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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? 
Megtiszteltetést jelent számomra jelölésem az igazságügyi biztosi tisztségre, amelynek 
hatásköre a fogyasztóvédelemre és a jogállamiság védelmére is kiterjed. Örömömre szolgál, 
hogy e tárca irányítására kaptam felkérést. Határozott meggyőződésem, hogy globális 
problémáink megoldásához az európai integráció elmélyítésére van szükség. Az igazságügyi 
tárca központi szerepet tölt be az Unió elkövetkező évekre vonatkozó stratégiai 
menetrendjében. Feltett szándékom, hogy szorosan bevonjam biztostársaimat a szakpolitikai 
kezdeményezések kidolgozásába és végrehajtásába. 
 
Úgy vélem, hogy megfelelő képesítéssel és szakmai tapasztalattal rendelkezem ahhoz, hogy 
előmozdítsam az általános európai érdekeket. Abban az elég szerencsés helyzetben vagyok, 
hogy 20 éve választott tisztségeket töltök be, először 1999-től 2011-ig pénzügyminiszterként, 
2004-től miniszterelnök-helyettesként, majd 2011 óta kül- és európai ügyi miniszterként 
(2011-től 2014-ig külkereskedelmi miniszterként is), 2018 óta pedig védelmi miniszterként. 
Végzettségem szerint jogász vagyok, és pályafutásom első állomásaként Jean Gol igazságügyi 
és intézményi reformokért felelős miniszter és miniszterelnök-helyettes kabinetfőnökeként 
dolgoztam. Büszkeséggel tölt el, hogy az elmúlt 20 év során Belgium népét szolgáltam és 
hazámat képviseltem, először pénzügyminiszterként a Tanács ülésein, majd 41 soros elnökség 
során számos fontos tanácsi formációban. 
 
A parlamentarizmus elkötelezett híve vagyok. Meggyőződésem, hogy szorosra kell fűzni a 
Parlament és a Bizottság kapcsolatait. Ami saját tapasztalataimat illeti, először 1992-ben 
választottak parlamenti képviselővé. Különféle tárcákért felelős belga miniszterként 
rendszeres véleménycserét folytattam parlamenti képviselőkkel. Politikai pályafutásom 
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folyamán, konkrétabban a 2001-es és 2010-es belga elnökség alatt, amikor elnöki tisztséget 
töltöttem be az Ecofin Tanácsban, illetve 2001-ben az Eurócsoportban, arra is lehetőségem 
adódott, hogy rendszeresen részt vegyek az Európai Parlament ülésein. Mélységesen tisztelem 
az Európai Parlament szerepét és az európai projekthez nyújtott hozzájárulását. Kinevezésem 
esetén nagy várakozással tekintek az elkövetkező öt évben az Európai Parlamenttel – 
különösen az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsággal és a Jogi Bizottsággal – 
folytatandó együttműködés elé. 
 
Ezt a tárcát három, megítélésem szerint egymással összefüggő terület, a jogállamiság, a 
polgári és büntető igazságszolgáltatás, valamint a fogyasztóvédelem alkotja. A tárca a 
bizalom, a befogadás és a méltányosság elvére épül. E területek tág lehetőségeket kínálnak 
arra, hogy valódi hatást gyakoroljunk az emberek életére. Szeretném hasznosítani az új 
technológiákat és az innovációt igazságügyi rendszereink és együttműködési módszereink 
korszerűsítéséhez. Európa büszke lehet arra, hogy világelső az adatvédelem és az alapvető 
jogok tiszteletben tartása terén. Gondoskodnunk kell az általános adatvédelmi rendelet és a 
bűnüldözés terén érvényesítendő adatvédelemről szóló irányelv maradéktalan végrehajtásáról. 
Folytatnunk kell normáink és értékeink megismertetését a nemzetközi partnereinkkel. Tárcám 
belső és külső dimenzióira egyaránt nagy hangsúlyt fogok fektetni. 
 
Teljes mértékben egyetértek a Bizottság megválasztott elnökének számomra adott 
megbízólevelében szereplő azon kijelentéssel, miszerint „Az Európai Unió jogközösség, 
amely a személyhez fűződő jogok és szabadságok védelmére épül. Ez biztosítja, hogy Uniónk 
az egyenlőség, a méltányosság és a társadalmi igazságosság érvényesülésének helye legyen.” 
Eddig is kimerítően foglalkoztam jogállamisági kérdésekkel és már 2016-ban kölcsönös 
értékelési mechanizmusra irányuló javaslatot terjesztettem elő. Elismeréssel adózom az 
Európai Parlamentnek a jogállamiság oltalmazásában játszott szerepe iránt. Várakozással 
tekintek együttműködésünk elé, amelynek célja jogi normákon alapuló, inkluzív, 
megkülönböztetésmentes és megelőző jellegű éves folyamatként kialakítandó jogállamisági 
ciklus létrehozása. Megbízólevelem értelmében én fogom irányítani a Bizottság arra irányuló 
tevékenységét, hogy Uniónk egész területén érvényesüljön a jogállamiság. Ezen és más 
területeken – például az Alapjogi Chartával kapcsolatosan – az értékekért és átláthatóságért 
felelős alelnök iránymutatása alapján fogok tevékenykedni. 
 
Emellett garantálni kívánom, hogy egész Európában tiszteletben tartják a fogyasztók érdekeit, 
valamint gondoskodni szándékozom arról, hogy egységet teremtsünk a demokratikus 
társadalmaink alapját képező legfontosabb elvek tekintetében. Európai jogszabályaink 
központi elemévé kell tennünk a méltányosság és a választási lehetőség biztosítását, és ezen 
elveknek aktív szerepet kell játszaniuk a zöld és a digitális átmenet során. Az igazságügyi és 
fogyasztóvédelmi politika jelentős mértékben elősegítheti a fenntarthatósági menetrendet. 
 
