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1. Általános alkalmasság, európai elkötelezettség és személyes függetlenség 

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? 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?  

Politikai karrierem elején – amikor Svédország az uniós tagság kérelmezését fontolgatta – 
politikai pártot váltottam, és az uniós tagságot támogató politikai család tagja lettem. Politikai 
hovatartozásom megváltoztatását azon szilárd meggyőződésem vezérelte, hogy országom 
számára Európa jelenti a helyes döntést és a megfelelő irányt. Kitartva e meggyőződésem 
mellett, a népszavazást megelőző választási küzdelemben aktív kampányt folytattam 
Svédország uniós tagsága mellett. Nagy megtiszteltetés volt, hogy a svéd kormány tagja 
lehettem Svédország uniós csatlakozása idején. Azóta több alkalommal is a svéd kormány tagja 
voltam. 

Az európaiság elkötelezett híve vagyok, és őszintén hiszek az európai integrációban és 
együttműködésben. Svédország uniós csatlakozása óta különböző politikai feladatkörökben és 
minőségben aktív szerepem volt európai projektekben. Legutóbb – Svédország foglalkoztatási 
minisztereként – a foglalkoztatás és a szociális Európa területén töltöttem be aktív szerepet. 
Pályafutásom során mindvégig az együttműködésre alapoztam munkámat, és ezt az utat 
kívánom követni a Bizottság stratégiai menetrendjével kapcsolatos munka során is. Az Európai 
Unió közös értékeken alapul, és szilárd meggyőződésem, hogy a közös kihívások kezelése 
kizárólag ezen értékek alapján történhet, kompromisszumok és együttműködés révén, amelyek 
az európai együttműködés sarokköveit képezik.  

Büszkeséggel tölt el, hogy miniszterként részt vehettem a foglalkoztatási, integrációs és 
migrációs politika alakításában. Miniszterségem ideje alatt öt különböző kormány tagja 
voltam. Ezek mindegyike kisebbségi kormány volt, ahol lényeges volt a politikai csoportok 
közötti szoros együttműködés, és kulcsfontosságú a parlamenttel kialakított jó együttműködés. 
Az Európai Parlamenttel folytatott együttműködést a siker előfeltételének tartom, és 
megbízatásom fontos elemeként folytatni kívánom. Az Európai Parlamenttel folytatott szilárd 
együttműködés lehetővé fogja tenni belügyi biztosként vállalt küldetésem sikerét. 
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Szívemhez közel álló téma a nemek közötti egyenlőség szempontjainak integrálása valamennyi 
szakpolitikai területbe, és azzal sok éve foglalkozom pályafutásom során. Van gyakorlatom a 
nemek közötti egyenlőség érvényesítésének végrehajtása terén, és komoly tapasztalatokkal 
rendelkezem a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés 
területén, amely valamennyi kormányzati tevékenység esetében fontos eszközt jelent a nemek 
közötti egyenlőség érvényesítéséhez. Minden emberekkel kapcsolatos döntés – értelménél 
fogva – egyaránt vonatkozik férfiakra és nőkre is. Fontos, hogy minden szakpolitikai és 
költségvetési döntés egyaránt figyelembe vegye a férfiakra és a nőkre gyakorolt hatásokat, és 
kidolgozásuk ennek fényében történjen. A szakpolitikai döntésekhez készített, férfiakra és 
nőkre vonatkozó különálló statisztikák fontos eszközt jelentenek e célra.  

Ráadásul mindezt az Európai Unió működéséről szóló szerződés 8. cikke is rögzíti, amely 
szerint „Az Unió tevékenységeinek folytatása során törekszik az egyenlőtlenségek 
kiküszöbölésére, valamint a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítására.” Részét képezi 
a Bizottság „Stratégiai szerepvállalás a nemek közötti egyenlőségért 2016–2019” című 
dokumentumának is, amely szerint a nemek közötti egyenlőség úgy biztosítandó, hogy az uniós 
beavatkozások valamennyi szempontjára a nemek közötti egyenlőség perspektíváját 
alkalmazzuk. E témában kiterjedt személyes tapasztalattal rendelkezem tagállami kormányzati 
szintről, amely megítélésem szerint hasznosnak bizonyulna új feladatkörömben. 

Ursula von der Leyen megválasztott elnök kiemelt helyet biztosított programjában a nemek 
közötti egyensúlynak, és elkötelezte magát amellett, hogy jó példával elöl járva a nemek 
szempontjából teljesen kiegyensúlyozott összetételű biztosi testületet hozzon létre. Én is ezt az 
elvet kívánom alkalmazni a csapatomra.  

Továbbá elkötelezett vagyok aziránt, hogy a „Nincs testület nők nélkül” elnevezésű, februárban 
indított kezdeményezésre építve biztosítsam, hogy a Bizottság által szervezett nyilvános 
eseményeken a nemek szempontjából kiegyensúlyozott összetételű testületek jelenjenek meg. 
Ezt a kérdést az eseményeken és testületekben való saját részvételem megvitatása során is fel 
fogom hozni. 

Egy új nemi esélyegyenlőségi stratégia lehetőséget teremt ahhoz, hogy az uniós 
szakpolitikákon belül tovább fejlesszük a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének fogalmát 
és alkalmazását. Azzal, ha megerősítjük a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének 
alkalmazását a szakpolitikai döntéshozatalban, javul a források felhasználása, hatékonyabbá 
válnak a szakpolitikák, támogatást nyer a fenntartható fejlődés, és igazságosabb társadalmak 
jönnek létre. A Bizottság valamennyi javaslatának elkészítésekor változatlanul figyelembe 
veszi majd a nemi szempontú hatásokat. Ezek a hatások szerepelni fognak az érintett javaslatok 
indokolásaiban is. 

A költségvetési eljárásban azzal a céllal jelenik meg a nemek közötti egyenlőség érvényesítése, 
hogy biztosítsa: a költségvetési politika, a forráselosztás, valamint a szakpolitikai tervezés 
egyaránt figyelembe veszi a nők és a férfiak, a lányok és a fiúk szükségleteit, valamint 
körülményeit.  

A nemek közötti egyenlőség érvényesítése egyben azt is jelenti, hogy különös figyelmet 
fordítunk a portfóliómhoz kapcsolódó valamennyi tevékenységre és arra a hatásra, amelyet egy 
kezdeményezés gyakorolhat a nők gazdaságban és társadalomban betöltött szerepére általában. 
Ennek számos módon jelentkezik majd a gyakorlati hatása a portfólióm esetében: ilyen például 
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a nők szerepének az előmozdítása a bűnüldözés területén, vagy az a hatás, amelyet a 
migránsoknak nyújtott támogatás területén biztosított finanszírozás gyakorol a férfiakra és a 
nőkre.  

Az, hogy a feladatköröm ellátása során függetlenül járok el, olyan érték, amelynek mély 
gyökerei vannak oktatásomban, neveltetésemben, valamint társadalmi és kulturális 
identitásomban. Emellett hosszú politikai pályafutást tudhatok magam mögött egy olyan 
politikai kultúrában, amelyet az átláthatóság határoz meg. Pár évet leszámítva 1988 óta 
folyamatosan a nemzeti parlament tagja és a svéd kormány minisztere vagyok. Pályafutásom 
során mindvégig alapérték volt a függetlenség és az integritás valamennyi általam betöltött 
tisztségben. Következő feladatkörömben is ekként szándékozok eljárni. 

Hitem szerint megfelelő képességekkel és szakmai tapasztalattal rendelkezem ahhoz, hogy 
előmozdítsam az általános európai érdekeket. Szorosan együtt kívánok működni 
biztostársaimmal és az alelnökökkel, továbbá a lehető legjobban támogatni kívánom a biztosi 
testületet a megválasztott elnök politikai iránymutatásában meghatározott európai uniós 
prioritások előmozdításában. 

Kötelezettséget vállalok arra, hogy 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, függetlenséggel, átláthatósággal, 
pártatlansággal és rendelkezésre állással kapcsolatos kötelezettségeket.  

