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1. Általános alkalmasság, európai elkötelezettség és személyes függetlenség 

Milyen személyes képességekkel és tapasztalatokkal rendelkezik, amelyek különösen 

alkalmassá teszik Önt arra, hogy biztosként előmozdítsa – elsősorban azon a területen, 

amelynek felelőse lenne – az általános európai érdekeket? Mi motiválja erre? Hogyan 

járul majd hozzá a Bizottság stratégiai menetrendjének előmozdításához? Hogyan 

valósítja majd meg a nemek közötti egyenlőség érvényesítését, és hogyan integrálja a 

nemek közötti egyenlőség szempontjait a tárcájához 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? 

 

Különböző diplomáciai, államigazgatási és politikai funkciókat betöltve mintegy harminc éve 

dolgozom a politika, a politikai döntéshozatal, valamint a helyi és regionális kormányzás 

területén.  

Több mint tíz éve hozzájárulok Horvátország európai uniós integrációs folyamatának 

előkészítéséhez és előmozdításához, amelyben aktívan részt vettem. E folyamat során 

különböző megtisztelő feladatokat láthattam el, melyek révén elősegíthettem Horvátország 

uniós tagságra való felkészülését, többek között a horvát parlament európai integrációs 

bizottságának alelnökeként. 

A horvát parlament családjogi, ifjúsági és sportügyi bizottságának elnökeként részt vehettem 

a családügyekkel, a fiatalok életminőségével, a gyermekek és a fiatalok függőséggel szembeni 

védelmével, továbbá a sport és a demográfiai megújulás előmozdításával kapcsolatos 

területeket érintő nemzeti szakpolitikák nyomon követésében és végrehajtásában.  

Pályafutásom során mindig is a demokratikus értékek vezéreltek, amelyek később politikai 

érdeklődésem és szakmai felelősségköröm részévé váltak.  

Helyi, regionális, nemzeti és európai kormányzási szinten is tevékenykedtem, és 10 évig az 

Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának alelnökeként 

szolgáltam – amelynek fő pillérei a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok. Ezért 

képesnek érzem magam a demokrácia és a demográfia tárcájára vonatkozó megbízólevélben 

számomra kijelölt szerep betöltésére. 

Meggyőződésem, hogy a biztosi testületen belüli szoros együttműködés alapvető fontosságú 

egyes szakpolitikák minősége és hatékonysága, valamint a közöttük lévő koherencia 

biztosítása érdekében. Vállalom, hogy kinevezésem esetén teljes mértékben tiszteletben 

tartom a kollegialitás elvét. 

Támogatni fogom az elnököt és kollégáimat az Európai Unió prioritásainak megvalósításában. 
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Alelnöki kinevezésem megerősítése esetén maradéktalanul tiszteletben tartom a Szerződés 

betűjét és szellemét, és különösen azt a kötelezettséget, hogy mindig az európai érdekek 

védelmében járjak el, és senkitől ne fogadjak el utasításokat. Emellett tiszteletben fogom 

tartani az Európai Bizottság tagjaira vonatkozó magatartási kódexet és annak 

összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseit. Érdekeltségi nyilatkozatom teljes körű és a 

nyilvánosság számára hozzáférhető. Változások esetén a lehető leghamarabb naprakésszé 

fogom tenni. 

Ursula von der Leyennek, a Bizottság megválasztott elnökének politikai iránymutatásaival 

összhangban a nemek közötti egyenlőség elvét kívánom alkalmazni mind kabinetemben, mind 

pedig a felelősségem alá tartozó valamennyi területen.   