Szakpolitikai területeimen támogatni fogom az egyenlőségért felelős biztost a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó új uniós stratégia előkészítésében és végrehajtásában. A nemek 
közötti egyenlőség szempontjai megjelennek a felelősségem alá tartozó számos szakpolitika 
terén. Például az áldozatok jogaival foglalkozó uniós szakpolitika – beleértve az áldozatok 
jogairól szóló irányelvet – kifejezetten foglalkozik a nemi alapú erőszak áldozataival. 
Gondoskodni fogok arról, hogy a nemek közötti egyenlőség érvényesítése részét képezze az 
irányelv helyes és hatékony végrehajtásának. Vállalom, hogy még alaposabban érvényre 
juttatom a nemek közötti egyenlőség szempontjait a kifejezetten a felelősségi körömbe tartozó 
szakpolitikai területeken, vagyis az igazságügy és a fogyasztóvédelem terén. Az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 8. cikkéből eredő kötelességünk, hogy érvényre juttassuk és 
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előmozdítsuk a nemek közötti egyenlőség szempontját az Unión belül, és a Bizottság 
valamennyi fellépése során. 
  
Senkitől nem kérek, és nem fogadok el utasításokat. Célom, hogy nemzeti, regionális, 
szakmai vagy személyes hovatartozástól függetlenül minden érintett érdeket figyelembe 
vegyek, és ennek megfelelően dolgozzam a politikai iránymutatás végrehajtásán. 
 
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, a függetlenséggel, átláthatósággal, 
pártatlansággal és rendelkezésre állással kapcsolatos kötelezettségeket. 
 
Kinevezésem esetén 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. Emellett tiszteletben fogom tartani az európai biztosokra vonatkozó 
magatartási kódexet és annak összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseit. Érdekeltségi 
nyilatkozatom teljes körű és nyilvánosan hozzáférhető, és haladéktalanul aktualizálni fogom, 
ha bármely változtatás válik szükségessé. 
 
Teljes mértékben támogatom a Bizottság megválasztott elnökének politikai iránymutatásában 
ismertetett, átláthatóság iránti elkötelezettségünket. Vállalom, hogy a Bizottság szabályaival 
összhangban nyilvánosságra hozok minden olyan alkalmat, amikor szakmai szervezetekkel 
vagy független személyekkel lépek kapcsolatba, vagy találkozón veszek részt bármilyen, az 
uniós szakpolitikai döntéshozatalhoz és végrehajtáshoz kapcsolódó ügyben. 
 
 
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? 
Kinevezésem esetén a szélesebb értelemben vett társadalmi igazságosság megvalósítását 
fogom előtérbe helyezni. Ezért annak biztosítására törekszem majd, hogy Uniónkon belül 
ténylegesen tiszteletben tartsák a jogállamiságot, előrelépés történjen a bűnmegelőzés és az 
igazságügyi együttműködés terén, továbbá az EU egész területén védelemben részesüljenek a 
fogyasztók jogai. Tevékenységem során teljes mértékben együtt fogok működni 
biztostársaimmal, és kiváltképpen várakozással tekintek az értékekért és az átláthatóságért 
felelős alelnökkel folytatandó együttműködés elé. Kiemelt fontosságot tulajdonítok a 
bizottsági kollegialitás elvének. A Bizottságnak egységes csapatként kell együtt dolgoznia az 
uniós polgárok törekvéseinek megvalósítása és saját kötelezettségvállalásainak teljesítése 
érdekében. Hasonlóképpen, külön-külön eljárva az igazságügy terén sem lehet eredményt 
elérni. Összehangolt megközelítésre van szükség ahhoz is, hogy kölcsönös bizalmat építsünk 
ki az igazságszolgáltatási rendszerek között, lehetővé tegyük a polgárok számára jogaik 
gyakorlását, ösztönözzük a fogyasztói bizalmat és védelmezzük társadalmunkat. 
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Határozottan elkötelezett vagyok a teljes átláthatóság elve iránt. A Bizottság kötelessége, 
hogy folyamatosan és teljes körűen tájékoztassa az Európai Parlamentet a Bizottság 
tevékenységeiről annak érdekében, hogy a polgárok tisztában legyenek jogaikkal. Ez 
különösen fontos az igazságügyi tárca esetében, amely az uniós polgárokat helyezi munkája 
középpontjába. Ezért örömmel üdvözlöm és maradéktalanul támogatom a Bizottság 
megválasztott elnökének azon kötelezettségvállalását, hogy megerősíti a Bizottságnak az 
Európai Parlamenthez fűződő kapcsolatait. Ugyancsak támogatom a Parlament jogalkotási 
kezdeményezési jogát, amit a Bizottság megválasztott elnöke az Európai Parlament előtti 
beszédében ismertetett. E jog gyakorlása során maradéktalanul meg kell felelni a 
szubszidiaritás és az arányosság, valamint a jogalkotás minőségének javítása elveinek. 
Egykori parlamenti képviselőként tisztában vagyok azzal, mi forog kockán; ezért szorosan 
együtt fogok működni a Parlamenttel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 225. 
cikke szerinti állásfoglalások megvitatásának minden szakasza során. 
 
Tehát a Szerződések keretein belül teljes mértékben elkötelezem magam amellett, hogy az 
elkövetkező öt év folyamán az első naptól kezdve rendszeres, nyílt és konstruktív párbeszédet 
folytatok az Európai Parlamenttel a politikai döntéshozatal és a tárgyalások – köztük a 
nemzetközi tárgyalások – minden szakaszában. Nem fogok vonakodni attól, hogy részt 
vegyek a parlamenti üléseken, a háromoldalú egyeztetéseken és a plenáris üléseken. 
Személyesen is részt veszek majd az érintett európai parlamenti képviselőkkel folytatandó 
kétoldalú megbeszéléseken. Emellett biztosítani kívánom a rendszeres és közvetlen 
információáramlást az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE), a Jogi 
Bizottság (JURI), és Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság (IMCO) elnökei irányában.  
 
Ezen túlmenően a közvetlen felelősségi körömbe tartozó számos területen az Európai 
Parlament és a Tanács társjogalkotóként jár el. A lojális intézményközi együttműködés 
maradéktalan tiszteletben tartása alapvető fontosságú, sőt elengedhetetlen az igazságügyi 
ütemterv végrehajtásához. Ezért a felelősségi körömbe tartozó területeken teljes mértékben 
alkalmazni fogom az együttműködési keretmegállapodást és a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló intézményközi megállapodást. Az Európai Parlamentet egyenrangúan kell 
kezelni a Tanáccsal a felelősségem alá tartozó valamennyi jogi és szakpolitikai 
kezdeményezés tekintetében. 
 