Maradéktalanul tiszteletben tartom a Szerződés betűjét és szellemét, és különösen azt az 
előírást, hogy mindig az európai érdekek védelmében járjak el, és senkitől ne fogadjak el 
utasításokat. Továbbá betartom az Európai Bizottság tagjaira vonatkozó magatartási kódexet 
és az összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseit. Érdekeltségi nyilatkozatom teljes körű, 
a nyilvánosság számára hozzáférhető, és azt bárminemű változás esetén aktualizálni fogom.  

 

2. A tárca 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? 

Büszkeséggel tölt el, hogy a svéd kormány minisztereként részt vehettem Svédország 
foglalkoztatási, integrációs és migrációs politikájának alakításában. 2015 őszén én feleltem a 
svédországi migrációs és integrációs helyzet kezelésével kapcsolatos összes kormányzati 
tevékenység koordinálásáért. Annak biztosítása volt a feladatom, hogy az érintett miniszterek 
és az illetékes hatóságok koordinált együttműködést folytassanak. Ez a konkrét tapasztalat – 
kiegészülve kiterjedt kormányzati tapasztalatommal – bizonyítja, hogy felkészült vagyok, és 
készen állok arra, hogy megbirkózzak a belügyi portfólió jelentette komoly kihívásokkal. 
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Az Európai Unió humanitárius értékeire alapozza működését, és az elmúlt öt évben ezekről az 
értékekről emberéletek megmentése, valamint a háború és üldöztetés elől menekülő emberek 
védelme révén tett tanúbizonyságot. Az Unió világszinten is fontos szerepet tölt be. Célom az, 
hogy egy olyan Európai Unió számára dolgozzak, amelyben közösen biztosítjuk az emberek 
által az Európai Unió egészében elvárt és megérdemelt biztonságot és védelmet.  
  
Az motivál, hogy válaszokat adjak a polgároknak a számukra fontos kérdésekre. Az uniós 
polgárok szerint a migráció és a biztonság az Európa előtt álló legfontosabb kihívások közé 
tartozik. A migráció és a biztonság prioritást jelent, és a következő Bizottság politikájának 
középpontjában fog állni. Annak sokrétű, szakpolitikákon átívelő és nemzetközi dimenziója az 
elmúlt években rávilágított arra, hogy uniós és nemzetközi szinten erősebb koherenciára és 
koordinációra van szükség. A migráció hatékony kezelése, a külső határok védelme és a 
biztonság garantálása továbbra is a belügyi portfólió elsődleges feladata marad, és a politikai 
figyelem középpontjában fog állni. 
 
 
Szerep és együttműködés az Európai Parlamenttel és bizottságaival 
 
Biztosi kinevezésem esetén teljes politikai felelősséget vállalok a hatáskörömbe tartozó 
területen folytatott tevékenységekért a megválasztott elnöktől 2019. szeptember 10-én kapott 
megbízólevélben foglaltak szerint. Nagy jelentőséget és értéket tulajdonítok a bizottsági 
kollegialitás elvének, és az új szakpolitikai kezdeményezések kidolgozása és végrehajtása 
során teljes mértékben együtt fogok működni a biztosi testület többi tagjával.  
 
Amint a fentiekben is szerepel, az Európai Parlamenttel folytatott együttműködés 
kiemelkedően fontos számomra. A döntéshozatali folyamat és a politikai párbeszéd 
valamennyi szakaszában együtt fogok működni a Parlamenttel és az illetékes bizottságokkal. 
 
A hatékony intézményközi együttműködés alapvető fontosságú az EU intézményrendszerének 
működése, valamint az uniós döntéshozatali rendszer hatékonysága és legitimitása 
szempontjából. Olyan irányadó elvekre támaszkodik, amelyek mellett teljesen elköteleztem 
magam. Ezek közé tartozik a nyitottság, a kölcsönös bizalom, a hatékonyság és a rendszeres 
információcsere. Ursula von der Leyen megválasztott elnök politikai iránymutatása és 
megbízólevelei teljes mértékben tükrözik ezeket az elveket, és előtérbe helyezik az Európai 
Parlament és a Bizottság közötti különleges kapcsolat megerősítésének szándékát. Biztosi 
kinevezésem esetén e cél érdekében fogok munkálkodni, és ennek során maradéktalanul 
tiszteletben tartom a 2010. évi keretmegállapodás és a jogalkotás minőségének javításáról szóló 
2016. évi intézményközi megállapodás rendelkezéseit. A Parlamenttel folytatott 
együttműködésemet a kölcsönös bizalom kialakítása érdekében nyitott, átlátható és konstruktív 
módon fogom végezni. 
 
Ursula von der Leyen megválasztott elnök politikai iránymutatásával összhangban 
rendelkezésre állok majd és aktívan részt veszek a plenáris üléseken, valamennyi vonatkozó 
bizottsági ülésen és háromoldalú egyeztetésen. Biztosítani fogom, hogy a parlamenti 
bizottságok a hatáskörömbe tartozó területen bekövetkező minden fontosabb fejleményben 
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részt vehessenek, és teljesen tisztában vagyok a Parlament és a Tanács közötti egyenlő 
bánásmód jelentőségével. Ez nem pusztán a rendes jogalkotási eljárás követelménye, hanem 
szükségszerűség a biztosi testület minden tagja részéről.  
 
Kötelezettséget vállalok annak biztosítására is, hogy az irányításom alá tartozó szolgálatokkal 
való kapcsolattartás a lojalitás, a bizalom, az átláthatóság, a kétirányú információáramlás és a 
kölcsönös segítségnyújtás alapelveire épüljön. Konkrétan, gondoskodni fogok a rendszeres 
információáramlásról az illetékes parlamenti bizottságok elnökével, közvetlen kommunikációt 
folytatok majd a bizottsági tagokkal, és rendelkezésre fogok állni kétoldalú egyeztetések 
céljára. Arról is gondoskodni fogok, hogy az Európai Parlament rendszeres tájékoztatást 
kapjon, különösen a jelentősebb eseményeket megelőzően és a hatáskörömbe tartozó 
területeken folytatott nemzetközi tárgyalások kulcsfontosságú szakaszaiban. 
 
Hasonlóképpen biztosítani fogom, hogy az Európai Parlament tagjai által a hatáskörömbe 
tartozó területeken a Bizottsághoz intézett kérdésekre gyors és pontos válasz szülessen. Az 
Európai Parlament plenáris ülésein és/vagy bizottságai előtt megjelenve mindig eleget fogok 
tenni az adott kérdések megválaszolására vagy a kért konkrét válaszok megadására vonatkozó 
felkéréseknek. 
 
 
Átláthatóság 
Ursula von der Leyen megválasztott elnök politikai iránymutatása kiemeli, hogy a polgárok 
Unióba vetett bizalmának visszaszerzése érdekében intézményeinknek nyitottan és 
kifogástalanul kell eljárniuk az átláthatósággal kapcsolatos kérdésekben. A nagyobb 
átláthatóság érdekében a jogalkotási eljárás egésze során szorosan együtt fogok működni az 
Európai Parlamenttel és a Tanáccsal. A polgároknak tudniuk kell, hogy – az őket szolgáló 
intézmények szerepében – kikkel találkozunk és egyeztetünk, illetve milyen álláspontot 
képviselünk a jogalkotási eljárás során. Azáltal, ha a legitimitás és az elszámoltathatóság 
előmozdítása révén megerősödik az intézményközi együttműködés, javulni fog az EU 
hatékonysága és jó kormányzása. 
 
Teljes mértékben elkötelezett vagyok az átláthatóságra és az információáramlásra vonatkozó, 
az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló 
keretmegállapodásban és a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi 
megállapodásban foglalt széles körű rendelkezések végrehajtása iránt. Különös figyelmet 
fogok fordítani e rendelkezések tiszteletben tartására a részvételemmel zajló strukturált 
párbeszédek és a parlamenti bizottságokkal létesített egyéb kapcsolatfelvételek során.  
 