2013-tól európai parlamenti képviselőként és az PNP női tagozatának alelnökeként mindig is 

támogattam a nemek közötti egyenlőséget valamennyi európai politikában és az európai 

döntéshozatali folyamatokban. A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságban (FEMM) is 

tevékenykedtem, ahol aktívan dolgoztam a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó 

jogszabályok javításán. Új feladatkörömben a nők demokratikus folyamatokban való teljes 

körű részvételére fogom helyezni a hangsúlyt. Az Európa előtt álló demográfiai kihívások 

kezelése során a különösen a nőket érintő szempontokat fogom előtérbe helyezni, hangsúlyt 

fektetve a fiatal lányok készségeiben rejlő lehetőségek teljes körű kiaknázására. 

Az Európai Parlamentnek régi, három egymást követő ciklusban megválasztott tagjaként az 

intézményekkel szemben fennálló minden kötelezettségemet teljesítettem, ezen belül pedig az 

előírásoknak megfelelően pénzügyi érdekeltségekről szóló nyilatkozatot tettem, és 

aktualizáltam is annak tartalmát. Mindig teljes mértékben tiszteletben tartottam az uniós 

Szerződések szövegét és eszmeiségét, valamint az Európa érdekében való fellépés 

kötelezettségét. 

 

2. A portfolió 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? 

Feladatkör és az Európai Parlamenttel, valamint bizottságaival folytatott 

együttműködés 

 

Amennyiben megerősítenek a demokráciáért és demográfiáért felelős alelnökként, teljes 

politikai felelősségre kötelezem el magam a hatáskörömbe tartozó, a július 10-i 

megbízólevélben meghatározott tevékenységekért. Feladatkörömet a biztosi testület tagjaként, 

a kollegialitás elvének sérelme nélkül fogom ellátni, és ennek megfelelően teljes mértékben 

együtt fogok működni a testület többi tagjával. Amint azt a Bizottság megválasztott elnökének 

megbízólevele is meghatározza, mi biztosok, a biztosi testület tagjaiként együtt fogunk 

döntéseket hozni és számot fogunk adni mindarról, amiben megegyezünk. 
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Az Európai Parlamenttel való együttműködés kiemelkedően fontos számomra. Az Európai 

Parlament régi, három egymást követő ciklusban megválasztott képviselőjeként mindig szót 

emeltem az összes európai intézmény közötti szoros együttműködés mellett, és ez a szemlélet 

összhangban van a Bizottság megválasztott elnökének politikai iránymutatásaival. Célunk, 

hogy erősítsük az Európai Bizottság és az Európai Parlament közötti partnerséget, és az 

Európai Bizottság alelnöki tisztségében felelősségteljesen és teljes mértékben részt fogok 

venni ebben a folyamatban.  

 

Teljes mértékben elkötelezem magam az Európai Parlamenttel való együttműködésre a 

döntéshozatali folyamatban és a politikai párbeszéd során, minden szakaszban – az 

állásfoglalások kialakításától azok megvitatásáig – együttműködve különösen azáltal, hogy 

rendelkezésre fogok állni valamennyi releváns plenáris ülésen, bizottsági ülésen és 

háromoldalú egyeztetésen való részvételre. Az Európai Bizottság és az Európai Parlament 

közötti állandó párbeszéd a következő biztosi testületünk prioritásai közé tartozik, amint az a 

megválasztott elnök, Ursula von der Leyen politikai iránymutatásában is szerepel. Ezért a 

parlamenti bizottságokat a hatáskörömbe tartozó valamennyi jelentősebb fejleményt illetően 

tájékoztatni fogom és be fogom vonni őket azokba, szem előtt tartva ugyanakkor a 

Parlamenttel és a Tanáccsal való egyenlő bánásmód fontosságát. Amennyiben az Európai 

Bizottság alelnökévé választanak, az Európai Parlamenttel való kapcsolatomat a nyitottságra, 

az átláthatóságra, a kölcsönös bizalomra, az információcserére és a rendszeres jelentéstételre 

fogom alapozni. 

 

Teljes mértékben elkötelezem magam arra, hogy rendszeres információcserét folytassak az 

illetékes parlamenti bizottságok elnökével és részt vegyek a kétoldalú üléseken. Elismerve a 

képviselők által a Bizottságnak feltett kérdések fontosságát, gondoskodni fogok arról, hogy a 

hatáskörömbe tartozó kérdésekre gyors és pontos válaszokkal szolgáljunk.  