Végezetül pedig azt szorgalmazom, hogy én és kabinetem illetékes bizottsági szolgálatokkal 
fenntartott kapcsolatai a bizalomra, az átláthatóságra és a kölcsönös segítségnyújtásra 
épüljenek. A Bizottság tagjaként felelős és elszámoltatható leszek a Parlament előtt saját 
tevékenységemmel, illetve hivatalom tevékenységével kapcsolatban, különös tekintettel a 
Bizottság Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóságának és a Belső Ellenőrzési 
Szolgálatának tevékenységére. 
 

Kérdések a Jogi Bizottság részéről 

3.  A megbízólevelében azt a feladatot kapta, hogy járuljon hozzá a mesterséges 
intelligencia (MI) emberi és etikai vonatkozásaival kapcsolatos összehangolt 
megközelítésről szóló jogszabályhoz.  Ez a Bizottság megválasztott elnökének azon 
kötelezettségvállalásából ered, hogy megbízatásának első 100 napja alatt benyújtja 
ezt a jogszabályt, amelyet a Jogi Bizottság határozottan támogat.  Melyek azok a fő 
vezérelvek, amelyekre e jogszabályt alapozná, és milyen elképzelései vannak az etikai 
és szabályozási szempontok összehangolására a mesterséges intelligencia és más új 
technológiák (mint például az autonóm eszközök (robotika) és az emberi 
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jellegzetességek lemásolására szolgáló technológiák) kidolgozásához nyújtott 
támogatás szükségességével, illetve milyen konkrét időtálló jogalkotási 
kezdeményezéseket javasolna a mesterséges intelligenciára vonatkozó polgári jogi 
felelősségi rendszer létrehozására annak tisztázása érdekében, hogy ki tartozik 
felelősséggel a mesterséges intelligencia által a fejlesztési szakasztól a termékek és 
szolgáltatások forgalomba hozataláig okozott kockázatokért, és ezáltal 
továbbfejlesztésének támogatására?  

 
A mesterséges intelligencia alapvetően fontos az évszázadunkban, ami komoly előnyökkel 
járhat társadalmunk és gazdaságunk számára, azonban kockázatokat is hordoz magában. Ezért 
fontos, hogy összehangolt európai megközelítést alakítsunk ki a mesterséges intelligenciával 
kapcsolatban. Olyan politikákat kell kidolgoznunk, amelyek védik az egyéneket – olyan 
emberközpontú megközelítésre van szükség, amely egyúttal lehetővé teszi, hogy Európa 
versenyképes legyen a mesterséges intelligencia területén. A mesterségesintelligencia-
alkalmazásoknak összhangban kell lenniük az alapvető jogokkal. Az általános adatvédelmi 
rendelet már jelenleg is védi a személyes adatokat. Alapvető fontosságú, hogy 
keretfeltételeket alakítsunk ki az emberi méltóságot, a megkülönböztetésmentességet, az 
egyenlőséget, a véleménynyilvánítás szabadságát és más alapvető jogokat érintő esetleges 
kihívások kezeléséhez. Ezért aktívan hozzá fogok járulni a mesterséges intelligencia emberi 
és etikai vonatkozásaival kapcsolatos összehangolt megközelítésről szóló jogszabály 
előkészítéséhez. Ebben a fontos kérdésben szorosan együttműködöm majd a belső piacért 
felelős biztossal, a digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnök koordinálása 
mellett.  

A mesterséges intelligencia szabályozásának és fejlesztésének együtt kell haladnia. 
Versenyelőnyt jelenthet, ha a közös európai értékek alapján fejlesztjük a mesterséges 
intelligenciát, mivel a bizalom nagyon fontos tényező az új technológiák fejlesztésének és 
használatának elterjedésében. A fenntartható mesterséges intelligenciával kapcsolatos üzleti 
modellek kialakítása során közelíteni kell egymáshoz az üzleti érdekeket és az alapjogi 
szempontokat. Meg kell találnunk az innováció helyes módját.  

Olyan megközelítés mellett teszem le a voksomat, amely a jogbiztonság és a beruházási 
stabilitás kialakításával járul hozzá a mesterséges intelligencia elterjedéséhez, egyúttal 
társadalmi elfogadottságot és bizalmat teremt.  
 
 
4.  Az Európai Tanács által 2019 júniusában elfogadott, a 2019–2024 közötti időszakra 

vonatkozó stratégiai menetrend kiemelte az EU szerepét a multilateralizmus és a 
szabályokon alapuló globális nemzetközi rend előmozdításában, a nyitottság és a 
méltányosság, valamint a szükséges reformok biztosításában, valamint az ENSZ és a 
legfontosabb multilaterális szervezetek támogatásában. Hogyan kívánja előmozdítani 
a hatékony nemzetközi többoldalú együttműködést a kereskedelmi és polgári 
igazságszolgáltatás terén, és milyen további lépéseket tervez az igazságszolgáltatáshoz 
való egyenlő hozzáférés biztosítása és a jogállamiság előmozdítása érdekében? Mivel 
néhány európai vállalat és az EU-ban működő vállalat érintett lehet az Európán 
belüli és kívüli környezeti jogsértések, szociális, emberi jogi és korrupciós ügyekben, 
és például az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-
irányelvek jelentéstételi kerete alapján, hogyan követné nyomon a nem pénzügyi 
információk közzétételéről szóló, 2014. évi uniós irányelv felülvizsgálatát? 
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A multilateralizmus mindig is Európa egyik vezérelve volt. A harmadik országokkal és 
nemzetközi szervezetekkel folytatott együttműködés az EU külpolitikájának egyik 
nyilvánvaló eleme, és ez igaz az EU igazságügyi politikájára is.     

A hatékony nemzetközi többoldalú együttműködés jó példája a bírósági határozatok 
végrehajtásáról szóló, közelmúltban elfogadott hágai egyezmény, amely átfogó globális 
rendszert hoz létre a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott külföldi határozatok 
elismerésére és végrehajtására. Javaslatot fogok tenni az egyezmény Európai Unió általi 
megerősítésére, ami biztosítani fogja az igazságszolgáltatáshoz való jog hatékonyabb 
érvényesülését a polgárok és a vállalkozások számára, egyúttal megkönnyíti majd a 
kereskedelmet és a beruházásokat. Emellett törekedni fogok arra, hogy ösztönözzem 
harmadik országok csatlakozását a meglévő polgári igazságszolgáltatási egyezményekhez, 
például a gyermek jogellenes külföldre viteléről és a gyermekek védelméről szóló hágai 
egyezményekhez.   

