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Az intézményközi kapcsolatokért és a tervezésért felelős alelnökjelölt 

 

1. Általános alkalmasság, európai elkötelezettség és személyes függetlenség 

Milyen személyes képességekkel és tapasztalatokkal rendelkezik, amelyek 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? Hogyan valósítja majd meg a nemek közötti egyenlőség érvényesítését, 

és hogyan integrálja a nemek közötti egyenlőség szempontjait a portfóliójához tartozó valamennyi 

szakpolitikai területbe? 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? 

Véleményem szerint megfelelő képesítéssel és szakmai tapasztalattal rendelkezem ahhoz, hogy 

előmozdítsam az általános európai érdekeket. 

A nemzetközi kapcsolatok terén folytatott egyetemi tanulmányaim befejezése és a diplomáciai 

szolgálatba történt 1990-es belépésem óta csaknem két évtizede aktívan foglalkozom az Unió 

ügyeivel. Részletesen megismertem az EU intézményeit és folyamatosan tanúbizonyságot tettem az 

európai projekt iránti elkötelezettségemről. Kezdetben Szlovákia EU melletti állandó képviselőjeként, 

később (az első Barroso-Bizottság megbízatásának végén) az oktatásért, képzésért, kultúráért és 

ifjúságért felelős biztosként, majd (a második Barroso-Bizottságban) az intézményközi kapcsolatokért 

és igazgatásért felelős alelnökként, végül pedig az energiaunióért felelős alelnökként, amely terület a 

Bizottság jelenlegi hivatali időszakában kitűzött tíz fő prioritás egyike.  

Az elmúlt tíz évben arra törekedtem, hogy érvényesítsem az európai érdekeket, szoros kapcsolatot 

alakítsak ki az uniós intézményekkel és elősegítsem azt, hogy Európa élen járjon a tiszta energiára 

való átállásban. Különösen büszke vagyok azokra az átfogó kezdeményezéseinkre, amelyek 

innovatívak, ugyanakkor erőteljes szociális dimenzióval rendelkeznek: az európai akkumulátoripari 

összefogásra, a széntermelő régiók átalakításával foglalkozó kezdeményezésre, az „Intelligens 

finanszírozás – intelligens épületek” kezdeményezésre és az Európai Beruházási Tanácsadó Platform 

részét képező URBIS platformra. Emellett tevékenyen részt vettem a biztosi testületben folytatott 

vitákban és a döntéshozatalban.  

A Bizottság tagjaként végzett munkám során mindig kulcsfontosságú vezérlő elvnek tekintettem az 

Európai Parlamenttel fenntartott szoros kapcsolatot és konstruktív együttműködést.  

Az intézményközi kapcsolatokért és igazgatásért felelős alelnökként töltött első megbízatásom alatt 

képviseltem a Bizottságot többek között az Európai Parlamenttel kötött keretmegállapodásról szóló 

tárgyalásokon. Az energiaunióért felelős alelnökként szorosan együttműködtem a társjogalkotókkal 

annak érdekében, hogy az említett projekt keretében benyújtott valamennyi jogalkotási javaslat 

tekintetében megállapodásra jussunk. Összhangban azzal a meggyőződésemmel, hogy az energiauniót 

nem elegendő csupán Brüsszelben építeni, felvettem a kapcsolatot az Európai Parlament és a nemzeti 



 

2 
 

parlamentek tagjaival egyaránt, hogy bevonjam őket különböző projektekbe, például a tagállamokban 

megrendezett energiauniós körútba. Hasonlóképpen – az Európai Parlament tagjaival karöltve – 

biztosítottam, hogy a széntermelő régiók átalakításával foglalkozó kezdeményezés keretében végzett 

munkánk éreztesse hatását a megfelelő régiókban és a jelenlegi Bizottság hivatali idején túl is 

folytatódjon.  

Alelnöki kinevezésem megerősítése esetén e tapasztalatomra építve meg kívánom szilárdítani a 

Bizottság stratégiai partnerségét az Európai Parlamenttel, ezáltal hozzájárulva a demokratikus 

legitimitás fokozásához Európában.  

Az Európai Parlament kulcsfontosságú Ursula von der Leyen – a Bizottság megválasztott elnöke – 

azon elképzeléseinek megvalósulása szempontjából, amelyek szerint nagyobb beleszólást kell 

biztosítani a polgároknak a politikai menetrend alakításába és ambíciózusabbakká kell válnunk. Ha 

megerősödik az Európai Parlament, azzal Európa is erősebb lesz.  

Ez azt is jelenti, hogy az Európai Parlamentet a Tanáccsal egyenrangú félként kell kezelnünk, és 

fejlesztenünk kell politikai kapcsolatainkat a nemzeti parlamentekkel.  

Ursula von der Leyen megválasztott elnök elkötelezett az Európai Parlamenttel ápolt különleges 

kapcsolatunk megerősítése mellett. Ez kulcsfontosságú a polgárok és az őket szolgáló intézmények 

közötti kapcsolatok szorosabbra fűzéséhez az elvárások és a valóság közötti távolság csökkentése 

érdekében, valamint ahhoz, hogy jobban tájékoztassuk a polgárokat arról, hogy mit tesz értük Európa.  

Különleges kapcsolatunknak a polgárok javát kell szolgálnia.  

Ezt szem előtt tartva gondoskodni fogok arról, hogy a biztosi testületben valamennyi kollégámmal 

együtt megbízatásunk teljes időtartama alatt mindent megtegyünk annak érdekében, hogy az Európai 

Parlamenttel való jó együttműködés révén megvalósuljanak az említett célok. E vállalás elemeit a 

következő kérdésre adott válaszomban ismertetem részletesen.  

Alelnöki kinevezésem megerősítése esetén fokozni fogom a nemek közötti egyenlőség érvényesítését. 

A nemek közötti egyenlőség érvényesítését az Európai Unió működéséről szóló szerződés is előírja, 

amikor a következőképpen rendelkezik:„[a]z Unió tevékenységeinek folytatása során törekszik az 

egyenlőtlenségek kiküszöbölésére, valamint a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítására”. 

Ennek biztosítása szerepel a Bizottság „Stratégiai szerepvállalás a nemek közötti egyenlőségért (2016–

2019)” című dokumentumában is, amely kimondja, hogy a nemek közötti egyenlőség érvényesítése 

érdekében az uniós tevékenységbe be kell építeni a nemek közötti egyenlőség szempontját. 

