ben átfogó jelentést 
kívánok tenni arról, hogy milyen további közvetlen vagy közvetett akadályokat jelentenek 
az országhatárok a polgárok mindennapi életében, illetve az uniós állampolgárságból 
eredő jogaik gyakorlása során. Ebből az alapból kiindulva javaslatokat kívánok 
előterjeszteni, hogy még tovább könnyítsek az uniós polgároknak a tagállamok területén 
való szabad mozgásra és tartózkodásra vonatkozó jogaik gyakorlásán, amelyek az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 21. cikkének (2) bekezdése szerint megilletik őket. 
Annak a kérdésnek is utána kívánok járni, hogy érdemes lenne-e élni az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 18. cikkének (2) bekezdése nyújtotta lehetőséggel, hogy –
ahol erre szükség van és járható útnak bizonyul – megszüntessük az állampolgárság, 
illetve a tartózkodási hely alapján történő megkülönböztetést, amely még mindig csorbítja 
az uniós állampolgárság teljes megvalósulását. 

- Ami a polgári ügyeket illeti, felül kívánom vizsgálni a polgári és kereskedelmi ügyekben a 
joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló Brüsszel I. 
rendeletet, hogy el lehessen törölni a végrehajthatóvá nyilvánítási eljárást a polgári és 
kereskedelmi igazságszolgáltatás terén, és új területekre lehessen kiterjeszteni a kölcsönös 
elismerést.

- Ami a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést illeti 
(vö. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 10. és 19. cikkével), intézményi 
szerepemnek teljes mértékben megfelelve szorgalmazni fogom a 2008-ban (a 
munkahelyen kívüli megkülönböztetésmentességgel, a szülési szabadsággal, az 
önfoglalkoztatókkal kapcsolatban) előterjesztett bizottsági jogalkotási javaslatok 
elfogadását. Dolgozni fogok azon is, hogy a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmódot 
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EU-szerte teljes mértékben érvényre juttassam és láthatóbbá tegyem a gyakorlati 
eredmények tekintetében, többek között azáltal, hogy támogatom a nők chartáján folyó 
munkát, amellyel 2010-ben a pekingi konferencia 15. évfordulóját fogjuk ünnepelni, ami 
mellett 2009 szeptemberén az Európai Parlament plenáris ülésén tartott beszédében 
Barroso elnök úr is kiállt. Nagy jelentőséget tulajdonítok a Nemek Közötti Egyenlőség 
Európai Intézetének is, amelyet teljes erőmmel támogatni fogok, hogy 2010 nyarára 
megkezdhesse működését Vilniusban. Ugyanakkor korszerű stratégiát kell kidolgoznunk a 
férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítására – e tekintetben 2010-ben többéves 
stratégiát kívánok előterjeszteni. Mandátumom első évében a fogyatékossággal élőkkel 
kapcsolatos stratégiát terjesztek elő, amely a 2010-zel kezdődő időszakra fog vonatkozni. 
Hogy általánosságban fejezzem ki magam: tudatosítani szeretném az emberekben, hogy az 
EU milyen társadalmi haladást ért el az utóbbi évtizedekben a 
megkülönböztetésmentesség terén. Valamennyi idevágó kérdésben – különösen ami a 
romák helyzetét illeti az Európai Unióban –, valamint a szociális jogokkal kapcsolatban 
szoros együttműködést fogok folytatni a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a 
társadalmi összetartozásért felelős biztossal. 

- A nőkkel szembeni erőszak igen komoly társadalmi probléma, amelynek az európai 
értékekhez fűződő vonatkozása is van, és amely mind a 27 tagállamot érinti. Ezért azt 
szeretném, hogy erre a jelenségre határozott közös válaszlépést adjunk, és olyan politikai 
keretrendszert fejlesszünk ki, amelyben az európai intézmények és a tagállamok együtt 
harcolhatnak a nőkkel szembeni erőszak ellen. 