Biztosítani kívánom, hogy a felelősségi körömbe tartozó szakpolitikák a lehető legnagyobb 
mértékben hozzájáruljanak e Bizottság fenntartható fejlődési menetrendjéhez és az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljaihoz.  A társasági jogi jogszabályok, a vállalatirányítással 
kapcsolatos változtatások, illetve a környezetbarát fogyasztási szerkezetek támogatása 
egyaránt elősegíthetik ezt az elsőrendű célt.  
 
A vállalati társadalmi felelősségvállalást, valamint a környezeti, társadalmi és irányítási elvek 
tiszteletben tartását illetően fontos, hogy a meglévő nemzetközi iránymutatások és elvek 
alkalmazására ösztönözzük a vállalkozásokat. Ugyanilyen lényeges az e területre vonatkozó 
hatályos uniós jogszabályok – így a nem pénzügyi információk közzétételéről szóló 2014. évi 
irányelv, a fa- és fatermékpiacról szóló 2013. évi rendelet, valamint a konfliktusok által 
érintett térségekből származó ásványokról szóló 2017. évi rendelet – teljes körű alkalmazása 
és érvényesítése. A Bizottság szolgálatai jelenleg véglegesítik annak értékelését, hogy a 
beszámolási szabályok megfelelnek-e a befektetők, a civil társadalom és egyéb érdekeltek 
növekvő elvárásainak.  Támogatni fogom az említett irányelvekért felelős biztostársaimat a 
teljes körű végrehajtás biztosítására irányuló munkában. 
 
Néhány tagállam arra kötelezte a vállalatokat és igazgatótanácsaikat, hogy a beszámolási 
kötelezettségekbe építsék be a működésükhöz és döntéshozatalukhoz kapcsolódó környezeti 
társadalmi és emberi jogi tényezőket. Ami a felelősségteljes üzleti gyakorlatra vagy a „kellő 
gondosságra” vonatkozó további jogalkotási kezdeményezéseket illeti, először alaposan meg 
fogom vizsgálni az esetleges intézkedések konkrét jogi és egyéb hatásait és arányosságát, 
valamint azt, hogy milyen hatással lehetnek ágazataink egyenlő versenyfeltételeire. Ezeket az 
elképzeléseket azonban érdemes uniós szinten továbbgondolni. 
 
Az igazságszolgáltatáshoz való jogot és az áldozatok számára biztosított jogorvoslatokat 
illetően uniós intézkedések születtek a polgári és kereskedelmi igazságszolgáltatás terén az 
áldozatok igazságszolgáltatáshoz való jogának érvényesítése érdekében. Ilyen például a 
joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló Brüsszel I. 
rendelet. Bizonyos körülmények között ezek az intézkedések a harmadik országokban 
elkövetett vállalati visszaélések áldozatai számára is előnyösek. 
 
 
5.  A Szerződések őreként a Bizottságnak kötelessége nyomon követnie és értékelnie, 

hogy a tagállamok, valamint az összes uniós intézmény és szerv megfelelően 
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végrehajtja-e az uniós jogszabályokat, és tiszteletben tartja-e a szerződésekben 
rögzített elveket és célkitűzéseket. Továbbá tiszteletben kell tartania azt a 
kötelezettségvállalását, hogy aktívan segíti a tagállamokat az uniós jog átültetésében 
és végrehajtásában. Számos kötelezettségszegési eljárás azt mutatja, hogy továbbra is 
komoly kihívást jelent és kiemelt kezelést érdemel az uniós jogszabályok időszerű és 
helyes tagállami alkalmazásának biztosítása. Az uniós jog helyes átültetésének, 
végrehajtásának és érvényesítésének hiánya nem teszi lehetővé polgáraink számára, 
hogy teljes mértékben élhessenek jogaikkal, a vállalkozásokat pedig megfosztja az 
egyenlő versenyfeltételektől. Hogyan szándékozik kezelni ezt a kihívást annak 
érdekében, hogy biztosítsa az uniós jog időben történő és helyes átültetését, 
végrehajtását és alkalmazását a tagállamokban, többek között a jogállamiság és a jogi 
kultúra Unió-szerte történő megerősítése céljából, és hogyan képzeli el a Parlament 
nagyobb mértékű bevonását ebbe a folyamatba? 

 
Kizárólag az uniós jog koherens alkalmazása és hatékony érvényesítése biztosíthatja, hogy az 
európai polgárok valóban élhessenek a jogaikkal, a vállalkozások pedig kihasználhassák az 
uniós jog által teremtett egyenlő versenyfeltételeket. Az igazságügy terén a jogérvényesítés 
közvetlenül érinti a polgárokat. Ez olyan területekre érvényes, mint a jogállamiság, az 
alapvető jogok, a polgárok jogai, az adatvédelem, a büntető- és polgári ügyekben folytatott 
igazságügyi együttműködés, valamint a fogyasztóvédelem. Az uniós igazságügyi 
jogszabályok hatékony alkalmazása alapvető tényező a jogállamiság szempontjából is, és ez 
megkívánja, hogy a nemzeti bűnüldöző hatóságok és igazságszolgáltatási rendszerek 
megfelelően működjenek. Ehhez a tagállamok és a Bizottság együttes erőfeszítéseire van 
szükség, és a Bizottság célzott jogérvényesítési tevékenysége máris eredményes volt ezen a 
területen.  
 