Ursula von der Leyen megválasztott elnök kiemelt fontosságot tulajdonít a nemek közötti egyenlőség 

kérdésének, és vállalta, hogy jó példával jár elöl egy, a nemek közötti egyenlőség szempontjából 

teljesen kiegyensúlyozott biztosi testület felállításával. Munkatársaim kiválasztása során én is 

ugyanezt az elvet szándékozom alkalmazni.  

Vállalom azt is, hogy a februárban elindított „Nincs testület nők nélkül” kezdeményezésre építve arra 

törekszem, hogy a Bizottság szervezésében megrendezésre kerülő valamennyi nyilvános eseményen a 

nemek szempontjából kiegyensúlyozott testületek képviseljék a Bizottságot.  

A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó új stratégia lehetőséget kínál arra is, hogy továbbfejlesszük a 

nemek közötti egyenlőség érvényesítésének koncepcióját és alkalmazását a különböző uniós 

szakpolitikai területeken. Ha a döntéshozatalban fokozottabban érvényesül a nemek közötti 

egyenlőség, az elősegíti az erőforrások jobb felhasználását és a szakpolitikák hatékonyabbá válását, 

valamint támogatja a fenntartható fejlődést és igazságosabb társadalmakat teremt. Fontosnak tartom, 
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hogy valamennyi bizottsági javaslat előkészítése során továbbra is figyelembe vegyük a nemi 

szempontú hatásokat. Ha jelentős ilyen jellegű hatásokkal kell számolni, akkor azok a javaslatot kísérő 

indokolásban is szerepelnek. 

Végezetül kötelezettséget vállalok arra, hogy új feladatkörömben kinevezésemtől fogva teljes 

mértékben tiszteletben tartom az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikkének (3) bekezdésében és az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 245. cikkében előírt, a függetlenséggel, átláthatósággal, 

pártatlansággal és rendelkezésre állással kapcsolatos kötelezettségeket.  

A biztosi testület tagjaként korábbi és jelenlegi megbízatásom alatt az intézménnyel szemben fennálló 

minden kötelezettségemet teljesítettem, ezen belül pedig az előírások szerint a pénzügyi 

érdekeltségekről szóló nyilatkozatot tettem. Emellett maradéktalanul tiszteletben tartottam az uniós 

Szerződések betűjét és szellemét, és azt az előírást, hogy mindig az európai érdekek védelmében járjak 

el. 

Biztosi kinevezésem megerősítése esetén továbbra is a Szerződés betűjének és szellemének 

maradéktalan tiszteletben tartásával fogom végezni munkámat. Be fogom tartani különösen azt az 

előírást, hogy mindig az európai érdekek védelmében cselekedjek, és egyetlen kormánytól vagy más 

szervtől se fogadjak el utasításokat. Tiszteletben fogom tartani továbbá az Európai Bizottság tagjaira 

vonatkozó magatartási kódexet és annak az összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseit. 

Érdekeltségi nyilatkozatom teljes körű és nyilvánosan elérhető, és azt bárminemű változás esetén 

késedelem nélkül frissíteni fogom. 

 

2. A portfólió 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? 

Az Európai Parlamenttel folytatott együttműködést kiemelkedő fontosságúnak tartom.  

A biztosi testületben való tagságom megerősítése esetén teljes politikai felelősséget vállalok a 

hatáskörömbe tartozó területeken folyó tevékenységekért, amint az a 2019. szeptember 10-én 

számomra megküldött megbízólevélben is szerepelt. Különösen fontos számomra a kollegialitás elve, 

és ezen elvet tiszteletben tartva teljes mértékben együtt fogok működni a biztosi testület más tagjaival. 

Szorosan be fogom vonni kollégáimat kiemelt kezdeményezéseink kidolgozásába és végrehajtásába.  

Különösen annak biztosítására fogok törekedni, hogy az Európa-párti erők széles körű egyetértésére 

építve megalapozott szakpolitikákat alakítsunk ki az Európai Parlamenttel fenntartott stratégiai 

partnerségünk révén.  

A hatékony és őszinte intézményközi együttműködés elengedhetetlen az EU intézményi rendszerének 

működéséhez, valamint az uniós döntéshozatali rendszer hatékonyságának és legitimitásának 

biztosításához. Az együttműködés konkrét vezérelveken alapul, amelyeket én teljes elkötelezettséggel 

követni fogok. Ezek közé tartozik a nyitottság, a kölcsönös bizalom, a hatékonyság és a rendszeres 

információcsere. A Bizottság megválasztott elnöke, Ursula von der Leyen által kiadott politikai 

iránymutatás és megbízólevelek teljes mértékben tükrözik ezeket az elveket, és nagy hangsúlyt 
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fektetnek az Európai Parlament és a Bizottság közötti különleges kapcsolat megerősítésére irányuló 

célkitűzésre.  

Az intézményközi kapcsolatokért és a tervezésért felelős alelnöki megbízatásom megerősítése esetén 

minden erőmmel e célkitűzés megvalósításán fogok dolgozni, és munkám során biztosítani fogom az 

Európai Parlament és a Tanács közötti kapcsolatokról szóló 2010. évi keretmegállapodás és a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. évi intézményközi megállapodás rendelkezéseinek 

maradéktalan tiszteletben tartását és végrehajtását.  

Többek között a következőket kívánom megtenni:  

Intézkedés a Parlament álláspontjai és jogalkotási kezdeményezések iránti kérelmei nyomán 

Ursula von der Leyen, a Bizottság megválasztott elnöke támogatja az Európai Parlament 

kezdeményezési jogát. Vállalta, hogy amennyiben a Parlament egy tagjainak többségével elfogadott 

állásfoglalás útján jogalkotási javaslatok benyújtására kéri a Bizottságot, akkor a biztosi testület 

válaszként jogalkotási aktust dolgoz ki az arányosság, a szubszidiaritás és a minőségi jogalkotás 

elveinek maradéktalan tiszteletben tartásával.  

E vállalás keretében magam is biztosítani fogom, hogy a Bizottság valamennyi tagja szorosan 

együttműködjön az illetékes parlamenti bizottságokkal, és tevékenyen részt vegyen az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 225. cikke szerinti állásfoglalások előkészítésében. Gondoskodom arról 

is, hogy ezen állásfoglalásokat a biztosi testület időben megvitassa.  