 

Átláthatóság 

Az Európai Parlament képviselőjeként mindig is teljes körű átláthatóságot kértem az Európai 

Bizottságtól a Parlament felé, amely az európai polgárok véleményét képviseli. A politikai 

döntéshozatali folyamatok átláthatóságának javítása és a polgárok Unióba vetett bizalmának 

visszanyerése érdekében biztosítani fogom, hogy a polgárok megfelelő tájékoztatást kapjanak 

a Bizottság szerepéről, továbbá arról, hogy politikáink miként szolgálják érdekeiket. Úgy 

vélem, hogy a jó intézményközi együttműködés teljes mértékben hozzájárul a 

hatékonysághoz, ezért az átláthatóság a jobb szakpolitikák megvalósításának eszköze. 

 

Megerősítésem esetén maradéktalanul tiszteletben fogom tartani az Európai Parlament és a 

Bizottság közötti kapcsolatokról szóló, 2010. évi keretmegállapodás és a jogalkotás 

minőségének javításáról szóló, 2016. évi intézményközi megállapodás rendelkezéseit. 

 

A Parlament álláspontjainak és jogalkotási kezdeményezések iránti kérelmeinek 

nyomon követése 

Amennyiben megerősítenek az Európai Bizottság alelnökeként, vállalom a Szerződés, a 

keretmegállapodás és a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi 

megállapodás rendelkezéseinek teljes körű végrehajtását a hatáskörömbe tartozó területeken. 

A megválasztott elnök, Ursula von der Leyen támogatja az Európai Parlament 

kezdeményezési jogát, ami – őszintén hiszem – az emberek hangjának nagyobb hangsúlyt fog 

kölcsönözni. Biztosítani fogom továbbá, hogy a parlamenti tagok többségével elfogadott 

állásfoglalásokra a Bizottság jogalkotási javaslattal fog válaszolni, maradéktalanul tiszteletben 

tartva az arányosság, a szubszidiaritás és a jobb jogalkotás elvét. 
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Hogy azonosíthassuk az új és jobb politikák kialakításának legjobb módjait, kötelezettséget 

vállalok arra, hogy a folyamat minden szakaszában együtt fogok működni az Európai 

Parlamenttel. A keretmegállapodással összhangban a Bizottság – az elfogadásukat követő 

három hónapon belül – hatékonyan nyomon fogja követni az állásfoglalásokat. 

 

Információk és dokumentumok rendelkezésre bocsátása 

A kétirányú információáramlás, a nyitottság, az átláthatóság, a kölcsönös bizalom és az 

információcsere fontosságát figyelembe véve őszintén elismerem az információk és 

dokumentumok rendelkezésre bocsátásának fontosságát. Az Európai Parlament és a Bizottság 

közötti partnerség elmélyítése érdekében vállalom, hogy teljes mértékben megvalósítom a 

keretmegállapodás és a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi 

megállapodás vonatkozó rendelkezéseit, ezáltal biztosítva az egyenlő bánásmódot az Európai 

Parlamenttel és a Tanáccsal fenntartott kapcsolataimban.  

 

 

Kérdések az Alkotmányügyi Bizottság részéről 

Az Európa jövőjéről tartandó konferencia 

3.  Mi a véleménye az Európa jövőjéről tartandó tervezett konferencia főbb 

célkitűzéseiről, témaválasztásáról, koncepciójáról, szerkezetéről és a konferencián való 

részvételről? Tekintettel az Európa jövőjéről folytatott vita keretében a biztosok által az 

elmúlt két évben a tagállamokban tett számos látogatásra és a polgárokkal folytatott 

párbeszédre, Ön szerint milyen hozzáadott értéket jelentene ez a konferencia? Hogyan 

képzeli el a konferencián az Európai Parlament szerepét és az uniós intézmények közötti 

együttműködés módját?  