Ursula von der Leyen, a Bizottság megválasztott elnöke arra kért, hogy az igazságügy terén az 
uniós jog alkalmazására és érvényesítésére helyezzem a hangsúlyt. Az új Bizottság ugyanis 
kiemelten kezeli az uniós jog alkalmazását és érvényesítését. A Bizottság és a tagállamok 
közös felelőssége, hogy gondoskodjanak az uniós jogszabályok helyes végrehajtásáról, 
alkalmazásáról és érvényesítéséről. A Bizottságnak a Szerződések őreként kitüntetett szerepe 
van abban, hogy támogatást és iránymutatást nyújtson a tagállamoknak a végrehajtással 
kapcsolatban, és fellépjen az uniós jog megsértésével szemben. A Bizottság 
kötelezettségszegési politikájának az a célja, hogy lényeges ügyekben biztosítsa a gyorsabb 
megfelelést annak érdekében, hogy képes legyen valóra váltani a bizottsági szakpolitikai 
célkitűzéseket. 
 
Kinevezésem esetén gondoskodni fogok arról, hogy az irányításom alatt álló szervezeti 
egység támogatást nyújtson a tagállamoknak az uniós jog végrehajtása során, és kérésre 
készen álljon folyamatos iránymutatással szolgálni. Ez tartós folyamat, amely a tagállamok és 
a Bizottság közötti lojális együttműködésen alapul. A szóban forgó erőfeszítések kiterjednek 
az uniós jogot alkalmazó nemzeti jogérvényesítő hatóságokra, így annak biztosítására is, hogy 
azok rendelkezzenek a szerepük ellátásához szükséges függetlenséggel és kapacitással. Ha 
azonban a tagállamok a Bizottság támogatása ellenére sem tesznek kellő időben eleget az 
uniós jognak, javasolni fogom kötelezettségszegési eljárások alkalmazását a hatáskörömbe 
tartozó uniós jogszabályok érvényesítése érdekében. 
 
Előmozdítom majd az igazságügyi szakemberek – például a bírák és az ügyészek – közötti 
együttműködést, valamint e szakemberek megfelelő képzését és finanszírozását, mivel ők a 
legfontosabb szereplők az uniós jog egységes alkalmazásának biztosítása terén. 
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Az értékekért és átláthatóságért felelős alelnök koordinálása mellett én fogom irányítani a 
jogállamiság Unión belüli érvényesítésére irányuló bizottsági tevékenységet. A lakosság 
körében meg kell erősítenünk a jogállamisági kultúrát. Emellett elő kell segítenünk a 
jogállamisággal kapcsolatos uniós jogi követelmények és európai normák alaposabb 
megismerését. Ki fogom használni az összes finanszírozási lehetőséget annak érdekében, 
hogy az érdekelt felek – többek között a civil társadalom – számára lehetővé tegyem a 
jogállamiság előmozdítását. Emellett meg fogom vizsgálni azt a felvetést, amely szerint 
évente meg kellene rendezni egy, a nemzeti érdekelt felek és a civil társadalmi szervezetek 
előtt nyitva álló jogállamisági eseményt.  
 
Átlátható módon, a kölcsönös bizalom és együttműködés szellemében fogok együttműködni a 
Parlamenttel. Ebben a szellemben rendszeresen tájékoztatni fogom a Parlamentet az uniós jog 
végrehajtásának ellenőrzéséről a felelősségem alá tartozó területen. Ami konkrétan a 
jogállamiságot illeti, az új, átfogó európai jogállamisági mechanizmus alapvetően fontos 
szerepet tölt majd be az e területen kialakított intézményközi együttműködés erősítésében. 
 
 
Kérdések az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről 
 
6.  Melyek lesznek az Ön fő prioritásai az Ön számára kijelölt tárcánál, és mint az 

igazságügyért felelős biztosjelöltnek, tárcája hogyan működik majd együtt a digitális 
korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnök, az értékekért és átláthatóságért 
felelős alelnök, az európai életmód védelméért felelős alelnök és a belügyekért felelős 
biztosjelölt tárcájával, illetve hogyan illeszkedik azokhoz és/vagy fedi át azokat? 
Vállalja-e, hogy kérésre, legalább évente kétszer megjelenik a LIBE bizottság előtt?1  

 
Legfontosabb alapfeladatom a Bizottság azon tevékenységének irányítása, amelynek célja a 
jogállamiság fenntartása és megőrzése minden egyes tagállamban. Létre fogom hozni az új, 
átfogó európai jogállamisági mechanizmust. Gondoskodni fogok az általános adatvédelmi 
rendelet és a bűnüldözés terén érvényesítendő adatvédelmi jogszabályokról szóló irányelv 
maradéktalan végrehajtásáról, valamint arra törekszem majd, hogy az Európai Unió továbbra 
is vezető szerepet töltsön be az adatvédelem és a magánélet védelme terén. Fel kell karolnunk 
az új technológiákat, és az lesz az egyik kiemelt feladatom, hogy biztosítsam az alapvető 
jogok teljes körű védelmét a digitális korban, többek között azáltal, hogy aktívan hozzájárulok 
a mesterséges intelligencia emberi és etikai vonatkozásaival kapcsolatos összehangolt 
megközelítés kialakításához. A polgári és büntető igazságszolgáltatás területén a tagállamok 
közötti igazságügyi együttműködés megkönnyítése és javítása, és az igazságszolgáltatási 
térség fejlesztése jelenti majd a legfontosabb prioritást számomra. Biztosítani kívánom, hogy 
a bűnüldözés során – különösen az online környezetben – mindig tiszteletben tartsák az 
alapvető jogokat. A Parlament segítségét fogom kérni ahhoz, hogy közösen keressünk 
megoldást olyan ügyekben, mint például az elektronikus bizonyítékokra vonatkozó 
kezdeményezés. Bizalmat kell kialakítanunk a nemzeti jogrendszerek között. Védeni fogom a 
polgárok jogait, különösen a szabad mozgáshoz való jogot és az európai polgársággal járó 
jogokat. A fogyasztóvédelmi politika területén én fogom irányítani azt a munkát, amely – a 
különösen a határokon átnyúló és online ügyletek tekintetében érvényesítendő – 
fogyasztóvédelemre irányul.  
                                                
1 A kérdés megmaradna abban az esetben, ha nem születik megállapodás az Elnökök Értekezletének azon 
kéréséről, hogy további egy általános kérdésre sor kerüljön. 
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Az igazságügyi tárca jelentős külső dimenzióval rendelkezik. Ösztönözni fogom a harmadik 
országokat, hogy csatlakozzanak a polgári igazságszolgáltatásról és a családjogról szóló hágai 
egyezményekhez, és hajtsák végre azokat. Én fogom irányítani az elektronikus 
bizonyítékokról szóló lehetséges EU-USA megállapodás kapcsán az Amerikai Egyesült 
Államokkal folytatandó tárgyalásokat, ösztönözni fogom a nemzetközi konvergenciát az 
adatvédelemre és az adatáramlásra vonatkozó uniós normákkal, valamint előrelendítem majd 
a Kínával és az Egyesült Államokkal folytatott, fogyasztóvédelmi jogérvényesítéssel 
kapcsolatos megbeszéléseket. Emellett továbbra is kiemelten fogom kezelni az igazságügyi 
reformokat az Európai Unió közeli szomszédai, a Nyugat-Balkán, Törökország, valamint a 
keleti és déli szomszédság körében.   
 