Ezenkívül a hatáskörömbe tartozó szakpolitikai javaslatok megfelelő szakértői és nyilvános 
konzultáción alapulnak majd a minőségi jogalkotás elveivel összhangban. 
 
A Parlament álláspontjainak és jogalkotási kezdeményezések iránti igényeinek nyomon 
követése 
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Ursula von der Leyen megválasztott elnök támogatja az Európai Parlament jogalkotási 
kezdeményezési jogát. Elkötelezte magát amellett, hogy az általa vezetett Bizottság jogalkotási 
aktust dolgoz ki a Parlament által a tagjainak többsége által elfogadott parlamenti 
állásfoglalások kapcsán, teljes mértékben tiszteletben tartva az arányosság, a szubszidiaritás és 
a minőségi jogalkotás elveit. Maradéktalanul azonosulni tudok ezzel a célkitűzéssel, és a 
következő biztosi testületnek az Európai Parlamenttel való megerősített partnerség iránti 
elkötelezettsége részeként együtt fogok dolgozni a Parlamenttel az EUMSZ 225. cikke szerinti 
állásfoglalások megvitatása során. Kötelezettséget vállalok arra, hogy szorosan 
együttműködöm az illetékes parlamenti bizottságokkal, és aktívan részt vállalok az EUMSZ 
225. cikke szerinti állásfoglalások előkészítésében. Meggyőződésem, hogy ez javítani fogja a 
párbeszédet, erősíti a bizalmat és a közös cél érdekében folytatott együttműködés érzését.  
 
A Bizottság továbbá érdemben reagálni fog a Parlament állásfoglalásaira az elfogadásukat 
követő három hónapon belül, összhangban a keretmegállapodásban foglaltakkal. A Bizottság 
biztosítani fogja a folyamat politikai felügyeletét.  
 
Információk és dokumentumanyagok rendelkezésre bocsátása 
Hivatkozva fenti nyilatkozatomra arról, hogy biztosítani fogom, hogy a parlamenti bizottságok 
a hatáskörömbe tartozó területen bekövetkező minden fontosabb fejleményben a Tanáccsal egy 
időben és egyenrangúan részt vehessenek, megerősítem, hogy teljesen tisztában vagyok azzal, 
hogy az információk és a dokumentumanyagok rendelkezésre bocsátása az Európai Parlament 
és a Bizottság közötti partnerség elmélyítésének alapvető eleme. Ezért kötelezettséget vállalok 
arra, hogy teljes mértékben végrehajtom a két intézmény közötti keretmegállapodás és a 
jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás vonatkozó 
rendelkezéseit. A Lisszaboni Szerződés meghatározza a Parlament és a Tanács társjogalkotói 
egyenlőségét, én pedig gondoskodni fogok ennek tiszteletben tartásáról a hatáskörömbe tartozó 
területeken történő információmegosztás módját illetően. 

 

 

Ágazatspecifikus kérdések 
 
 

1. Mik lesznek az Ön fő prioritásai a portfólióján belül, továbbá – tekintettel az Ön 
portfóliója és az európai életmód védelméért felelős alelnök portfóliója közötti 
jelentős átfedésekre – meg tudja-e jelölni konkrétan azokat a területeket, 
amelyekért Ön felel, illetve azokat, amelyekért az alelnök felelős? Vállalja-e, hogy 
kérésre, legalább évente kétszer megjelenik a LIBE bizottság előtt? 

 
A Bizottság megválasztott elnöke egyértelművé tette politikai iránymutatásában: a migráció és 
a menekültügy kérdésében újratervezésre, ehhez pedig egy új migrációs és menekültügyi 
paktumra van szükségünk.  
 
Szándékom szerint figyelmesen meg fogom hallgatni a különböző nézőpontokat, és 
elősegítem, hogy közös értékeink és humanitárius kötelezettségeink alapján közös nevezőre 
jussunk. Az eddigi munkára és eredményekre építve át fogom tekinteni a migrációs és 
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menekültügyi politika valamennyi elemét. Továbbra is elengedhetetlen, hogy átfogó 
megközelítést alkalmazzunk, ideértve az irreguláris migráció elleni küzdelmet, a külső határok 
megerősítését, a visszatérési politikákat, a jogi utak kidolgozását, a migránsok integrációját és 
az Unión kívüli partnereinkkel folytatott együttműködést. E területek mindegyikén a 
humanitárius kötelezettségeink jelentik majd a legfontosabb szempontot, ahogy a 
korábbiakban is. Gondoskodni fogok arról, hogy az új migrációs és menekültügyi paktum 
megfelelő egyensúlyt teremtsen a felelősség és a szolidaritás között, továbbá pragmatikus és 
reális megoldásokkal szolgáljon. Csak úgy tudunk előrelépni, ha figyelembe vesszük mind az 
Európai Parlament, mind a Tanács álláspontját. Közös nevezőre szoros párbeszéd útján 
juthatunk.  
 
Egy másik fő prioritásom az uniós belső biztonságra vonatkozó megközelítésünk területén 
mutatkozó hiányosságok felszámolása, valamint annak biztosítása, hogy az Unió képes legyen 
megbirkózni az előttünk álló új fenyegetésekkel. Törekedni fogok a bűnüldöző hatóságok 
közötti együttműködés és információcsere további javítására, valamint a hatékony biztonsági 
unió kiépítésének folytatására. A biztonsági unió túlmutat a nemzeti szintű együttműködés 
koncepcióján, és egy olyan, együttműködésen alapuló megközelítést mozdít elő, amely az Unió 
közös biztonságának védelmét szolgálja. Célja, hogy megszüntesse a rossz szándékú szereplők 
számára rendelkezésre álló mozgásteret, és ellenálló képességet alakítson ki a támadásokkal 
szemben, megadva az EU és a tagállamok részéről szükség esetén elvárt reagálást. E célok 
elérése érdekében mindenekelőtt a meglévő jogszabályok végrehajtásának biztosítására 
összpontosítanék, legfőképpen pedig a nemrégiben olyan területeken elfogadott, 
kulcsfontosságú új jogszabályokra, mint például az interoperabilitás és a terrorizmus elleni 
küzdelem. A terrorizmus és az erőszakos szélsőségesség, a szervezett bűnözés, a gyermekek 
szexuális zaklatása és kizsákmányolása, valamint a kiberbűnözés elleni küzdelem továbbra is 
kiemelt területek lesznek. Mindenekelőtt megvizsgálom majd, hogy miként lehetne növelni 
arra irányuló erőfeszítéseinket, hogy a terroristákat megfosszuk a támadások megtervezésére, 
finanszírozására és végrehajtására rendelkezésre álló eszközöktől és mozgástértől.  
 
E feladat kapcsán meg fogom vizsgálni, hogy miként javíthatnánk a bűnüldözési 
együttműködés felépítését, és biztosíthatnánk az új és kialakulóban lévő fenyegetésekkel 
szembeni küzdelem lehetővé tételéhez szükséges technológiai innovációt. A digitális kor, 
amelyben élünk, egyaránt hoz új kihívásokat és új lehetőségeket. Ennek fontos része lesz egy 
kiegyensúlyozott jogi keret kidolgozása az online terrorista tartalom terjesztésének 
megelőzéséről szóló javaslattal kapcsolatban. Törekedni fogok annak biztosítására is, hogy 
jogszabályainkat ugyanúgy alkalmazzuk online, mint offline, és felelősségre vonhassuk azokat, 
akik megsértik a büntetőjogot, még akkor is, ha a modern technológia által biztosított 
anonimitás mögé bújnak. Ez magában foglalja a radikalizálódás megelőzésére tett 
erőfeszítések előmozdítását is mind offline, mind online. A digitális világ amellett, hogy 
számos előnnyel jár a társadalom számára, egyben olyan teret is teremtett a bűnözők számára, 
amelyben látszólagos büntetlenséggel tevékenykedhetnek. Ez elfogadhatatlan. A bűnüldözést 
fel kell ruháznunk a digitális világ által megkövetelt eszközökkel.  
 