A választásra jogosultak több mint fele adta le voksát a 2019. májusi európai választásokon. 

Ez a részvételi arány azt mutatja, hogy a polgárok fokozott érdeklődést tanúsítanak az európai 

demokrácia iránt. Erre a fokozott érdeklődésre kell építenünk, és minden európait, nőket és 

férfiakat, fiatalokat és időseket, arra kell buzdítanunk, hogy – az európai intézményekkel 

együtt – mondjanak véleményt az Európai Unió jövőjéről.  Meg kell hallgatnunk a 

realitásokkal kapcsolatos reményeiket, aggodalmaikat és várakozásaikat: azokat, amelyek az 

éghajlattal, a gazdasággal, a digitális fejlődéssel, a globális átalakulással, a demográfiai 

változásokkal és más kérdésekkel kapcsolatosak. Meg kell erősítenünk egyfelől a polgárok 

elvárásai, másfelől az uniós szintű politikák és kezdeményezések közötti kapcsolatot.   

 

Annak érdekében, hogy a választásokon való megjelenésen túl is javuljon a demokratikus 

részvétel, a Bizottság megválasztott elnöke azt javasolta, hogy 2020-ban kezdődjön meg egy 

két évig tartó konferencia Európa jövőjéről. Az elképzelés egyszerű: az európai polgároknak 

beleszólásuk kell legyen az Unió működésének mikéntjébe és abba, hogy milyen területeken 

kíván eredményeket elérni.  

 

E két év során a Bizottság továbbra is értékes, aktív párbeszédet folytat majd az uniós 

polgárokkal az Európai Unióról. Valamennyi biztostársamhoz hasonlóan minden tagállamban 

látogatást teszek majd a Bizottság megbízatásának első felében, és a látogatások során részt 

veszek civil párbeszédekben. Építeni fogunk továbbá a jelenlegi bizottsági ciklusban tartott 

mintegy 1800 civil párbeszédre is, amelyeken 635 helyszínen 200 000 európai polgár mondta 

el véleményét az Európai Unióról. Feladatom lesz az is, hogy minél több szereplőt vonjak be 

a konferencián és az Európa jövőjéről folytatott vitákon való részvételbe, hogy e fórumokat a 
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lehető legkönnyebben hozzáférhetővé tegyem. Ez biztosítani fogja, hogy a társadalom minél 

szélesebb keresztmetszete oszthassa meg velünk gondolatait, és formálhassa az eredményt. E 

tekintetben meg fogom vizsgálni, hogy miként növelhető az online részvétel, különösen a 

fiatalok körében.  

 

Erre kell alapoznunk a közös munkát. Szilárd meggyőződésem, hogy a konferencia 

lehetőséget kínál a polgárok bevonására irányuló uniós erőfeszítéseink megsokszorozására és 

összekapcsolására.   

 

A konferencia sikeréhez vezető út első lépése, hogy megállapodjunk a konferencia 

témaválasztásának és célkitűzéseinek világos meghatározásáról. Ennek a munkának 

késedelem nélkül meg kell kezdődnie. A demokráciáért és a demográfiáért felelős alelnöki 

kinevezésem esetén vitaanyagot terjesztek majd elő, amely a konferencia koncepciójáról, 

szerkezetéről, ütemezéséről és témaválasztásáról az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal 

folytatandó megbeszélések alapja lesz. Meggyőződésem, hogy az Európai Parlamentnek és 

tagjainak a konferencián való aktív és iránymutató részvételével biztosíthatjuk a polgárok és 

képviselőik közötti létfontosságú kapcsolatot. A Tanáccsal és a tagállamokkal közösen 

szervezett rendezvények még közelebb hoznák Európát az európai polgárokhoz. Bízom 

benne, hogy eredményes párbeszédet folytatunk majd az elképzelésekről a Parlamenttel és a 

Tanáccsal, hogy azt követően komolyan hozzáfoghassunk a konferencia előkészítésének.  