Az igazságügyi politikák jellegüknél fogva számos más szakpolitikai területhez 
kapcsolódnak. Ezért alapvető fontosságú, hogy szoros együttműködést alakítsunk ki és 
optimálisan hasznosítsuk a tehetségeket a Bizottságon belül, teljes összhangban a kollegialitás 
elvével. Ezért teljes mértékben támogatom a Bizottság megválasztott elnökének azt a 
megközelítését, hogy az alelnökök és a biztosok kölcsönösen segítsék egymást annak 
érdekében, hogy a Bizottság a lehető legnagyobb mértékben képes legyen megvalósítani a 
politikai iránymutatást. Például a jogállamiság terén például számítok az értékekért és 
átláthatóságért felelős alelnök támogatására és iránymutatására. Ugyancsak számítok a 
digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnök támogatására és iránymutatására 
olyan kérdésekben, mint a mesterséges intelligencia, illetve az európai életmód védelméért 
felelős alelnök közreműködésére a biztonsági unióhoz kapcsolódó ügyekben.  Végül, de nem 
utolsósorban biztos kollégáimmal is együtt fogok működni.  
 
Partneri munkakapcsolatot szándékozom kialakítani az Európai Parlamenttel. Vállalom, hogy 
évente legalább két alkalommal megjelenek az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottság előtt, és szükség esetén bármikor készen állok találkozni a bizottsággal. 
 
 
7.  Az igazságügyért felelős biztosként a jogállamiság fenntartása kulcsfontosságú 

feladat. Hogyan tervezi végrehajtani a Bizottság ezzel kapcsolatos közelmúltbeli 
közleményét, és mikorra várható az első éves jogállamisági jelentés nyilvánosságra 
hozatala?  Hogyan fogja biztosítani, hogy a jogállamiságra vonatkozó jelentés alapos-
e, és hogy az érintett tagállamok nem gyakorolnak nyomást annak tartalmára? Az e 
területen az elődei által előterjesztett mechanizmus alapján, a jogállamiságért felelős 
biztosként biztosítani tudja-e, hogy az Ön által beterjesztendő „új, átfogó európai 
jogállamisági mechanizmus” átfogó és kötelező intézményközi mechanizmus formáját 
öltse, amely az EUSZ 2. cikkére (demokrácia, jogállamiság és alapvető jogok) teljes 
mértékben kiterjed, és amely az Európai Parlament által a demokráciával, a 
jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus létrehozásáról 
szóló, a Bizottsághoz intézett ajánlásokat tartalmazó, 2016. október 25-i európai 
parlamenti állásfoglalásban kért éves független szakértői ellenőrzésen alapul, és hogy 
ez a mechanizmus a korrekciós intézkedések alapját képezi, ideértve az uniós 
költségvetés védelmét is? Készen áll-e arra, hogy nyomon kövesse az Európai 
Parlament álláspontját e kérdésben, és elkötelezze magát amellett, hogy új 
jogszabályra tesz javaslatot e tekintetben? Milyen további intézkedéseket tervez a 
jogállamiság Unión belüli megerősítésére? Milyen szerepet szán az Európai Uniónak 
a tagállamokban tapasztalható korrupció leküzdésére? 
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Amint azt a Bizottság megválasztott elnöke politikai iránymutatásában kiemelte, alapvető 
értékeink védelme terén nem szabad kompromisszumot kötnünk. A jogállamiságot érő 
fenyegetések kihívást jelentenek az EU működésének jogi, politikai és gazdasági alapja 
szempontjából.  
 
Kinevezésem esetén az én feladatom lesz, hogy gondoskodjam a jogállamiságnak az Unió 
egész területén történő tiszteletben tartásáról, valamint kiemelt prioritásként fogom kezelni az 
átfogó európai jogállamisági mechanizmus létrehozását. Számítok az értékekért és 
átláthatóságért felelős alelnök támogatására és iránymutatására, és szorosan együtt fogok 
működni a szomszédságpolitikáért és a bővítésért felelős biztossal a belső és a külső 
jogállamisági megközelítés következetességének biztosítása érdekében.   
 
Az új jogállamisági mechanizmus átfogó lesz, mivel a jogállamiság tiszteletben tartása a 
demokrácia és az alapvető jogok érvényesülésének előfeltétele. Ezek az értékek olyan 
szorosan kapcsolódnak egymáshoz, hogy a jogállamiság védelmében fellépve a Bizottság az 
alapvető jogokat és a demokráciát is védelmezi. A mechanizmus például a 
médiapluralizmussal és a választásokkal kapcsolatos kérdésekre is kiterjed majd, ha azok 
összefüggnek az uniós jog alkalmazásával.  
 
Fontosnak tartom, hogy a Bizottság első évében elfogadjuk az első éves jogállamisági 
jelentést. Ez a jelentés tárgyilagosan összegezi majd a jogállamisággal kapcsolatosan a 
tagállamokban és uniós szinten bekövetkezett jelentős fejleményeket. Az ellenőrzés 
valamennyi tagállamra kiterjed, de természetesen alaposabb lesz azokban a tagállamokban, 
ahol különleges kockázatokat azonosítottak. Az új mechanizmus és jelentéstétel tartalma és 
szerkezete idővel valószínűleg változni fog. Remélem továbbá, hogy a jelentés megerősített 
intézményközi együttműködés alapjául szolgálhat. Az Európai Parlament támogatása döntő 
fontosságú a konkrét eredmények eléréséhez. A jogállamiság megerősítése az uniós 
intézmények és a tagállamok közös felelőssége, ezért egyesítenünk kell erőfeszítéseinket.  
 