Az elmúlt évek migrációs és biztonsági kihívásainak közvetlen hatása az volt, hogy kétségek 
merültek fel a schengeni térséggel kapcsolatban. Kiemelt prioritást képez a belső 
határellenőrzések nélküli, szabad mozgást biztosító és teljeskörűen működő schengeni térség 
gyors helyreállítása. Ehhez egyfelől előtérbe kell helyezni a jelenlegi schengeni szabályok 
végrehajtását – arra tekintettel is, hogy előkészítsük a schengeni térség jövőbeni bővítését –, 
másfelől meg kell vizsgálni, hogyan lehetne javítani a jelenlegi schengeni szabályokat. A 
menekültügyi rendszerünk és visszatérési politikánk reformja, valamint a külső határok 
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teljeskörűen hatékony igazgatása – ideértve az embercsempészet elleni küzdelemre irányuló 
erőfeszítések megerősítését is – szintén hozzájárul majd a schengeni térségbe vetett bizalom 
helyreállításához. E téren kulcsfontosságú elem lesz majd, hogy a politikai iránymutatással 
összhangban előmozdítsuk – az erős és hatékonyan igazgatott külső határ szempontjából 
központi szerepet betöltő – Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség megerősítésének gyors 
végrehajtását és az Ügynökség teljes körű működőképessé tételét.  
 
E fő prioritások előmozdítása érdekében szorosan együtt fogok működni az európai életmód 
védelméért felelős alelnökkel. A megválasztott elnök egyértelművé tette, hogy az alelnökök és 
a biztosok eltérő szerepet töltenek be. Amint az a megválasztott elnök által a következő 
Bizottságra vonatkozóan összeállított, „A követendő munkamódszerekre vonatkozó alapelvek” 
című dokumentumban is szerepel, a Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatóság a közvetlen 
irányításom alá fog tartozni. Az alelnök – a Főtitkárság támogatása mellett – iránymutatással 
fog szolgálni a portfólióm és számos más portfólió számára, illetve koordinációs feladatok lát 
el közöttünk. Elnöki szerepet fog betölteni a Bizottság több tagját és a szolgálatok különböző 
részeit azzal a céllal tömörítő biztosi csoport élén, hogy koherens szakpolitikákat alakítsunk ki 
és eredményeket mutassunk fel. Egy ilyen átfogó és összkormányzati megközelítés a siker 
elengedhetetlen feltétele lesz a fent említett szakpolitikai területeken, én pedig aktívan 
támogatni fogom ezt a törekvést. 
 
A többi biztossal együtt hozzá fogok járulni a Bizottság és az Európai Parlament közötti 
különleges partnerség megerősítéséhez. Nagyon nagyra értékelem az Európai Parlamenttel 
ápolt szoros kapcsolatot, és biztosítani fogom, hogy ez a belügyi terület esetében is fennálljon. 
Rendszeresen, évente legalább kétszer meg fogok jelenni az Állampolgári Jogi, Bel- és 
Igazságügyi Bizottság előtt. Részt fogok venni a jogalkotási javaslatokra vonatkozó 
intézményközi megbeszéléseken, és minden olyan alkalommal találkozón veszek részt a 
bizottsággal, amikor a jelenlétem szükségesnek bizonyul. Elengedhetetlen lesz az aktív 
együttműködés e Parlamenttel és különösen e bizottság tagjaival ahhoz, hogy előbbre vigyük 
az erre a területre vonatkozó fő prioritásainkat.  
 
 

2. Hogyan szándékozik élni a Bizottság hatáskörével a menekültügy területén 
meglévő uniós jogi eszközök teljes körű átültetésének és végrehajtásának 
biztosítása érdekében? Fenntartja-e majd a közös európai menekültügyi 
rendszerrel kapcsolatban 2016-ban benyújtott javaslatokat? Hogyan fogja 
biztosítani, hogy ezek a kezdeményezések – az átdolgozott dublini rendeletről 
szóló parlamenti álláspontban meghatározott és kifejtett, valamint az EUMSZ 80. 
cikkében meghatározott – szolidaritáson és a felelősség méltányos megosztásán 
alapuló fenntartható megoldáshoz vezessenek? Támogatja-e majd az EUMSZ 
alkalmazását és a minősített többségi szavazást a Tanácsban a közös európai 
menekültügyi rendszer reformjára irányuló javaslatok elfogadása tekintetében? 
Hogyan fogja nyomon követni és értékelni a harmadik országokkal folytatott 
formális, informális és pénzügyi együttműködés hatását a menedékkérők és 
migránsok alapvető jogaira, és hogyan fogja tájékoztatni a Parlamentet ezekről az 
értékelésekről? Milyen intézkedéseket fog előterjeszteni annak biztosítása 
érdekében, hogy a kísérővel rendelkező és kísérő nélküli kiskorúak mindenek 
felett álló érdeke a hozzájuk kapcsolódó valamennyi intézkedés elsődleges 
szempontja legyen, és e kiskorúak részesüljenek a gyermek jogairól szóló 
egyezménynek megfelelő védelemben és támogatásban? 
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A Szerződések őreként a Bizottság kulcsszerepet játszik a menekültügy területén meglévő 
uniós jogi eszközök teljes körű átültetésének és végrehajtásának biztosításában. A 
kötelezettségszegési eljárások eszközként szolgálnak a szakpolitikai célkitűzéseink 
teljesítéséhez, és habozás nélkül élni fogok ezzel a hatáskörrel, amennyiben kiderül, hogy a 
tagállamok törvényei és gyakorlatai összeegyeztethetetlenek az uniós joggal. A menekültügy 
területén folytatni fogom mind a végrehajtást, mind a jogalkotási reformot annak érdekében, 
hogy átfogó, működőképes és valóban közös menekültügyi rendszer jöjjön létre, amely 
határozott védelmet biztosít a rászorulók számára, megakadályozza a szabálytalan 
továbbutazásokat, és eredményeket mutat fel az Európai Unióban való tartózkodásra nem 
jogosultak visszaküldése területén. Ezzel egyidejűleg fenn fogom tartani a szoros párbeszédet 
a tagállamokkal, illetve konkrét operatív és pénzügyi támogatást fogok nyújtani számukra 
ahhoz, hogy kezelhessék az előttük álló kihívásokat, és egyben biztosíthassák az uniós jognak 
való teljes körű megfelelést.  
 
Tisztelettel adózom az Európai Parlamentnek azért, hogy a menekültügyi reform kapcsán 
gyorsan kialakította elsődleges álláspontját a reformot alkotó összetett eszközök legtöbbjéről. 
Az előrelépés érdekében most újra kell indítanunk és ki kell szélesítenünk a vitát, és ehhez az 
eddig elért eredményeket kell alapul vennünk. Az új migrációs és menekültügyi paktum 
elindítását megelőzően szoros párbeszédre teremtek lehetőséget az Európai Parlamenttel és a 
Tanáccsal annak érdekében, hogy megtaláljuk a kiegyensúlyozott kompromisszum alapját 
jelentő közös nevezőt. Tudatában vagyunk annak, hogy sok rendezésre váró, ellentmondásos 
elem van, de azzal is tisztában kell lennünk, hogy a fenntartható migrációs és menekültügyi 
rendszer szempontjából elengedhetetlenül fontos megoldást találnunk. Az is fontos lesz, hogy 
az új paktum holisztikus megközelítést kövessen, és a menekültügyi politikát a területet érintő 
valamennyi szakpolitika összefüggéseibe helyezze: a szakpolitikák közötti kapcsolódási 
pontok és a kihívás nagyságrendje azt jelenti, hogy egyetlen szempontot sem hagyhatunk 
figyelmen kívül.  
 