 

A konferencián foglalkozni kell majd a csúcsjelöltállítási rendszer javításával is, és meg kell 

vitatni a transznacionális listák alkalmazásának lehetőségét. Ez egy külön munkaterület, 

amely elkülönül a tevékenységek és ütemezések többi részétől, és amelyre vonatkozóan a 

konferenciának legkésőbb 2020 nyarára elő kell terjesztenie javaslatait. A munkát a Parlament 

és a Tanács vezeti majd, szorosan együttműködve az értékekért és az átláthatóságért felelős 

alelnökjelölttel, aki biztosítani fogja, hogy a Bizottság megbízható közvetítőként járjon el 

ezekben a vitákban. A Bizottság gondoskodik a konferencia e kérdésekről szóló ajánlásainak 

nyomon követéséről; a hatáskörébe tartozó területeken intézkedéseket hoz, és támogatja az 

Európai Parlamentet a választási törvény módosításában és a Tanácsban való egyetértésének 

kialakításában.  

 

 

4.  A konferencia eredményeként Ön szerint a Bizottságnak készen kell állnia arra, 

hogy konkrét javaslatokat terjesszen elő az Unió működésének módosítására, mégpedig 

a Szerződéseknek az EUSZ 48. cikke szerinti felülvizsgálata révén? Az Ön véleménye 

szerint mely területek megvitatására kell elsősorban összpontosítani a konferencián a 

fenti módosító javaslatok lehetséges előterjesztése szempontjából? 

Úgy vélem, hogy az Európa jövőjéről tartandó konferencia mindenekelőtt azzal mozdíthatja 

elő az uniós intézmények és a politikusok, valamint az európai polgárok és a civil társadalom 

közötti párbeszédet, ha a polgárok meghallgatásának fórumává válik. A konferenciának 

ugyanakkor konkrét eredményre is kell vezetnie, éspedig az intézményeknek az európai 

polgárok melletti világos elköteleződése formájában. Ez annak a jele lenne, hogy az európai 

demokrácia szakadatlan folyamat, amely nemcsak választások idején, hanem két választás 

között is eleven.  

 

Azt illetően, hogy a konferencián milyen témákat kell megvitatni: meggyőződésem, hogy 

nyitottnak kell lennünk, és meg kell hallgatnunk az európai polgárok és a szolgálatukban álló 

intézmények véleményét. A 3. kérdésre adott válaszomhoz kapcsolódva úgy vélem, 
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elengedhetetlen, hogy sokszínű képet kapjunk Európa különböző részeiből és a társadalom 

különböző rétegeiből. Ezért kiemelt figyelmet fordítok arra, hogy minél több ember vegyen 

részt a konferencián. Emellett a portfóliómhoz tartozó két terület összekapcsolását is 

fontosnak tartom. A demográfiai változás kérdése Unió-szerte számos közösséget érint. Úgy 

vélem, ez egy olyan téma, amelynek az Európa jövőjéről tartandó konferencia részét képező 

vitáinkhoz kell kapcsolódnia.  

 

Ami a konferenciát követő lépéseket illeti, ezek formájának a feladathoz kell igazodnia: 

először meg kell állapodnunk célkitűzéseinkről és törekvéseinkről, majd meg kell 

határoznunk elérésük legjobb módját. A konferencia eredményének megelőlegezése és az 

intézményi előjogok sérelme nélkül a Bizottság megválasztott elnöke, Ursula von der Leyen 

kijelentette, kész intézkedésekkel – adott esetben jogalkotási intézkedésekkel – reagálni arra, 

amiről a konferencián megállapodás születik. Ezek a jogalkotási intézkedések megbízatásunk 

második felében közös munkaprogramunkat is befolyásolhatják. Politikai iránymutatásaiban a 

Bizottság megválasztott elnöke azt is jelezte, hogy akár a Szerződés módosítására is nyitott, 

de először maximálisan ki kell használnunk a Szerződésekben rejlő lehetőségeket.  