Szilárd meggyőződésem, hogy ez javítani fogja a párbeszédet, valamint erősíteni fogja a bizalmat és a 

közös cél érdekében történő együttműködés érzését. 

A Bizottság elfogadásukat követően három hónapon belül érdemi választ fog adni a Parlament 

állásfoglalásaira, amint azt a keretmegállapodás előírja.  

Általános együttműködés  

Támogatom az Ursula von der Leyen megválasztott elnök által kitűzött célokat, amelyek értelmében 

minden biztosnak szorosan együtt kell működnie az Európai Parlamenttel a szakpolitikai 

döntéshozatal és a politikai párbeszéd valamennyi szakaszában, és ennek érdekében valamennyi 

releváns parlamenti bizottsági ülésen és háromoldalú egyeztetésen fokoznunk kell politikai szintű 

részvételünket.  

Biztosítom a parlamenti bizottságok bevonását a felelősségem alá tartozó fontosabb folyamatokba. A 

rendes jogalkotási eljárás keretében és az Európai Parlament közvetlenül megválasztott tagjai felé 

elszámolással tartozó biztosként garantálom, hogy a Parlamentet a Tanáccsal egyenrangú félként 

kezeljük.  

A Bizottság munkaprogramja, együttes nyilatkozat és többéves programozás 

Gyakorlattá teszem a Bizottsági Elnökök Értekezlete és a teljes biztosi testület közötti találkozó 

évenkénti, a bizottsági munkaprogram jóváhagyása előtti időpontban való megrendezését. Ennek 

alapján továbbra is vitát kezdeményezünk a társjogalkotóval az együttes nyilatkozatban felsorolandó 

közös prioritások meghatározása érdekében. 

Végezetül aktívan együtt fogok működni a Parlamenttel és a Tanáccsal, segítve a legelső többéves 

program előkészítését, összhangban az uniós Szerződéssel (az Európai Unióról szóló szerződés 17. 
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cikkének (1) bekezdésével) és a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi 

megállapodással.  

Tervezés 

Úgy vélem, hogy nagyon indokolt összekapcsolni az intézményközi kapcsolatok és a stratégiai 

tervezés területeit. 

A jövőbeli éves tervezési jelentés tekintetében részletes vitát kívánok folytatni az Európai 

Parlamenttel. Ezáltal lehetőségünk nyílna arra, hogy megvizsgáljuk a jelenlegi és jövőbeli zavaró 

tényezőket, valamint azt, hogy miként alakíthatunk ki közösen egy reziliencián és felkészültségen 

alapuló kultúrát a jelentős fenyegetések, a változó munkavégzési módok, a növekvő egyenlőtlenségek, 

a tiszta energiára való átállás és a felgyorsult ipari átalakulás (és ennek keretében a digitalizáció) 

jellemezte környezetben. A tervezés keretében meg kell állapodnunk egy közös jövőképről, egy 

szakpolitikai eszköztárról, az érdekelt felek bevonásáról és egyéb, együttműködésen alapuló 

stratégiákról.  

Mindez alkalmat teremt arra, hogy intézményeink szilárd narratívát fogalmazzanak meg hosszú távú 

jövőképünk valóra váltása érdekében valamennyi politikai kezdeményezés (vagyis nem csupán a 

jogalkotási kezdeményezések) tekintetében, ezáltal olyan eszközöket adva a polgárok kezébe, amelyek 

segítségével kiállhatják a változás szelét, és egyre biztosabbak lehetnek abban, hogy képesek maguk 

alakítani jövőjüket. Ennek eredményeképpen pedig a politikai közbeszéd hangneme is mérséklődne.  

Ez szilárd alapot képezne stratégiai prioritásaink összehangolásának megvitatásához, a menetrend 

meghatározásához és az unió szintű szakpolitikai döntéshozatalhoz, ezáltal a tervezés a többéves 

programozás egyetértésen alapuló, szerves részévé válna.  

Minőségi jogalkotás  

Együtt kívánok dolgozni az Európai Parlamenttel annak biztosítása érdekében, hogy jogszabályaink 

megfeleljenek a legmagasabb minőségi normáknak és tényeken alapuljanak. 

A tényleges intézményközi párbeszéd kulcsfontosságú a minőségi jogalkotási program 

végrehajtásához (azaz a szubszidiaritás és az arányosság elvének tiszteletben tartásához, a 

megbízhatóbb hatásvizsgálatokhoz, az érintettekkel folytatott konzultációhoz, valamint a célravezető 

és hatásos szabályozás program [REFIT] megvalósításához) és a minőségi jogalkotásról szóló 

intézményközi megállapodás tiszteletben tartásához is.  

Átláthatóság 

Ursula von der Leyen megválasztott elnök politikai iránymutatásában hangsúlyozza, hogy a polgárok 

Unióba vetett hitének helyreállításához az uniós intézményeknek nyílt és feddhetetlen magatartást kell 

tanúsítaniuk az átláthatóság tekintetében. Szorosan együtt fogok működni az Európai Parlamenttel és a 

Tanáccsal, hogy a jogalkotási folyamat egésze átláthatóbbá váljon. A polgároknak tudniuk kell, hogy 

mi – mint az őket szolgáló intézmények – kivel találkozunk, kivel egyeztetünk és milyen álláspontot 

képviselünk a jogalkotási folyamat során. Ha az átláthatóság és az elszámoltathatóság javulása révén 

szorosabbá válik az intézményközi együttműködés, az erősíteni fogja az uniós intézményekbe vetett 

bizalmat. 

Ezért teljes mértékben elkötelezett vagyok az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról 

szóló keretmegállapodás és a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. évi intézményközi 

megállapodás átláthatóságra és információáramlásra vonatkozó széles körű rendelkezéseinek 
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végrehajtása mellett. A parlamenti bizottságokkal folytatott strukturált párbeszédjeim és egyéb jellegű 

kapcsolattartásaim során különösen garantálni fogom az említett rendelkezések tiszteletben tartását.  

A jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. évi intézményközi megállapodásban foglaltaknak 

megfelelően továbbra is támogatom a jogalkotási dossziékra vonatkozó közös adatbázisnak a többi 

intézménnyel együttműködésben történő létrehozását. További munkára lesz szükség a végrehajtási és 

a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok nyilvántartásának integrációjához, valamint az átláthatósági 

nyilvántartásról szóló intézményközi tárgyalások lezárásához.  