Ezen új megközelítés alapján újra fogjuk értékelni és adott esetben felülvizsgáljuk a tárgyalás 
alatt álló javaslatokat, elismerve ugyanakkor, hogy számos ügyben jelentős előrelépés történt. 
Mindenekelőtt a szolidaritás különböző formáinak azonosítására kívánok összpontosítani 
annak biztosítása érdekében, hogy minden tagállam érdemi hozzájárulást tegyen a legnagyobb 
nyomásnak kitett országok támogatásához. Munkám során irányadó szempont marad a 
szolidaritáson és a felelősség méltányos megosztásán alapuló fenntartható megoldások 
keresése, amely a dublini rendelet átdolgozására vonatkozó parlamenti álláspontot is inspirálta.  
 
A menekültügyi reformmal kapcsolatos munkám során célom az, hogy feloldjam az 
eltéréseket, és közös értékeink és humanitárius kötelezettségeink alapján közös nevezőt 
találjak. Ahhoz, hogy egy megoldás fenntartható és időtálló legyen, a lehető legszélesebb körű 
konvergencia elérésére kell törekednünk a tárgyalás alatt álló nehéz kérdésekben. 
 
Szoros együttműködésben az európai életmód védelméért felelős alelnökkel, a 
főképviselővel/alelnökkel és a többi biztossal, folytatni fogom a harmadik országokkal 
kialakított partnerségek létrehozását a migrációs politika teljes területén és oly módon, hogy 
az kölcsönösen előnyös legyen. Az alapvető jogok tisztelete e tekintetben ugyanolyan fontos, 
mint a migrációs és menekültügyi politika egyéb aspektusai esetében. A visszaküldés 
tilalmának minden körülmények közötti tiszteletben tartása, a jogszerű eljárás és a hatékony 
jogorvoslathoz való hozzáférés garantálása olyan elvek, amelyek mélyen áthatják szakpolitikai 
és jogi keretünket. Az alapvető jogokat védő erős biztosítékok minden harmadik országgal 
folytatott formális, operatív és pénzügyi együttműködés alapvető részét képezik majd. Meg 
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fogjuk vizsgálni, hogy az új migrációs és menekültügyi paktum részeként miként lehetne a 
lehető legmegfelelőbben nyomon követni és értékelni ezt a megfelelést, és vállalom, hogy 
rendszeresen tájékoztatom a Parlamentet a fejleményekről. A főképviselővel/alelnökkel és a 
többi kollégával együtt az uniós küldöttségek és az európai migrációs összekötő tisztviselők – 
helyszíni forrásaink – munkájára és elemzésére fogok hagyatkozni. Az EU – vagy a tagállamok 
– által a partner származási, tranzit- és célországokba kirendelt migrációs összekötő 
tisztviselőknek változatlanul nagy szerepük lesz az arra irányuló átfogó megközelítés operatív 
végrehajtásában, hogy a migrációkezeléssel kapcsolatos külső tevékenységünk során 
mozgósítsa az uniós fellépéseket és forrásokat. 
 
Az erre a területre vonatkozó bármely új kezdeményezés esetében kulcsfontosságú pillért jelent 
majd a gyermek mindenek felett álló érdeke, és folytatni fogom a gyermekek, különösen a 
kísérő nélküli kiskorúak védelmét szolgáló szabályok megerősítését, a Gyermekjogi 
egyezmény teljes mértékű tiszteletben tartása mellett. A Bizottság a korábbiakhoz hasonlóan a 
továbbiakban is szorosan nyomon fogja követni a migráns gyermekekre vonatkozó jogi 
biztosítékok alkalmazását, ideértve azt a kötelezettséget, hogy minden esetben figyelembe kell 
venni a gyermek mindenek felett álló érdekét. 
 
 

3. A migrációval kapcsolatos átfogó megközelítés keretében milyen megoldásokat 
terveznek a földközi-tengeri térségben és a sivatagokban folytatott kutatási és 
mentési tevékenységekre annak érdekében, hogy megakadályozzák a migránsok 
halálát az Európába vezető migrációs útvonalak mentén? E tekintetben hogyan 
értékeli az olyan jogi utak szerepét, mint a letelepítés, a humanitárius vízum és a 
munkaerő-migráció? Hogyan értékeli a líbiai határőrség és parti őrség szerepét a 
földközi-tengeri kutatási és mentési tevékenységekben, tekintettel a bejelentett 
emberi jogi jogsértésekre és az emberkereskedőkkel bizonyítottan fennálló líbiai 
kapcsolatokra? A Földközi-tenger térségében történő életmentéssel kapcsolatban 
fontolóra venné-e, hogy támogassa egyes tagállamok – például Franciaország és 
Németország – arra irányuló kezdeményezését, hogy a Földközi-tenger térségében 
megmentett személyek partraszállását ideiglenes jelleggel szabályozzák annak 
érdekében, hogy felváltsák a jelenleg alkalmazott ad hoc megoldásokat? Hogyan 
fogja biztosítani, hogy a humanitárius segítségnyújtást az úgynevezett 
segítségnyújtási irányelvvel összhangban ne minősítsék bűncselekménynek? 
Melyek azok a kiemelt intézkedések, amelyekkel egyrészt küzdene az 
emberkereskedelem és embercsempészek ellen, hogy megtörjék az üzleti 
modelljüket és felszámolják az Európai Unión belül és azon kívül általuk folytatott 
tevékenységet, másrészt biztosítaná az emberkereskedelem áldozatai számára a 
nekik szükséges védelmet és támogatást? 

 
Ahogy a megválasztott elnök politikai iránymutatásában kihangsúlyozta, az életmentés mindig 
is a Bizottság prioritása volt, és az is marad. Erkölcsi kötelességünk és jogi kötelezettségük az 
életmentés a tengeren, és az, hogy védelmet nyújtsunk a – többek között háború vagy egyéb 
konfliktus következtében – üldöztetés vagy súlyos sérelem elől menekülők számára. Az új 
migrációs és menekültügyi paktum különböző módokon támogatja majd ezt a szükséget, 
ideértve a legális és biztonságos utak megnyitását és kiszélesítését, megbízható és fenntartható 
megközelítés biztosítását a kutatás-mentés területén és a migránscsempészés elleni küzdelmet. 
Kiemelt prioritást fog képezni mindhárom célkitűzés megvalósítása. 
 



 

11 
 

Európa felelősséggel tartozik a menekülteket befogadó, Unión kívüli közösségek 
támogatásáért, és azért, hogy a menekültek számára alapvető humanitárius segítségnyújtást 
biztosítson, illetve segítse őket abban, hogy méltó életet élhessenek. Emellett Európának 
továbbra is védelmet kell nyújtania az arra rászorulóknak. A menekültügyi rendszerünk 
reformjának felgyorsítása mellett és összhangban a politikai iránymutatással, legális és 
biztonságos utakat kívánok teremteni az Európai Unióba való bejutáshoz. Az áttelepítés sikeres 
vállalkozás volt, és az EU világszinten vezető szereplővé vált az áttelepítésre irányuló 
erőfeszítések terén. A növekvő globális igények miatt azonban ennél többre van szükség. Ezért 
folytatni fogom a tagállamokkal a munkát az áttelepítés területén tett erőfeszítések növelése 
érdekében. Emellett meg fogom vizsgálni, hogy milyen módon lehetne támogatni a 
humanitárius folyosók létrehozását a rászorulók sürgős megsegítésére. 
  
Úgy vélem, hogy a működő uniós migrációs politikának olyan átfogó megközelítésen kell 
alapulnia, ahol az irreguláris migráció elleni küzdelem egyik eszközét az jelenti, hogy 
előmozdítjuk a jól irányított és rendezett legális migrációt. Ahhoz, hogy munkaerőpiacaink 
versenyképesek maradjanak, és szembe nézhessünk a hosszú távú demográfiai kihívásokkal, 
egyre nagyobb szükség mutatkozik a legális migrációra. A legális migráció terén folytatott 
együttműködés emellett ösztönzést jelenthet a harmadik országok számára ahhoz, hogy 
fokozottabb együttműködést folytassanak az EU-val, például a visszafogadás területén. 
 