 

 

 

Az állampolgári jogok és a konzultációk 

5.  Milyen kezdeményezéseket kíván tenni annak érdekében, hogy az uniós polgárok 

teljes körűen és összehangoltan gyakorolhassák az uniós polgárságból eredő jogaikat, 

különös tekintettel az Egyesült Királyság tervezett kilépésére az Unióból? Ön szerint 

szükséges-e az EUMSZ 20. cikke (2) bekezdésében felsorolt állampolgári jogok 

kiterjesztésére az EUMSZ 25. cikke szerinti eljárás révén? Ha igen, milyen 

kezdeményezéseket fontolna meg? 

A polgárok előtérbe helyezése központi szerepet játszik portfóliómban, mivel kulcsfontosságú 

szerepet tölt be a demokrácia javításában, valamint a demográfiai változásokkal kapcsolatos 

lehetőségek és kihívások kezelésében. Ennek egyik fontos eleme annak lehetővé tétele, hogy 

az uniós polgárok teljes mértékben gyakorolhassák az uniós polgárságból eredő jogaikat. 

Ezzel közelebbről munkatársam, az értékekért és az átláthatóságért felelős alelnökjelölt 

foglalkozik majd.  

 

E tekintetben, amint azt a Bíróság kimondta, az uniós polgárság a tagállamok 

állampolgárainak alapvető jogállása. Amint azt a Parlament is hangsúlyozta, alapvető 

fontosságúnak tartom, hogy a polgárok jobban megismerjék az uniós polgársághoz fűződő 

jogaikat, és többek között a jogbiztonság növelése révén támogatni kívánom őket e jogok 

gyakorlásában.  

 

E tekintetben a 2020-ban megjelenő, az uniós polgárságról szóló következő jelentés jó 

alkalmat kínál arra, hogy a Bíróság ítélkezési gyakorlatát figyelembe véve mérlegeljük a 

szabad mozgáshoz való jogra vonatkozó iránymutatás aktualizálásának szükségességét. 

Emellett kulcsfontosságú lesz az uniós vívmányok – többek között a tagállamokkal folytatott 

párbeszéd révén történő – végrehajtásának és megfelelő alkalmazásának biztosítása, csakúgy, 

mint a polgárok fokozott támogatása jogaik gyakorlása során. Az uniós polgárságról szóló 

jelentés jó alkalmat kínál majd arra is, hogy foglalkozzunk az uniós polgársághoz fűződő 

jogok lehetséges kiterjesztésének kérdésével, az EUMSZ 25. cikke szerinti eljárás alapján. 
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Azt a konkrét kérdést illetően, hogy az Egyesült Királyság kilépését követően hogyan lehetne 

fenntartani az uniós és az egyesült királyságbeli polgárok jogait, úgy vélem, hogy a kilépésről 

rendelkező megállapodás a legjobb megoldás e jogok megőrzésére. Megállapodás nélküli 

brexit esetére a jelenlegi Bizottság arra szólította fel a tagállamokat, hogy alkalmazzanak 

nagyvonalú megközelítést az Egyesült Királyság azon állampolgárainak jogaival 

kapcsolatban, akik már rendelkeznek lakóhellyel a területükön. Az EU27 tagállamai nemzeti 

szintű rendkívüli intézkedéseket vezettek be annak biztosítása érdekében, hogy az Egyesült 

Királyság állampolgárai és nem uniós családtagjaik egy esetleges megállapodás nélküli 

kilépést közvetlenül követő időszakban jogszerűen tartózkodhassanak területükön. A 

Bizottság együttműködött az EU27-tagállamokkal az átfogó megközelítés koherenciájának 

biztosítása érdekében, ugyanakkor elismerte, hogy nemzeti szinten rugalmasságra van 

szükség. A Bizottság a brexitfelkészülési weboldalain áttekintést nyújtott a tartózkodási 

jogokkal kapcsolatos valamennyi nemzeti szintű rendkívüli intézkedésről.  