Emellett lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy jobban elősegítsük a jogállamisági 
kultúrát, elejét vegyük a jogállamisággal kapcsolatos aggályok kialakulásának, és reagáljunk 
abban az esetben, ha a jogállamisággal kapcsolatos nemzeti biztosítékok kudarcot vallanak.  
 
Az értékekért és átláthatóságért felelős alelnök felelőssége mellett a Bizottság figyelemmel 
kíséri majd, hogy a tagállamok tiszteletben tartják-e az Európai Unió Alapjogi Chartáját, és 
jelentést készít a Charta alkalmazásáról. A Bizottság megválasztott elnöke politikai 
iránymutatásában több, demokráciánk fejlesztését, védelmét és megerősítését célzó konkrét 
intézkedésre vállalt kötelezettséget, beleértve a demokráciára vonatkozó uniós cselekvési 
tervet is.  
 
A tagállamokban kialakult helyzet nyomon követése érdekében a Bizottság különféle 
szakértői forrásokat vesz igénybe – köztük az Európa Tanács szerveinek szakértelmét is –, 
valamint szorosan bevonja a tagállamokat és az érdekelt feleket.  A külső, független szakértői 
ellenőrzés létrehozása számos problémát vetne fel a legitimitás, a figyelembe vett információk 
egyensúlya és az eredményekkel való elszámoltathatóság tekintetében. A külső szakértői 
vélemények nem helyettesíthetik a Bizottság saját értékelését, különösen akkor, ha a Bizottság 
következtetései jogi és pénzügyi következményekkel járó jogi aktusok alapjául szolgálhatnak.  
 
Az uniós költségvetés védelme tekintetében kiemelt fontosságú, hogy a Tanács és az Európai 
Parlament gyorsan elfogadja a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, 
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általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről szóló bizottsági 
rendeletjavaslatot.  
 
Ami a korrupciót illeti, az európai jogállamisági mechanizmus a tagállamok korrupció elleni 
küzdelemre irányuló képességét is vizsgálja majd. A visszaélést bejelentő személyekről szóló 
jövőbeli irányelv a korrupció elleni küzdelem uniós eszköztárának fontos elemévé fog válni.  
 
 
8.  Az előző mandátum egyik legnagyobb sikere az adatvédelmi csomag, amely az 

általános adatvédelmi rendeletből (GDPR) és a bűnüldözési irányelvből áll (LED). A 
hatékony végrehajtás és érvényesítés azonban kulcsfontosságú ahhoz, hogy Európa a 
magánélethez való jog igazi védelmezője legyen a világban. Az általános adatvédelmi 
rendelet és a bűnüldözési irányelv felügyeletéért és végrehajtásáért felelős nemzeti 
felügyeleti hatóságok nem tudják hatékonyan ellátni feladataikat és gyakorolni 
hatáskörüket, mivel a tagállamok nem látják el őket a szükséges pénzügyi, technikai 
és emberi erőforrásokkal, holott a jogszabály kifejezetten rögzíti ezt a kötelezettséget. 
Hogyan biztosítja, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságok teljes mértékben képesek 
legyenek ellátni feladataikat, és kötelezettségszegési eljárást fog-e indítani azon 
tagállamokkal szemben, amelyek nem biztosítják a szükséges forrásokat?  

 
Alapvető fontosságú, hogy a tagállamok eleget tegyenek annak a kötelezettségüknek, hogy 
megfelelő forrásokkal lássák el a nemzeti adatvédelmi hatóságokat. Ez elengedhetetlen az 
uniós adatvédelmi szabályok megfelelő végrehajtásához. 

Tudomásom van róla, hogy az új adatvédelmi jogszabályoknak köszönhetően számos 
adatvédelmi hatóság további személyzethez és pénzügyi forrásokhoz jutott. Értesültem arról 
is, hogy az adatvédelmi hatóságok továbbra is egyenlőtlen helyzetben vannak. 
Eltökélt szándékom, hogy a tagállamokkal folytatandó párbeszédem során kiemelten 
foglalkozzam ezzel a problémával. Ha a nemzeti adatvédelmi hatóság a forráshiány miatt nem 
hajtja végre hatékonyan az adatvédelmi szabályokat, készen állok arra, hogy a 
rendelkezésemre álló összes eszközt latba vessem, így akár kötelezettségszegési eljárásokat is 
indítsak. 

Folytatnunk kell a nemzeti adatvédelmi hatóságok tevékenységének pénzügyi támogatását.  
Terveim szerint 2020-ban is támogatást fogok nyújtani.  

Emellett ösztönzöm majd az adatvédelmi hatóságok közös vizsgálatait, amelyek módot adnak 
arra, hogy e hatóságok összevonják forrásaikat és megosszák ismereteiket. 

 
 
9.  Az elmúlt években az EU számos, az Unión belüli biztonság javítását célzó rendeletet 

fogadott el, amelyek jelentős hatást gyakorolnak a polgárok alapvető jogaira, köztük 
a személyes adatok védelmére. A polgárok személyes adatainak a bűnüldözés 
keretében történő védelmét az adatvédelmi jogszabályok érvényesítéséről szóló 
irányelv biztosítja, amely nem közvetlenül alkalmazandó. Egyetért-e azzal, hogy 
amikor a bűnüldözés nagyobb hatáskört kap uniós szinten, az adatvédelem alapvető 
jogának ugyanolyan elsőbbséget kell élveznie, és javaslatot fog-e tenni az irányelv 
helyébe lépő rendeletre annak érdekében, hogy a polgárok személyes adatainak a 
bűnüldözés keretében történő védelme kötelező és közvetlenül alkalmazandó legyen 
valamennyi tagállamban? 
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Az alapvető jogok – köztük az adatvédelmi szabályok – tiszteletben tartása a bűnüldözési 
politikák fenntarthatóságának és legitimitásának kulcseleme.  
A bűnüldözés terén érvényesítendő adatvédelmi jogszabályokról szóló irányelv jelentős 
előrelépést jelent a korábbi jogszabályokhoz képest. A személyes adatoknak a bűnüldözés 
keretében történő védelme immár az Európai Unió egész területén alkalmazandó.  