A kutatás-mentés területén a munkát egy új, fenntarthatóbb, megbízhatóbb és állandó 
megközelítés mentén kívánom folytatni, amely részét képezi majd az új migrációs és 
menekültügyi paktumnak is. A kutatást-mentést alapvetően a nemzetközi jog szabályozza, 
amelyet a nemzeti hatóságoknak tiszteletben kell tartaniuk, és a Bizottság nem rendelkezik 
hatáskörrel ahhoz, hogy kutatási-mentési műveleteket koordináljon, vagy helyeket jelöljön ki 
a partra szállásra. Mindazonáltal az elmúlt hónapok tapasztalatai rávilágítottak arra, hogy a 
Bizottságnak jelentős szerep jut ezen a területen a hajókon tartózkodók partra szállást követő 
áthelyezésével és elosztásával kapcsolatos tevékenységeknek – a tagállamok kérésére történő 
– támogatása és koordinálása terén. Jóllehet fenntartható megoldásokat csak a közös európai 
menekültügyi rendszer reformja hozhat, készen állok fontolóra venni egy ideiglenes 
megállapodás létrehozását a tagállamok között azzal a céllal, hogy azonnali és operatív 
reagálást biztosíthassunk a hajókon tartózkodók és a legnagyobb nyomás alatt álló tagállamok 
sürgős szükségleteire. 
 
A nem kormányzati szervezetek gyakran döntő szerepet játszanak a Földközi-tengeren folyó 
életmentésben. El kell ismernünk ezzel kapcsolatos munkájukat. Számomra nyilvánvaló, hogy 
senki nem szankcionálható azért, mert tényleges humanitárius segítséget nyújt a bajba jutott 
migránsok számára. Az uniós jog nem nyilvánítja bűncselekménynek a humanitárius 
segítségnyújtást. Éppen ellenkezőleg, lehetőséget biztosít a tagállamoknak arra, hogy a 
segítségnyújtási irányelv „humanitárius kivételre vonatkozó rendelkezése” alapján azt 
kifejezetten kizárják. Azonban tudatában vagyok annak, hogy voltak problémák a 
végrehajtással kapcsolatban, és az Európai Parlament több alkalommal felszólította a 
Bizottságot arra, hogy adjon ki iránymutatást a humanitárius kivételre vonatkozó rendelkezést 
illetően. Ennélfogva megbízatásom alatt törekedni fogok e kérdés mélyebb megvizsgálására – 
együttműködésben az Európai Parlamenttel, a civil társadalommal és az összes érintett érdekelt 
féllel –, hogy az Önök által a hatályos szabályok végrehajtásával kapcsolatban képviselt 
álláspontokat és szerzett tapasztalatokat figyelembe véve megtaláljuk a legmegfelelőbb 
előremutató megoldást.  
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Emellett szándékomban áll tovább vinni a migránscsempészetről szóló cselekvési terv 
keretében végzett munkát. Továbbra is nyomást kell gyakorolnunk az embercsempészek és az 
emberkereskedők kegyetlen üzletszerű tevékenységének felszámolására. Ez a származási, 
tranzit- és célországokat képező harmadik országokkal folytatott együttműködés 
megerősítésével is jár.  
 
Ami a Líbiában folytatott európai tevékenységekre vonatkozó kérdéseket illeti: nem hiszem, 
hogy félreállhatnánk. Az Afrikai Unióval és az Egyesült Nemzetekkel való együttműködés 
egyértelmű célja a migránsok és a menekültek támogatása és segítése Líbiában. A líbiai 
felségvizekért a líbiai parti őrség felel, és alapvető fontosságú, hogy az ezzel kapcsolatos 
munkát megfelelő módon végezzék. A képzésen keresztül biztosított uniós támogatás elősegíti 
a szabályok szigorítását, a csempésztevékenységek felderítését és felszámolását, és 
eredményesen elejét veszi a líbiai vizeken bekövetkező haláleseteknek. Az IOM-mel és az 
UNHCR-rel szoros partnerségben zajló képzés prioritását a tengeren történő életmentés jelenti, 
de jelentős részt szán az emberi jogokra, különösen a nők jogaira, illetve a migránsokkal és a 
menekültekkel szembeni méltó bánásmódra. Tudatában vagyok annak, hogy a líbiai parti őrség 
működésével kapcsolatos emberi jogi kihívások továbbra is problémát jelentenek. Ezért került 
sor célzott nyomon követés bevezetésére a Sophia művelet keretében. Kiemelkedő jelentősége 
van az alapvető jogok tiszteletben tartásának, és arra fogok törekedni, hogy ez minden 
fellépésünkben megjelenjen. Prioritásként tekintek a Líbiával határos országokkal való 
együttműködésünk megerősítésére azzal a céllal, hogy szigorúan fellépjünk az embereket a 
kizsákmányolás és a szenvedés útjára terelő csempészhálózatokkal szemben. A nigeri közös 
nyomozócsoport több tucat hálózatot felszámolt, ami több száz embercsempész és 
emberkereskedő letartóztatását tette lehetővé. Meg kell vizsgálnunk, hogy milyen lehetőségek 
vannak e munka kiterjesztésére. 
	
A Líbiában fogva tartott migránsok helyzete és körülményei elfogadhatatlanok. Az Afrikai 
Unióval és az ENSZ-szel szoros együttműködésben követni fogom az eddigi utat, és fel fogom 
szólítani a líbiai hatóságokat, hogy ürítsék ki és zárják be az idegenrendészeti fogdákat. 
Ugyanakkor továbbra is módot kell találnunk arra, hogy a leginkább kiszolgáltatottaknak 
segítsünk elhagyni Líbiát, és ennek kapcsán együtt kell működnünk az UNHCR-rel olyan, a 
sürgős szükségletekre reagáló humanitárius folyosók létrehozására irányuló kezdeményezések 
kidolgozása érdekében, mint például a szükséghelyzeti tranzitmechanizmus. Ez 
nagymértékben az áttelepítés területén tett tagállami erőfeszítések növelésére támaszkodik, 
amelynek ösztönzésére továbbra is igénybe kell vennünk minden – pénzügyi és egyéb – 
eszközt. 
 
Sok migránscsempész csoport emberkereskedelemmel is foglalkozik. A szervezett bűnözés e 
veszedelmes, óriási nyereség által vezérelt formája az emberi jogok súlyos megsértését jelenti. 
Az Unión kívüli partnerekkel folytatott munkánk kulcsfontosságú elemét kell, hogy képezze. 
Azonban nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy Európán belülről vezérelt 
bűncselekményről van szó: a feltételezett és azonosított áldozatok mintegy fele uniós polgár, 
és 22%-a saját tagállamán belül válik az emberkereskedők áldozatává. Ez egy olyan alapvető 
kérdés, amelyben a biztonsági uniónak a lehető leghatékonyabbnak kell bizonyulnia. Az 
eddiginél is keményebben kell dolgoznunk azért, hogy felszámoljuk ezeket a hálózatokat, és a 
határokon átnyúló együttműködés minden lehetséges hiányosságot megszüntessen, 
felgöngyölítve az elkövetők – embercsempészek, nyerészkedők, kizsákmányolók, 
haszonélvezők és visszaélők – teljes emberkereskedelmi láncolatát.  
 