 

 

6.  Hogyan képzeli el a polgárok és a civil társadalom részvételét az Európa 

jövőjéről tartandó konferencián? Hogyan foglalná bele Ön a fentiek hozzájárulását a 

konferencia következtetéseibe? Ön szerint a tagállamokban a polgárokkal folytatott 

párbeszéd eredményei hogyan szolgálhatják a konferencia munkáját? Ebben az 

összefüggésben mi a véleménye a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottság elnökeinek javaslatairól egy intézményközi munkacsoport létrehozására, 

amely megvizsgálná a polgárokkal folytatott párbeszéd és konzultáció állandó 

mechanizmusára vonatkozó javaslatokat, lehetőleg az éves programozási ciklusokon 

keretén belül? Milyen konkrét javaslatai vannak a munkacsoport konkrét célkitűzései és 

működésének módja tekintetében? Hogyan képzeli el a fenti javaslat vizsgálatát az 

Európa jövőjéről tartandó konferencián? 

Átfogó elvünk, hogy az Európa jövőjéről szóló vitát az átlagpolgárok életének realitásaira kell 

alapozni. Ezért úgy vélem, hogy a konferenciának elő kellene mozdítania az európai polgárok 

és a civil társadalom, az uniós intézmények és a politikusok közötti párbeszédet a politikai 

menetrendünkhöz kapcsolódó átfogó témákról. Mindenekelőtt az a dolgunk, hogy 

meghallgassuk a polgárokat, és összegyűjtsük nézeteiket, amelyek hozzá fognak járulni 

jövőbeli szakpolitikáink kialakításához. 

 

Az uniós intézmények és a tagállamok az elmúlt években már szereztek tapasztalatokat a 

polgárokkal az Európai Unióról folytatott aktív párbeszédben. Egyedül a Bizottság Unió-

szerte 635 helyszínen mintegy 1800 civil párbeszédben vett részt, amelyen több mint 200 000 

résztvevő mondhatta el véleményét. Ezen túlmenően a Bizottság a jogalkotási javaslatok 

előterjesztése előtt széles körű konzultációt folytat a szakpolitikai döntéshozatali ciklus 

keretében; ennek eredménye, hogy az OECD 2018. évi szabályozói szakpolitikai kitekintése 

szerint a Bizottság az érdekelt felek bevonása tekintetében vezeti az OECD-országok 

rangsorát.  

 

A konferenciának meg kell tennie a következő lépést annak biztosítása érdekében, hogy a 

polgárok beleszólhassanak Európa jövőjébe. Teljes mértékben tudatában vagyok annak, hogy 

a gyakorlat hitelessége az átláthatóságon és a megfelelő nyomon követésen múlik, és meg 

fogom vizsgálni, hogy milyen módon lehetne ezt biztosítani. E tekintetben ismerem a Régiók 

Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság által a civil párbeszédek és a 

polgári konzultációk vonatkozásában javasolt állandó mechanizmust, és készen állok arra, 
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hogy felmérjük, melyek lehetnek a leghatékonyabb módszerek egy ilyen tartós párbeszéd 

biztosítására. Az Európa jövőjéről tartandó konferencia fontos lépést jelent ebbe az irányba. 

 

 

A szubszidiaritás és a nemzeti parlamentek 

7.  Az Ön biztosi feladatai közt szerepel annak biztosítása, hogy a jogalkotási 

javaslatok tiszteletben tartsák a szubszidiaritás és az arányosság elvét. Ön szerint milyen 

lépéseket érdemes tenni az Európai Parlament által támogatott azon javaslatok nyomán, 

amelyek a nemzeti parlamentekkel folytatott politikai párbeszéd és azok 

hozzájárulásának megerősítésére irányulnak, mint például:  

 – a nemzeti parlamentek által a szubszidiaritással kapcsolatos aggályok 

felvetésére vonatkozó nyolchetes időszak technikai kibővítésére vonatkozó gyakorlati 

intézkedések;  

 – javaslatok annak megkönnyítésére, hogy a nemzeti parlamentek proaktívabb és 

pozitívabb szerepet töltsenek be a javaslatok forrásaként (úgynevezett „zöld kártya” 

mechanizmus)?  