Az információk és a dokumentumok rendelkezésre bocsátása 

Túl azon, hogy vállalom, hogy a parlamenti bizottságokat a Tanáccsal egy időben és azonos feltételek 

mellett bevonom a felelősségi körömbe tartozó jelentősebb folyamatokba, tisztában vagyok azzal is, 

hogy az Európai Parlament és a Bizottság közötti partnerség elmélyítésének alapvető eleme az 

információk és a dokumentumok rendelkezésre bocsátása. Ezért kötelezettséget vállalok arra, hogy 

maradéktalanul végrehajtom az Európai Parlament és a Bizottság közötti megállapodás, valamint a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás vonatkozó rendelkezéseit.  

 

Kérdések az Alkotmányügyi Bizottság részéről 

3. Az EP kezdeményezési joga 

 
A Bizottság megválasztott elnökének azon kötelezettségvállalása mellett, amelyet a Bizottságot 

jogalkotási javaslatok benyújtására felkérő európai parlamenti állásfoglalásokra irányuló 

jogalkotási aktusok nyomon követésére tett, kérjük, jelezze, hogy milyen egyéb konkrét 

kötelezettségvállalásokat kíván tenni a Parlament kezdeményezési jogának általános értelemben 

vagy konkrét szakpolitikai területeken történő megerősítése érdekében, különösen a Szerződés 

módosítására irányuló javaslatok, az Európai Parlament és a Bizottság közötti 

keretmegállapodás módosítása és/vagy a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi 

megállapodás módosítása tekintetében?  
Milyen jogalkotási lépéseket kíván tenni a Parlament 2016. október 25-i, az EUMSZ 225. cikke 

alapján elfogadott állásfoglalása nyomán, amelyben a demokráciával, a jogállamisággal és az 

alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus létrehozására irányuló jogalkotási 

kezdeményezést kért a Bizottságtól (P8_TA(2016)0409)?  

 

Ursula von der Leyen megválasztott elnök politikai iránymutatásának megfelelően támogatom az 

Európai Parlament kezdeményezési jogát. Elkötelezett vagyok ennek érvényesítése mellett, hogy a 

Bizottság jogalkotási javaslatot tudjon előterjeszteni az Európai Parlament tagjainak többsége által az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 225. cikke alapján elfogadott parlamenti állásfoglalások 

nyomán, maradéktalanul tiszteletben tartva az arányosság, a szubszidiaritás és a minőségi jogalkotás 

elveit. 

Az ilyen jogalkotási állásfoglalásoknak való gyors megfelelés biztosítása érdekében intézményeinknek 

előzetesen konstruktív és átlátható párbeszédet kell folytatniuk.  

A Bizottság javasolni fogja, hogy az ilyen állásfoglalások kidolgozásának és megvitatásának 

valamennyi szakaszában együttműködhesssen az Európai Parlamenttel. A gyakorlatban gondoskodni 

fogok arról, hogy a Bizottság valamennyi tagja a kezdetektől fogva szorosan együttműködjön a 

megfelelő parlamenti bizottságokkal. Ki kell alakítanunk egy olyan mechanizmust, amely már a 

munka korai szakaszától biztosítja a folyamatos párbeszédet a Bizottság és a parlamenti bizottságok 

között. Továbbá a biztosi testület minden tagjának készen kell állnia a parlamenti állásfoglalások 

megalkotásának és előkészítésének megvitatására, és kialakításuk és megvitatásuk minden szakasza 

során együtt kell működniük a parlamenti képviselőkkel.  
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Ennek köszönhetően javulni fog a párbeszéd, valamint erősödni fog a bizalom és a közös cél 

érdekében történő együttműködés érzése. Ha a Parlament és a Bizottság már a munka korai 

szakaszától kezdve együttműködik, az elősegíti majd az adott téma lehető legalaposabb megismerését 

is. 

Az állásfoglalás elfogadását követően gondoskodni fogok a biztosi testület tájékoztatásáról, valamint 

arról, hogy az politikai vitát folytasson az állásfoglalásban foglalt kérdésekről. Az új Bizottság új 

munkamódszerei ezt az új eljárást fogják tükrözni politikai szinten, annak garantálása érdekében, hogy 

a biztosi testület tagjai figyelemmel kísérik, alaposan megvitatják, majd pedig választ adnak az 

EUMSZ 225. cikke szerinti állásfoglalásokra.  

Összhangban a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodással, a Bizottság 

a megfelelő állásfoglalás plenáris ülésen való elfogadásától számított három hónapon belül tájékoztatja 

az Európai Parlamentet1. Különösen nagy gondot fogok fordítani arra, hogy az EP állásfoglalására a 

lehető leggyorsabban és leghatékonyabban adjunk választ. 

Az intézményközi kapcsolatokért és a tervezésért felelős alelnökként a biztosi testület valamennyi 

tagjával szorosan együtt fogok működni ezen eljárás maradéktalan tiszteletben tartása érdekében, 

valamint azért, hogy a folyamat tükrözze a többéves tervezéssel kapcsolatos intézményközi 

egyeztetések eredményeit.  

Általánosabban a Bizottság megbízatásának kezdetétől eszmecserét folytatunk majd a három 

intézmény új hivatali időszakra vonatkozó legfontosabb szakpolitikai céljairól és prioritásairól, és 

lehetőség szerint a tájékoztató jellegű ütemezésről, megfelelve a jogalkotás minőségének javításáról 

szóló 2016. évi intézményközi megállapodásnak ((5) bekezdés). 

Politikai iránymutatásában a Bizottság megválasztott elnöke kiemelt hangsúlyt fektetett a 

jogállamiságra, és javasolta egy átfogó, az egész Unióra kiterjedő jogállamisági mechanizmus 

létrehozását, amely objektív éves jelentések készítését is magában foglalná. Hangsúlyozta azt is, hogy 

meg kell erősíteni az Európai Parlament szerepét, és ezt az értékekért és az átláthatóságért felelős 

alelnök, valamint a jogérvényesülésért felelős biztos mozdítja elő, különösen egy valamennyi 

tagállamra kiterjedő éves jogállamisági ciklus révén. 

 

4. Az EP vizsgálati joga 

Milyen eszközöket tart elengedhetetlennek ahhoz, hogy az Európai Parlamentnek érdemi 

vizsgálati joga legyen annak érdekében, hogy új jogi keretet biztosítson a Parlament számára az 

EUMSZ 226. cikkével összhangban őt megillető vizsgálati hatáskörök megerősítése érdekében? 