 



 

13 
 

4. 2015-ben több tagállam bevezette és azóta is fenntartja a határellenőrzést a 
schengeni térségen belüli belső határokon. Tekintettel arra, hogy a schengeni 
térséget mind az uniós polgárok szabadsága, mind pedig biztonsága 
szempontjából fontos megőrizni, hogyan szándékozik kezelni a jelenlegi helyzetet, 
és biztosítani a visszatérést a belső határoknál a határellenőrzés teljes 
eltörléséhez? Milyen lépéseket szándékozik tenni annak biztosítása érdekében, 
hogy valamennyi tagállam teljes mértékben tiszteletben tartsa a belső 
határellenőrzés korlátozására vonatkozó szabályokat? Kötelezettséget vállal-e 
arra, hogy kötelezettségszegési eljárást indít az ezeket a szabályokat megsértő 
tagállamokkal szemben, bármilyen befolyásosak is legyenek azok? Fenntartja, 
felülvizsgálja vagy inkább visszavonja majd a korábbi Bizottságnak a Schengeni 
határellenőrzési kódex szabályainak a felülvizsgálatára irányuló javaslatát az 
ideiglenes belső határellenőrzés tekintetében?  

 
A szabad mozgást biztosító schengeni térség az európai integráció egyik legjelentősebb és 
legkézzelfoghatóbb vívmánya, amelynek eredményeképpen átalakult az uniós polgárok élete. 
Az elmúlt évek kihívásainak – különösen a szabálytalan továbbutazások magas számának – 
közvetlen következményeként azonban kétségek merültek fel a schengeni térséggel 
kapcsolatban. Kiemelt prioritást képez a belső határellenőrzések nélküli, teljeskörűen működő 
schengeni térség helyreállítása. A belső határokon – néhány schengeni állam által még 
fenntartott – ideiglenes ellenőrzések annak szükségességére figyelmeztetnek, hogy tovább kell 
erősítenünk a schengeni térség hatékonyságát, és vissza kell szereznünk a belé vetett bizalmat.  
 
A teljeskörűen működő schengeni térség szempontjából alapvető pillért jelent a menedékjog 
iránti kérelmek kezelésével, a külső határok védelmével és a szabálytalan továbbutazások 
megakadályozásával kapcsolatos kollektív képességünkbe vetett bizalom, valamint a 
biztonsági fenyegetések mérséklése érdekében folytatott hatékony együttműködés. Ezen okok 
miatt a teljeskörűen működő schengeni térség helyreállításának mikéntjére vonatkozó stratégia 
az új migrációs és menekültügyi paktum kulcsfontosságú eleme lesz.  
 
A schengeni rendszer megerősítése érdekében meg fogom vizsgálni mind a jogalkotási, mind 
a nem jogalkotási lehetőségeket. Áttekintem majd, hogy miként lehetne még jobban 
figyelembe venni a belső határellenőrzések arányos rendőrségi ellenőrzésekkel és rendőrségi 
együttműködéssel történő felváltásáról szóló, 2017. évi bizottsági ajánlásokat. Előtérbe fogom 
helyezni a jelenlegi schengeni szabályok végrehajtásának biztosítását – arra tekintettel is, hogy 
előkészítsük a schengeni térség további bővítését –, és megvizsgálom, hogyan lehetne javítani 
működésükön. Ennek része lesz a Schengeni határellenőrzési kódex javasolt módosításának 
újraértékelése. Célom az, hogy egyértelműbbé tegyem a tagállamok számára, hogy a belső 
határellenőrzés visszaállításán kívül milyen egyéb lépéseket tehetnek. Minden érintett 
tagállammal együtt fogok dolgozni annak érdekében, hogy a jelenlegi belső határellenőrzések 
megszüntetését lehetővé tevő megoldásokat találjunk. A belső határokon végzett 
határellenőrzések visszaállításához csak végső eszközként szabadna folyamodni, olyan 
esetekben engedélyezve, amikor arra a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető komoly 
veszély elhárítása érdekében feltétlenül szükség van.  
 
Ezzel párhuzamosan a külső határok megerősítését illetően az egyik legfontosabb prioritásomat 
az képezi, hogy gyorsan végrehajtsuk és teljeskörűen működőképessé tegyük az Európai Határ- 
és Parti Őrségről szóló, nemrégiben elfogadott rendeletet, és mindenekelőtt felgyorsítsuk a 
teljes létszámú készenléti alakulat felállítását. Szoros kapcsolat áll fenn a menekültügyi 
rendszerünk korszerűsítésével is. A schengeni térség biztosításának másik fontos eleme az EU 
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közös vízumpolitikájának megerősítése. A felülvizsgált vízumkódex végrehajtása jövő év 
elején indul, én azonban nagyobb teret látok a vízumeljárások kezelésének korszerűsítésére 
ahhoz, hogy modern, ügyfélbarát és biztonságos módon lehessen kezelni a harmadik országbeli 
állampolgárok schengeni térségbe való beutazását. Emellett folytatni kívánom a 
kulcsfontosságú partnerországokkal a vízumpolitika területén folytatott együttműködést is, 
ideértve a vízummentes utazás területén biztosított teljes körű kölcsönösség kérdését is. 
 
Végezetül, az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás nemrégiben elfogadott 
keretének végrehajtása, valamint az új határigazgatási információs rendszerek 
(határregisztrációs rendszer és ETIAS) létrehozása a külső határok hatékonyabb ellenőrzését 
fogja eredményezni; mindezt szorosan figyelemmel kívánok kísérni. Az e területeken elért 
eredmények lehetővé fogják tenni számunkra egy erős és reziliens schengeni térség 
létrehozását. 
 
A Szerződések őreként a Bizottság kulcsszerepet játszik a meglévő schengeni vívmányok teljes 
körű átültetésének és végrehajtásának biztosításában. Az ehhez kapcsolódó hatáskört igénybe 
fogom venni a schengeni rendszer működése kapcsán. Ez a Bizottság azon hatáskörét foglalja 
magában, hogy megvizsgálja a határellenőrzések bármilyen jövőbeli meghosszabbításának 
szükségességét és arányosságát. Ezenkívül teljeskörűen ki fogom használni a schengeni 
vívmányoknak való megfelelés biztosítását célzó egyéb mechanizmusokat, így a schengeni 
értékelési mechanizmust, amely a tagállamok közötti bizalomra épül, és az uniós jog tagállami 
végrehajtásának javítását szolgálja. 
 
 

5. A belügyekért felelős biztosjelöltként melyek a belső biztonsággal kapcsolatos 
prioritásai a portfólióján belül? Hogyan értékeli majd a jelenlegi jogalkotási 
helyzetet? Egyetért-e azzal, hogy a belső biztonság garantálása mindenekelőtt a 
meglévő eszközök és jogszabályok teljes körű kihasználásától és annak 
megállapításától függ, hogy vannak-e hiányosságok? Hogyan fogja biztosítani, 
hogy az Ön által javasolt biztonsági intézkedések teljes mértékben tiszteletben 
tartsák az alapvető jogokat, valamint a szükségesség és az arányosság elvét, a 
nemzeti végrehajtás során és azt követően is? Tervezi-e az Europol 
megbízatásának felülvizsgálatát és kiterjesztését, és milyen mértékben? Tervezi-
e, hogy konkrét jogszabályra tesz javaslatot az áldozatok jogainak megerősítése 
érdekében?  
 
Vállalja-e, hogy – a LIBE bizottság előtt történő általános megjelenések mellett – 
félévenkénti (féléves) biztonsági párbeszédet folytat a LIBE bizottsággal a belső 
biztonság területén történő végrehajtás értékelése, a hiányosságok feltárása, 
valamint a hiányosságok orvoslására szolgáló lehetséges megoldások azonosítása 
érdekében? 