- Együtt fogok dolgozni az elnök úrral azon a javaslaton, amelyet az ő felügyelete alatt 
fogunk előterjeszteni arra vonatkozóan, hogy előkészítsük az EU csatlakozását az emberi 
jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez (az Európai 
Unióról szóló szerződés 6. cikkének (2) bekezdése), és 2010-ben a lehető leghamarabb 
ajánlásokat tegyünk az Európa Tanáccsal folytatandó tárgyalások megkezdésére. 

- Együtt fogok dolgozni az elnök úrral és az intézményközi kapcsolatokért és igazgatásért 
felelős alelnökkel, hogy az elnök úr felügyelete alatt az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 24. cikkének (1) bekezdése és a 2009-ben indított nyilvános konzultáció 
eredményei alapján rendeletjavaslatot terjesszünk elő az új polgári kezdeményezésekre 
alkalmazandó eljárásra és feltételekre (az Európai Unióról szóló szerződés 11. cikke 
szerint). 

- Azzal a kérdéssel is mandátumom első felében szeretnék foglalkozni, hogy az e-
igazságszolgáltatással kapcsolatban folyó munkát megerősítsem – az elektronikus 
igazságszolgáltatás az igazságszolgáltatáshoz való, mind a 27 tagállamban történő 
hozzáférés egyszerű és nem bürokratikus eszköze. Ezenkívül fel szeretném deríteni az 
igazságügyi képzés javításának és az európai jogi kultúra tagállami jogászok körében 
történő elterjesztésének lehetőségeit (pl. az új Erasmus-program segítségével, amelyet 
bírák vehetnek igénybe).

- A 2013-ban véget érő „A polgárok Európáért” programot meg szeretném újítani. E 
program következő generációjának az olyan gyakorlati programokra kellene össz-
pontosítani, mint például az európai identitás megerősítése (testvérvárosi programokkal), 
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az idegen kultúrák megismerését és a nyelvtanulást elősegítő csereprogramok, valamint a 
közös európai értékeinkkel kapcsolatos tapasztalatcsere. 

Hadd emeljek ki két olyan projektet is, amelyek megvalósításába középtávon szeretnék 
belekezdeni:

- az európai szerződési jog első alapkövétől (közös referenciakeret, egységes szerződési 
feltételek, fogyasztói jogok) egy európai polgári törvénykönyv kidolgozása felé szeretnék 
elmozdulni, amely vagy a koherencia javítására irányuló, önkéntes alapon követhető 
eszköz, vagy egy opcionális, 28. szerződésjogi rendszer, vagy egy még ambiciózusabb 
projekt formáját öltené;

- az Eurojust átalakítása Európai Ügyészséggé, az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 86. cikke szerint. 

Az uniós intézményekről és az uniós jogról szóló információkhoz való hozzáférés számomra 
fontos részét képezi annak, hogy valaki az Európai Unió polgára. Ezért minden erőmmel 
támogatni fogom a (valamennyi uniós intézményt szolgáló) Kiadóhivatal arra irányuló 
erőfeszítését, hogy hivatali időm alatt egy olyan portált hozzon létre, ahonnan egy helyről 
elérhető az uniós jog, ideértve a döntéshozatali eljárás valamennyi szakaszát, az uniós jog 
átültetésére szolgáló tagállami törvényeket, valamint az Európai Bíróság és az uniós jogot 
alkalmazó nemzeti bíróságok ítéleteit is. 

Ami a jogalkotási javaslatok jó minőségének szavatolását illeti, horizontális feladatról van 
szó, amely a tárcámba tartozó valamennyi területre kiterjed. A közösségi vívmányok sikeres 
alkalmazásához és érvényesítéséhez elsősorban jó minőségű jogalkotási javaslatokra van 
szükség. Európa csak így képes arra, hogy a polgárok érdekeit szolgáló, konkrét 
eredményeket tegyen le az asztalra. 