El tudja-e kötelezni magát amellett, hogy minden erőfeszítést megtegyen a Parlament vizsgálati 

jogának gyakorlására vonatkozó rendeletről szóló, megrekedt tárgyalások újraindítására, és 

aktívan bevonja a Bizottságot a folyamatba? 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés2 elismeri az Európai Parlament vizsgálati és 

politikai ellenőrzési szerepét. Véleményem szerint az e rendelkezéseket érvényesítő bármely 

eszköz célja az, hogy garantálja az uniós jog végrehajtása során felmerülő állítólagos 

jogsértések vagy hivatali visszásságok megfelelő kezelését és orvoslását.  

Ezzel összefüggésben teljes mértékben tudomásul veszem, hogy a Parlament egy aktualizált 

eszköz bevezetésére törekszik, és ezáltal az Európai Parlament vizsgálati jogának 

                                                           
1Intézményközi megállapodás a jogalkotás minőségének javításáról, HL L 123., 2016.5.12., 1. o.) 
2 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 226. cikke kimondja, hogy a vizsgálati jog gyakorlására vonatkozó részletes 

szabályokat az Európai Parlament állapítja meg saját kezdeményezése alapján különleges jogalkotási eljárás keretében, a 

Tanács és a Bizottság egyetértését követően elfogadott rendeletekben. 
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gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezésekről szóló 95/167/EK határozatot egy aktuális 

és célravezető rendelettel váltaná ki az Európai Parlament javaslata alapján és a Bizottság és a 

Tanács egyetértése mellett.  

Az Európai Parlament 2012-ben a rendszer felülvizsgálatára irányuló javaslatot fogadott el, 

amelyet később több alkalommal (formálisan és informálisan) módosított. A Bizottság 

konstruktív eszmecserét folytatott az Európai Parlamenttel a javasolt felülvizsgálatról, és 

ennek köszönhetően a javaslat számos eleme tekintetében közös nevezőre jutottak.  

Tudomásul veszem továbbá a Parlament Alkotmányügyi Bizottsága által 2018 áprilisában 

jóváhagyott legutóbbi informális dokumentumban foglaltakat is. Az informális dokumentum 

számos konstruktív javaslatot tartalmaz a Bizottság nézőpontjából a következőkre 

vonatkozóan: i. a vizsgálóbizottságok felállításának szabályai, ii. a vizsgálatokra vonatkozó 

eljárási szabályok, iii. egy központi kapcsolattartó pont kialakítása a vizsgálatok 

vonatkozásában, iv. hivatkozások a 45/2001/EK rendeletre3 (amelynek az (EU) 2018/1725 

rendelet4 a helyébe lépett), valamint az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti 

keretmegállapodásra5.  

Maradtak még az intézményközi tárgyalások során megoldandó jogi és intézményi aggályok.  

Egyetértek azzal, hogy szükség van egy megfelelő eszközre, amely teljes mértékben 

tiszteletben tartja az intézményi előjogokat és a tagállamok vonatkozó jogi kereteit. Ezért 

készen állok konstruktív háromoldalú egyeztetést folytatni a még függőben lévő kérdések 

megfelelő megoldása érdekében. 

 

Kérdések a Jogi Bizottság részéről 
 
5. A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. áprilisi intézményközi megállapodás 10. 

pontja előírja, hogy a Bizottság gyorsan és részletesen megvizsgálja azokat a felkéréseket, 

amelyeket az Európai Unió működéséről szóló szerződés 225. cikkének megfelelően az 

Európai Parlamenttől kap uniós jogi aktusokra vonatkozó javaslatok előterjesztésére. Az 

EUMSZ 225. cikke arra kötelezi a Bizottságot, hogy tájékoztassa az Európai Parlamentet 

annak okairól, hogy miért nem terjesztett elő javaslatot a Parlament kérésére.  
 A Parlament sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy – annak ellenére, hogy az EUMSZ 225. cikkén 

alapuló állásfoglalásokra a Bizottság által adott válaszok egyre részletesebbek és gyorsabbak 

– úgy tűnik, hogy a Bizottság szolgálataitól származnak, és nem jelentik a biztosi testület 

politikai válaszát a Parlament állásfoglalására. Mint a jogalkotás minőségének javításáról 

szóló intézményközi megállapodás végrehajtásáért felelős biztosjelölt, hogyan szándékozik 

orvosolni ezt a helyzetet? Az intézményközi kapcsolatokért felelős alelnökként hogyan 

szándékozik biztosítani, hogy teljesüljön a valamennyi biztosjelöltnek szóló 

megbízólevelekben a Bizottság és a Parlament közötti különleges partnerség megerősítése, és 

különösen a Parlament kezdeményezési joga tekintetében kifejezett 

                                                           
3 Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő 

feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról, HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).  
4 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes 

adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről, 

HL L 295., 2018.11.21., 39. o. 
5  HL L 204, 2010.11.20., 47. o.  
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kötelezettségvállalás? Hogyan fog megvalósulni a gyakorlatban a Bizottság azon szándéka, 

hogy „aktív legyen és jelen legyen azon állásfoglalások előkészítése során, amelyek azt kérik, 

hogy a Bizottság alkosson jogszabályt”, és hogyan fogja biztosítani a Parlament tiszteletben 

tartását e folyamat során?  
 

Ursula von der Leyen megválasztott elnök politikai iránymutatásában vállalta, hogy az általa 

vezetett Bizottság választ ad az Európai Parlament tagjainak többsége által az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 225. cikke alapján elfogadott parlamenti állásfoglalásokra, 

maradéktalanul tiszteletben tartva az arányosság, a szubszidiaritás és a minőségi jogalkotás elveit. 