 
Társadalmunk gyorsan változik, és ennek hatására az előttünk álló biztonsági kihívások is 
átalakulnak. Ezért kell folytatnunk a bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelmet szolgáló 
szakpolitikáinkra és eszközeinkre irányuló munkát – annak érdekében, hogy válaszaink 
megállják a helyüket a fenyegetésekkel szemben –, és kell kapcsolatokat és szinergiákat 
kialakítanunk a különböző szakpolitikai területek között. Megközelítésem szerves részét 
képezi majd az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartása.  
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A hatékony biztonsági uniónak – az elmúlt öt évben lefektetett alapokon nyugvó – kiépítése 
érdekében szorosan együtt fogok működni az európai életmód védelméért felelős alelnökkel. 
Mindenekelőtt a meglévő jogszabályok teljes körű átültetése és végrehajtása érdekében fogok 
munkálkodni. A biztonság területére vonatkozó uniós jog helyes alkalmazásának biztosítása 
érdekében szükség szerint minden rendelkezésre álló eszközt – a kötelezettségszegési 
eljárásokat is ideértve – igénybe fogok venni. Az uniós információs rendszerek közötti 
interoperabilitásra vonatkozó, nemrégiben elfogadott rendelet teljes körű és kellő időben 
történő végrehajtása változatlanul kiemelt prioritást fog képezni, amelyet szoros figyelemmel 
kívánok követni. Ezenkívül szoros együttműködést fogok előmozdítani az EU bel- és 
igazságügyi ügynökségeivel. 
 
Ezzel egy időben törekedni fogok a biztonságpolitikánk területén fennmaradó hiányosságok 
felszámolására. Kiemelt prioritás, hogy gyors megállapodás szülessen az online terrorista 
tartalom terjesztésének megelőzéséről szóló rendeletjavaslatról. A bűnüldözés sikere nem 
múlhat azon, hogy a hatóságok hozzáférnek-e a bűncselekmények digitális nyomaihoz. 
Megoldást kell találnunk erre a kihívásra, és gondoskodnunk kell a büntetőjogunk online 
végrehajtásáról is.  
 
Tekintettel a – kibertérben is jelentkező – fenyegetések összetett, határokon átnyúló és 
folyamatosan változó jellegére, elengedhetetlenül fontos a biztonságára vonatkozó integrált és 
átfogó megközelítés. Jobb együttműködést és információmegosztást kell biztosítanunk a 
különböző közösségek, valamint a köz- és a magánszféra között, illetve együtt kell vizsgálnunk 
a belső és a külső dimenziót. Folytatnunk kell az innovációra és a kutatásra irányuló beruházást, 
hogy olyan eszközöket bocsássunk a rendőrség rendelkezésére, amelyek a kor kihívásainak 
kezeléséhez és a gyors technológiai változások követéséhez szükségesek. A súlyos bűnözés és 
a terrorizmus elleni európai küzdelem terén fennálló hiányosságok felszámolása érdekében 
javítanunk kell a határokon átnyúló együttműködést. Annak biztosítására fogok törekedni, 
hogy a tagállamok megfelelő képességgel és ismeretekkel rendelkezzenek az új technológiákat, 
így a mesterséges intelligenciát és az 5G hálózatokat használó bűnözők jelentette új biztonsági 
fenyegetések hatékony kezeléséhez.  
 
A bűnüldözés joghatósága a nemzeti területekre korlátozódik, jóllehet a súlyos bűnözés és a 
terrorizmus egyre inkább transznacionális formát ölt. A bűnüldözési együttműködés 
felépítésének képesnek kell lennie felszámolni a vakfoltokat, és megküzdeni az új és 
kialakulóban lévő fenyegetésekkel. A bűnüldöző hatóságok közötti, határokon átnyúló 
együttműködés hatékonyságának javítása biztosítani fogja a szervezett bűnözéssel és a 
terrorizmussal kapcsolatos nyomozásokhoz szükséges információk rendelkezésre állását. 
Emellett kifejezetten meg kívánom vizsgálni a szervezett bűnözéshez hasonló, magas 
kockázatú, határokon átnyúló területeket. 
 
Az Europol alapvető szerepet játszik a határokon átnyúló súlyos bűnözés és a terrorizmus elleni 
küzdelemben. Megbízatásom ideje alatt sor kerül az Europol-rendelet értékelésére. Az 
értékelés eredményétől függően szükség lehet a rendelet aktualizálására. 
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Fokozni kell a terrorizmus elleni védelemre, a terrorizmus megelőzésére és büntetőeljárás alá 
vonására irányuló erőfeszítéseket. További munkára van szükség a terroristák mozgásterének 
visszaszorítása, valamint a robbanóanyagokhoz, fegyverekhez és finanszírozáshoz való 
hozzáférésük korlátozása érdekében. Ugyanakkor fejlesztenünk kell a kritikus 
infrastruktúráink ellenálló képességét, és meg kell erősítenünk a védelmet. A biztonsággal és 
védelemmel kapcsolatos megközelítésünknek ugyanolyan rendíthetetlennek kell lennie online, 
mint offline. Ezért folytatni fogom az online terrorista tartalmak megelőzésére és eltávolítására 
irányuló erőfeszítéseket. Az uniós internetfórum továbbra is kulcsfontosságú fórum lesz arra a 
célra, hogy a gyűlöletbeszéd és az online terrorista tartalom elleni küzdelem érdekében 
összehozza az internetes platformokat és a hatóságokat. Fontos része lesz a radikalizálódás, az 
erőszakos szélsőségesség és a terrorizmus elleni folyamatos küzdelemnek. 
 
Már most is egy sor kötelező erejű szabállyal rendelkezünk az Unión belüli bűncselekmények 
áldozatainak védelme, támogatása és egyes esetben kártalanítása kapcsán biztosított alapvető 
jogok biztosítására, azonban nem minden áldozat egyforma. Amint azt az Európai Parlament 
Terrorizmussal foglalkozó különbizottságának megállapításai és ajánlásai is hangsúlyozzák, a 
terrorizmus áldozatai az emberkereskedelem áldozataitól eltérő szükségletekkel rendelkeznek. 
A Bizottság és az Európai Parlament ezért szorosan együttműködött az áldozatok 
meghatározott kategóriáira – például a szexuális kizsákmányolás gyermek áldozataira, az 
emberkereskedelem, a terrorizmus és a készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel elkövetett 
csalások áldozataira – vonatkozó szabályok kialakításán. Alapvető fontosságú, hogy ezeket a 
szabályokat valamennyi uniós tagállam helyesen átültesse és alkalmazza. Szorosan együtt 
fogok működni a jogérvényesülésért és az egyenlőségért felelős biztosokkal annak 
megállapítása érdekében, hogy vannak-e hiányosságok a hatályos jogszabályokban, és szükség 
van-e további, áldozatokra vonatkozó szabályokra.  
  
Úgy vélem, hogy a biztonság és az alapvető jogok tiszteletben tartása egymással összhangban 
álló és egymást kiegészítő politikai célkitűzések. A biztonságpolitika közvélemény általi 
támogatottsága azon múlik, hogy tiszteletben tartja-e az alapvető jogokat. Ugyanakkor 
alapvető fontosságú annak biztosítása is, hogy ne legyenek vakfoltok, ha a polgáraink 
biztonságáról van szó. A hatékonyságot össze kell kötnünk az alapvető jogok feletti folyamatos 
őrködéssel, ahogy a szükségességgel és az arányossággal is. Az újkeletű példákra – így az uniós 
információs rendszerek közötti interoperabilitásról szóló új jogszabályra – építve gondoskodni 
fogok arról, hogy az alapvető jogok (például a személyes adatok védelméhez való jog) 
beágyazódjanak minden jövőbeli jogszabály kialakításába, majd arról, hogy a 
rendelkezésünkre álló valamennyi hatáskört kihasználva szorosan nyomon kövessük hatékony 
végrehajtásukat a tagállamokban.  
 
A Bizottság és az Európai Parlament közötti különleges partnerség megerősítésével 
kapcsolatos célkitűzéssel összhangban rendszeresen meg fogok jelenni az Állampolgári Jogi, 
Bel- és Igazságügyi Bizottság előtt, többek között a rendszeres biztonsági párbeszédek 
keretében. Az Európai Parlament és különösen e bizottság fontos szerepet játszott a biztonsági 
unió kialakításában. Tevékenyen együtt kívánok működni a mostani Parlament tagjaival és 
különösen e bizottsággal annak érdekében, hogy előbbre vigyük az erre a területre vonatkozó 
fő prioritásainkat. 
 