Úgy vélem, hogy elsősorban ennek hatékony alkalmazására és végrehajtására kell 
összpontosítanunk. Ezért alaposan meg fogom vizsgálni, miként valósul meg az irányelv 
teljes körű tagállami átültetése.  
Időt kell hagynunk arra, hogy az új jogszabály eredményei megmutatkozzanak. A jogszabály 
felülvizsgálata alkalmat ad a helyzetfelmérésre, valamint az irányelv gyakorlati 
alkalmazásának és működésének vizsgálatára. Ennek fényében kell mérlegelnünk, hogy 
szükség van-e új jogi eszköz kidolgozására az adatvédelemhez fűződő alapvető jog további 
erősítéséhez. 

 
10. Melyek lesznek az Ön fő prioritásai a büntetőügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködés és a büntetőjog vonatkozásában? Hogyan erősítené tovább és segítené 
elő a tagállamok közötti igazságügyi együttműködést? Hogyan fogja javítani az uniós 
büntetőjogi eszközök, különösen az eljárási biztosítékokról szóló irányelvek 
végrehajtásának helyzetét? Mik az elképzelései az Eurojust vagy az Európai 
Ügyészség munkájának és hatásköreinek, valamint a közöttük lévő koordináció 
további megerősítésére? Előterjeszt-e javaslatot az európai elfogatóparancs 
felülvizsgálatáról?1 

 
 
E területen az lesz a kiemelt feladatom, hogy javítsam az Európai Unión belüli hatóságok 
közötti és a harmadik országokkal folytatott igazságügyi együttműködést. Biztosítani 
kívánom, hogy az Unió egész területén védelmezzék a büntetőeljárásban részt vevő 
személyek – úgy a vádlottak, mind a sértettek – eljárási jogait. Törekedni fogok továbbá 
annak biztosítására, hogy az Eurojust és az Európai Ügyészség képes legyen hatékonyan 
működni és megfelelő forrásokkal rendelkezzen. 
      
Az igazságügyi együttműködés tekintetében fontos a tagállamok közötti bizalom erősítése és 
az európai igazságszolgáltatási térség kialakításának folytatása. A rendelkezésünkre álló 
számos különféle eszközzel, például uniós szintű igazságügyi képzések, az 
igazságszolgáltatási rendszerek eredménytáblája és az európai szemeszter ajánlásai 
segítségével megerősítem majd az igazságszolgáltatási rendszerek olyan alapvető elveinek 
tiszteletben tartását, mint a függetlenség, az átláthatóság és a hatékonyság. Különös hangsúlyt 
fogok fektetni a bírák és az igazságügyi hatóságok függetlenségére, akiknek/amelyeknek 
egymásra kell támaszkodniuk a határon átnyúló büntetőeljárások és a határozatok 
végrehajtása során. Emellett tanulmányozni fogom, miként lehetne javítani a 
börtönkörülményeket az Unióban, megvizsgálom továbbá azt az elképzelést, hogy a bizalom 
erősítése érdekében az előzetes letartóztatásra vonatkozó minimumszabályokat állapítsunk 
meg. 
 

                                                
1 Ez a kérdés elmaradna abban az esetben, ha az Elnökök Értekezlete nem hagyja jóvá azt a kérelmet, hogy az 
általános kérdésekhez még egy kérdést hozzáfűzzenek. 
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Szilárd meggyőződésem, hogy az európai jog csak megfelelő végrehajtás esetén szolgálja a 
polgárokat. Minden lehetséges eszközt felhasználok majd annak biztosítására, hogy a 
gyakorló jogi szakemberek hasznosítani tudják eszközeinket, ideértve a puha jogot 
(iránymutatás) és az igazságügyi képzéseket. Szoros figyelemmel fogom kísérni a büntetőjogi 
eszközök – különösen az eljárási jogokról és a sértettek jogairól szóló irányelvek – tagállami 
végrehajtását. Szükség esetén nem fogok vonakodni attól, hogy akár kötelezettségszegési 
eljárások révén érvényesítsem az uniós jogot.   
  
Ami büntető igazságügyi ügynökségeinket illeti, az a célom, hogy támogassam őket, és 
megbízatásukkal összhangban tovább fejlesszem kapacitásaikat. Az Eurojust tekintetében 
biztosítani fogom, hogy 2019. december 12-től teljes mértékben és helyesen végrehajtsák az 
új Eurojust-rendeletet, és a kiválasztott harmadik országokkal folytatandó tárgyalások 
megkezdésére vonatkozó ajánlásokat nyújtok majd be a Tanácsnak, valamint továbbra is 
támogatást nyújtok az Eurojust digitális büntető igazságszolgáltatás elnevezésű projektjéhez 
annak érdekében, hogy a szervezet lépést tudjon tartani a digitális kor fejlesztéseivel.  
 
Az Európai Ügyészséget illetően elkötelezett vagyok annak biztosítása mellett, hogy a 
szervezet a jövő év végén megkezdhesse feladatainak ellátását. Rendkívüli örömömre szolgál, 
hogy előrelépést tudtunk elérni az európai főügyész kinevezésével kapcsolatban. A politikai 
iránymutatás sürgette, hogy az Európai Ügyészségnek álljon módjában nyomozni és 
vádhatósági eljárást lefolytatni a határokon átnyúló terrorizmus ügyében; ez megbízatásom 
egyik megoldandó kérdése lesz.  
 
Az európai elfogatóparancs alapvető fontosságú büntetőjogi eszköz az Unión belül. A Bíróság 
rámutatott, hogy a kerethatározat az alapvető jogok védelmével összhangban is értelmezhető. 
Az európai elfogatóparancs rendszerének sikere teljes mértékben a tagállamok közötti 
hatékony együttműködéstől függ. A Bizottság jelenleg végzi a kerethatározatot átültető 
nemzeti jogszabályok megfelelésértékelését, így azt is mérlegeli, hogy szükség van-e 
kötelezettségszegési eljárásokra. A megfelelésértékelés alapján én is komolyan fontolóra 
fogom venni, hogy előterjesszek-e javaslatot az európai elfogatóparancs felülvizsgálatára. 
 