Amint azt az Alkotmányügyi Bizottsághoz intézett válaszomban is kijelentettem, a Bizottság 

javasolni fogja, hogy az ilyen állásfoglalások kidolgozásának és megvitatásának valamennyi 

szakaszában együttműködhessen az Európai Parlamenttel. Az intézményközi kapcsolatokért és a 

tervezésért felelős alelnökként a Bizottság valamennyi tagját arra fogom bíztatni, hogy a 225. cikk 

szerinti eljárások egészen korai szakaszától kezdve és az Európai Parlament előjogait 

maradéktalanul tiszteletben tartva szorosan működjenek együtt az Európai Parlamenttel és 

konkrétan annak bizottságaival. A gyakorlatban ez azt jelenti majd, hogy a Bizottság kész lesz 

egyeztetni az illetékes parlamenti bizottságokkal bármely ilyen javaslatról, valamint arról, hogy az 

megfelel-e a szubszidiaritás és az arányosság, valamint a minőségi jogalkotás elvének, még az 

előtt, hogy a plenáris ülés elfogadná az állásfoglalást. Ennek köszönhetően javulni fog a párbeszéd, 

valamint erősödni fog a bizalom és a közös cél érdekében történő együttműködés érzése. Ha a 

Parlament és a Bizottság már a munka korai szakaszától kezdve együttműködik, az elősegíti majd 

az adott téma lehető legalaposabb megismerését is.  

Az intézményközi kapcsolatokért és a tervezésért felelős alelnökként mindent meg fogok tenni 

annak érdekében, hogy teljesítsük a Bizottság megválasztott elnökének kötelezettségvállalását, 

amely szerint a Bizottság jogalkotási javaslatot terjeszt elő az Európai Parlament tagjainak 

többsége által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 225. cikke alapján elfogadott 

parlamenti állásfoglalások nyomán, maradéktalanul tiszteletben tartva az arányosság, a 

szubszidiaritás és a minőségi jogalkotás elveit. Garantálni fogom, hogy a biztosi testület minden 

állásfoglalást megvizsgál és arra politikai választ ad.  

Összhangban a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodással, a 

Bizottság a megfelelő állásfoglalás plenáris ülésen való elfogadásától számított három hónapon 

belül tájékoztatja a Parlamentet6.  

 
6. 2018. december 7-én a Bizottság a mesterséges intelligenciára vonatkozó összehangolt tervet 

nyújtott be. E tervben a Bizottság elismeri, hogy a mesterséges intelligencia átalakítja 

világunkat, így például javítja a termékeket, a folyamatokat és az üzleti modelleket 

valamennyi gazdasági ágazatban. A mesterséges intelligencia a közszolgáltatásokat is 

átalakítja. A mesterséges intelligencia által előidézett változások számos kérdést vetnek fel, 

kezdve az etikai aggályokkal és a polgári jogi felelősséggel kapcsolatos kérdésekkel. 

Polgárainkban izgalmat és félelmet kelt a mesterséges intelligencia további fejlődése és annak 

munkahelyeikre, oktatásukra és fogyasztási mintáikra, valamint a vállalkozásokra kifejtett 

gyakorlati hatásai. A nemzetközi verseny minden eddiginél nagyobb méreteket ölt, hatalmas 

befektetésekkel az Egyesült Államokban és Kínában. Úgy tűnik azonban, hogy a 2018. évi 

terv nem utal arra, hogy a mesterséges intelligencia által bevezetett változásoknak miként 

kell tükröződniük az uniós jogszabályokban, és hogy a korábbi jogszabályokat hogyan kell 

frissíteni a jelenlegi helyzetnek megfelelően, amelyben a mesterséges intelligencia kiemelkedő 

szerepet játszik.  
 A Bizottság megválasztott elnöke azzal a feladattal szeretné megbízni Önt, hogy lássa el a 

REFIT-platform elnöki teendőit, így előjoga lesz arra, hogy javaslatokat terjesszen a biztosi 

                                                           
6Intézményközi megállapodás a jogalkotás minőségének javításáról, HL C 123., 2016.5.12., 1. o.) 
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testület elé arra vonatkozóan, hogy miként lehetne az uniós szabályozást hatékonyabbá és 

eredményesebbé tenni a platformon folyó vita alapján. Milyen kezdeményezéseket kíván 

tenni annak biztosítása érdekében, hogy a REFIT-platform megfelelően figyelembe vegye a 

mesterséges intelligenciát a meglévő jogszabályok megfelelőségének és teljesítményének 

ellenőrzése során, anélkül, hogy ez aláásná a vonatkozó adatvédelmi (általános adatvédelmi 

rendelet) és a magánélet védelmére vonatkozó szabályokat?  

 
 A mesterséges intelligencia a döntések és folyamatok széles körű automatizálását teszi majd 

lehetővé, ami óriási lehetőségeket rejt magában a hatékonyság és a termelékenység növelésére 

valamennyi gazdasági ágazatban. Ugyanakkor ez az önállóan tanuló és önfejlesztő technológia 

rengeteg szakpolitikai kérdést vethet fel, például az elszámoltathatóság és a társadalmi 

elfogadottság tekintetében.  

 
 A megválasztott elnök politikai iránymutatásában bejelentett, mesterséges intelligenciára 

vonatkozó jogszabályi keret biztosítja majd, hogy a mesterséges intelligencia termékekben és 

szolgáltatásokban való alkalmazására csak az alapvető jogok maradéktalan tiszteletben tartásával 

kerülhessen sor, és az megbízható (jogszerű, etikus és megalapozott) módon történjen az Unió 

egységes piacán mindenhol.  
 

Egy ilyen megközelítés világos szabályozáshoz fog vezetni, bizalmat fog építeni, versenyelőnyt fog 

teremteni és ösztönözni fogja az európai ipari beruházásokat. Emellett várhatóan javítani fogja a 

mesterséges intelligencia fejlesztését és használatát az Unióban, és egyszersmind óvja Európa 

innovációs kapacitását.  

 
A mesterséges intelligenciával kapcsolatos munkánk természetesen támaszkodni fog a leköszönő 

Bizottság által létrehozott jelenlegi szakpolitikai keretre, ideértve a 2018. áprilisi „Mesterséges 

intelligencia Európa számára” stratégiát, a mesterséges intelligenciára vonatkozó, 2018. decemberi 

összehangolt tervet, valamint a közelmúltban közzétett, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos 

etikai kérdésekre vonatkozó európai megközelítésről szóló közleményt.  

  
 Ursula von der Leyen megválasztott elnök hozzám intézett megbízólevele értelmében én fogom 

ellátni a REFIT-platform elnöki feladatait, amely szakértői csoport tanácsokat fog adni a 

Bizottságnak arra vonatkozóan, hogy miként egyszerűsíthetők az uniós jogszabályok a végső 

kedvezményezettekre és a felhasználókra nehezedő terhek csökkentése érdekében.  
 
 Ez a platform fontos információkkal fog szolgálni arról, hogy a közvetlen érintettek szerint hogyan 

befolyásolja a mesterséges intelligencia az adminisztratív terheket. Az új platform elnökeként azt is 

biztosítani fogom, hogy a meglévő jogszabályok hatékonyságának vizsgálata során minden 

tekintetben vegyék figyelembe a mesterséges intelligenciát. A platform tevékenysége során 

maradéktalanul tiszteletben fogja tartani az adatvédelmi szabályokat (az általános adatvédelmi 

rendeletet), megfelelve a legmagasabb szintű uniós adatvédelmi normáknak. 

 
 A REFIT-platform elnökeként teljes mértékben elkötelezett vagyok a platform által kiadott 

véleményekre való válaszadás mellett, és biztosítom, hogy megfelelő információkkal szolgáljon a 

Bizottság döntéshozatali folyamatához. Annak érdekében, hogy valamennyi szempont megfelelő 

figyelmet kapjon, szorosan együtt fogok működni a digitális korra felkészült Európáért felelős 

alelnökkel, a jogérvényesülésért felelős biztossal, valamint a kutatásért az innovációért felelős 

biztossal. 
 

Általánosságban véve biztosítani kívánom, hogy a REFIT-eljárás ne csupán a múltba tekintve 

értékelje szakpolitikáink eredményességét, hanem jelentős figyelmet fordítson a tervezésre is a 

szakpolitikai hatékonyság garantálása érdekében. Ebből a szempontból a mesterséges intelligencia 

kiváló példa. Meg kívánom újítani a REFIT-platform megbízatását (hogy az „felkészülés a jövőre” 

legyen). Gondoskodni fogok az Európai Parlament szoros bevonásáról és tájékoztatásáról is.  
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7. A jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016-os intézményközi megállapodás továbbra is 

végrehajtási szakaszban van. Hogyan kívánja megkönnyíteni és felgyorsítani a nemzetközi 

megállapodásokkal kapcsolatos együttműködésre és információcserére vonatkozó gyakorlati 

szabályokkal és az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás keretében történő 

összehangolással kapcsolatos tárgyalásokat, és hogyan kívánja teljesíteni az EUMSZ 290. és 

291. cikkének alkalmazására vonatkozó, nem kötelező érvényű kritériumokat? 

 
A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás 2016 óta hatályban van. 

Ma is érvényes és releváns, és továbbra is kiemelt fontosságú a megállapodás megfelelő 

végrehajtása, valamint az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság folyamatos szerepvállalása. A 

megállapodás (50) bekezdése értelmében az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közösen és 

rendszeres időközönként nyomon követi a megállapodás végrehajtását. A Bizottság és az Európai 

Parlament közötti folyamatos párbeszéd biztosításának szellemében – ami a prioritások között 

szerepel a megválasztott elnök politikai iránymutatásában – vállalom, hogy a potenciálisan 

javításra szoruló területek azonosítása érdekében rendszeres politikai párbeszédet folytatok a többi 

intézménnyel a megállapodás végrehajtásáról. 

 
 Ami a nemzetközi megállapodásokról szóló (40) bekezdést illeti, a három intézmény közötti, a 

nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatos együttműködésre és információcserére vonatkozó 

gyakorlati intézkedések kidolgozásával kapcsolatos tárgyalások jól haladtak, de még nem zárultak 

le. Összhangban a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodással ((40) 

bekezdés) a tárgyalások folytatására bíztatom a feleket, és kész vagyok szorosabbra fűzni az 

együttműködést a Tanáccsal és a tagállamokkal a folyamat lezárása érdekében.  
 
Ami a Bizottságot illeti, tekintettel a megválasztott elnöknek a nagyfokú átláthatóság biztosítására 

tett kötelezettségvállalására, az intézményközi kapcsolatokért felelős alelnökként arra fogom 

bíztatni munkatársaimat, hogy rendszeresen tájékoztassák az Európai Parlamentet, különösen a 

jelentősebb eseményeket megelőzően és a nemzetközi tárgyalások kulcsfontosságú szakaszaiban. 

Szorosan együtt fogok működni a főképviselővel, aki felel a külső tevékenységek 

összehangolásáért és az Európai Parlament tájékoztatásáért. Elkötelezett vagyok az Európai 

Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás és a jogalkotás 

minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás rendelkezéseinek végrehajtása mellett, 

beleértve annak biztosítását is, hogy az Európa Parlamentet a Tanáccsal egyenrangúan ellássuk 

információval és dokumentumanyaggal. 

 
A felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok terén a három intézmény együtt valódi 

előrelépést tett az elmúlt években. A Bizottság azon jogalkotási javaslatai nyomán, amelyek 168, az 

ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra hivatkozó jogi aktus kiigazítására irányultak 

(és amelyek közül három az igazságügy területére tartozik), az Európai Parlament és a Tanács idén 

megállapodott arról, hogy az említett jogalkotási aktusok közül 64 esetében elvégzi a kiigazítást az 

ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkéhez történő hozzáigazításáról szóló, 

2019. június 20-i (EU) 2019/1243 európai parlamenti és tanácsi rendelet révén. A fennmaradó jogi 

aktusok vonatkozásában a három intézmény egy együttes nyilatkozatban elismerte, hogy kiemelten 

fontos valamennyi olyan alap-jogiaktus gyors kiigazítása, amelyek még mindig az ellenőrzéssel 

történő szabályozási bizottsági eljárásra hivatkoznak. Vállalom, hogy teljes mértékben 

együttműködöm a Parlamenttel és a Tanáccsal annak érdekében, hogy megállapodásra jussunk, és 

kész vagyok gyorsan tárgyalásokat kezdeni ezekről a fennmaradó jogi aktusokról. 
 
A három intézmény idén a felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok alkalmazásának 

vonatkozásában több nem kötelező erejű elhatárolási kritériumról is megállapodott, amelyeket 

júliusban tettek közzé a Hivatalos Lapban. Ezek a kritériumok megkönnyítik és észszerűsítik a 
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felhatalmazás megválasztásáról szóló egyeztetéseket. Gyakorlati alkalmazásuk mindhárom 

intézmény feladata. A Bizottság esetében ez elsősorban azt jelenti, hogy biztosítania kell ezen 

kritériumok figyelembevételét a jogalkotási javaslatok szövegezése során. Az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak pedig gondoskodnia kell arról, hogy a jogalkotási tárgyalások során 

tiszteletben tartsák és alkalmazzák ezeket a kritériumokat, és e célból a Bizottság aktív szerepet fog 

vállalni. A három intézmény továbbá megegyezett arról, hogy az említett kritériumok alkalmazása 

évente politikai és technikai egyeztetések tárgyát képezheti a jogalkotás minőségének javításáról 

szóló intézményközi megállapodás végrehajtásának általános nyomon követése keretében. 

Gondoskodni fogok arról, hogy teljesítsük ezt a kötelezettségvállalást.  
 
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok használatának általánosabb indokolása szempontjából, 

valamint az elhatárolási kritériumok összehangolásának és alkalmazásának megkönnyítése 

érdekében fontos elem, hogy a Bizottság maradéktalanul eleget tegyen a jogalkotás minőségének 

javításáról szóló intézményközi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek, különösen azoknak, 

amelyek a tagállami szakértőkkel folytatott rendszeres konzultációkra és az Európai Parlament 

tájékoztatására vonatkoznak. Biztosítani fogom, hogy a Bizottság maradéktalanul teljesítse ezeket a 

vállalásokat. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok új nyilvántartása – amelyet a három 

intézmény közösen dolgozott ki, majd kezdett el működtetni 2017 végén – jelentősen növelte az 

átláthatóságot és a kölcsönös bizalmat ezen a területen. Ez a nyilvántartás a legeső intézményközi 

online szabályozási eszköz. A nyilvántartás átfogó képet ad a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

életciklusáról. Megkezdődött a végrehajtási jogi aktusokat számontartó nyilvántartás – azaz a 

komitológiai nyilvántartás – javítására irányuló munka is. Ez a nyilvántartás várhatóan 2020-ra 

elkészül, és integrálják a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok nyilvántartásával.  
 

 
Kérdés a Petíciós Bizottság részéről 

8.  A Petíciós Bizottság jelentős számú olyan petícióval foglalkozik, amelyet az uniós jog 

alkalmazásával vagy végrehajtásával elégedetlen aggódó állampolgárok nyújtottak be. E 

petíciók mintegy 2/3-át továbbítják a Bizottságnak a tárgy részletes vizsgálata céljából. A 

bizottság megjegyezte, hogy a Bizottság válaszaiban egyre gyakrabban arra a következtetésre 

jut, hogy „az állítólagos nem megfelelő alkalmazás bizonyos egyedi eseteit gyakran kielégítően 

lehet kezelni más, megfelelőbb mechanizmusokkal (uniós és) nemzeti szinten” és hogy 

„amennyiben biztosítva van a jogorvoslat lehetősége, a közvetlenül hozzá forduló panaszosokat 

főszabály szerint a megfelelő nemzeti szintű fórumra irányítja” (Uniós jog: jobb eredmények 

elérése a jobb alkalmazás révén című közlemény). 
 Hogyan szándékozik konkrétan megerősíteni a Bizottságnak a Szerződések őreként betöltött 

szerepét, és biztosítani, hogy az uniós jog állítólagos helytelen alkalmazását megfelelően 

nyomon kövesse és uniós szinten orvosolja, ahelyett, hogy ismételten a nemzeti szintre 

irányítja vissza a petíciók benyújtóit? 

 
A Bizottság nagyra értékeli a polgárok, a vállalkozások és más érintett felek hozzájárulását azon 

esetek azonosításához, amikor sérül az uniós jog. A kötelezettségszegési eljárások gyakran a 

panaszosok által nyújtott információk alapján indulnak el. Ez értékes hozzájárulás a Szerződések 

őreként betöltött szerepünkhöz. 

A 2016. évi „Uniós jog: jobb eredmények elérése a jobb alkalmazás révén” című közleményben a 

Bizottság stratégiaibb jellegű megközelítést vázolt fel jogérvényesítési politikája tekintetében. Ez 

azt jelentette, hogy az uniós jog megsértésének azon legjelentősebb eseteire összpontosított, 

amelyek kihatottak az uniós polgárok és vállalkozások érdekeire. E megközelítésnek köszönhetően 

előrelépés történt a szakpolitika-specifikus területeken (például a környezetvédelem vagy a 

jogállamiság területén). 

Amennyiben biztosított a hatékony jogorvoslat lehetősége, a Bizottság általános szabályként 

azokhoz a szervekhez irányítja a panaszosokat, amelyek a legalkalmasabbak a panasz kezelésére, 
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valamint arra, hogy gyorsan reagáljanak a panasz alapjául szolgáló problémákra. A lényeg, hogy 

eredményeket érjünk el. A Bizottság továbbra is ellátja a Szerződések őrének szerepét és kezeli 

azokat az ügyeket, amelyek esetében például a nemzeti jog nem megfelelő, vagy amelyekben egy 

egyéni panasz az uniós joggal összeegyeztethetetlen általános gyakorlatra vagy az uniós jog 

rendszerszintű megsértésére hívja fel a figyelmet. A Bizottság emellett a jövőben is foglalkozni fog 

azokkal az ügyekkel, amelyek esetében nem állnak rendelkezésre más jogorvoslati eszközök.  

Kész vagyok részt venni a Petíciós Bizottság ülésén, amelyen bemutatja éves jelentését. Továbbá 

abban az esetben, ha egy adott témával kapcsolatban jelentős számú petíciót nyújtanak be, arra 

fogom bíztatni a biztosi testület illetékes tagjait, hogy menjenek el az említett petíciók 

megvitatására szolgáló bizottsági ülésre, és vegyenek részt a vitában annak feltárása érdekében, 

hogy hogyan lehet orvosolni az aggályokat. Általánosabb értelemben a Bizottság szorosan együtt 

fog működni a Petíciós Bizottsággal annak érdekében, hogy iránymutatással és tanácsokkal 

szolgáljon, valamint a legmegfelelőbb problémamegoldó mechanizmus használatára ösztönözze a 

polgárokat. Mondanom sem kell, hogy gondoskodni fogok arról, hogy munkája során a Bizottság 

továbbra is tiszteletben tartsa a helyes hivatali magatartás szabályait a polgárokkal való 

kapcsolattartás terén, valamint teljesítse a helyes hivatali magatartásból fakadó kötelességeit az 

uniós jog megsértésével kapcsolatban benyújtott panaszok kezelésével összefüggésben. 

 