 Támogatná-e Ön egy olyan európai hét bevezetését, amikor a nemzeti 

parlamentek képviselői megvitatnák az európai ügyeket a biztosokkal és az európai 

parlamenti képviselőkkel együtt? 

Portfólióm egyik fókuszpontja az európai demokráciánkban való részvétel javítása. 

Véleményem szerint ez azt is jelenti, hogy elő kell segíteni, hogy a nemzeti parlamentek, 

amelyek a demokratikus legitimáció letéteményesei, részt vegyenek az európai 

döntéshozatalban. Az Európai Parlamenthez hasonlóan magam is úgy vélem, hogy szükség és 

lehetőség van arra, hogy megerősítsük a nemzeti parlamentekkel folytatott párbeszédünket, és 

javítsuk a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazását az uniós joganyagban. Ezzel 

közelebbről munkatársam, az intézményközi kapcsolatokért és a tervezésért felelős 

alelnökjelölt foglalkozik majd.  

 

Úgy vélem, hogy a szubszidiaritással, az arányossággal és a „kevesebbet hatékonyabban” 

megközelítéssel foglalkozó munkacsoport fontos alapokat fektetett le e tekintetben. A 

munkacsoport ajánlásaira válaszul a Bizottság „A szubszidiaritás és az arányosság elve 

szerepének megerősítése az uniós politikai döntéshozatal során” című, 2018. októberi 

közleményében több kötelezettséget vállalt, melyek végrehajtása folyamatban van, és 

melyeket teljes mértékben támogatok. Ezek keretében a Bizottság idén decemberben első 

ízben fogja leszámítani a karácsonyi és az újévi időszakot abból a nyolchetes határidőből, 

amit a nemzeti parlamentek kapnak a Bizottság javaslataira vonatkozó szubszidiaritás-

ellenőrzés elvégzésére. Az ütemterv ezen módosítása lehetővé kívánja tenni a nemzeti 

parlamentek számára, hogy elegendő idejük legyen az értékelés elvégzéséhez. A Bizottság 

továbbá jelentős mértékben növelni fogja a nemzeti parlamentek uniós jogalkotási 

hozzájárulásának láthatóságát azáltal, hogy együttes válaszokat ad, ha jelentős számú 

parlament fejezi ki a szubszidiaritással kapcsolatos aggályait, de ezek száma nem éri el a 

Szerződések által meghatározott „sárga lapos” küszöböt. Ezek az „együttes válaszok” arra 

szolgálnak, hogy a nemzeti parlamentek és az európai társjogalkotók egyetlen nyilvános 

dokumentumban teljes képet kapjanak a szubszidiaritással kapcsolatos összes aggályról és a 

Bizottság ezekkel kapcsolatos álláspontjáról. A „minőségi jogalkotásra” vonatkozó elvek 

alkalmazásának áttekintése keretében már folyamatban van a végrehajtása a Bizottság azon 
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kötelezettségvállalásának, hogy megkönnyíti a nemzeti parlamentek hozzájárulását és javítja a 

szubszidiaritási értékelést a meglévő jogszabályok értékelése és az új jogalkotási javaslatok 

előkészítése során. Hangsúlyozni szeretném azonban, hogy a Bizottság nem az egyedüli 

szereplő a szubszidiaritási és az arányossági elv alkalmazásának javításában. Ez az Európai 

Parlamentet és a Tanácsot is érinti.  

 

Az úgynevezett „zöld kártya” mechanizmus tekintetében úgy vélem, hogy legalábbis rövid 

távon nem célszerű egy olyan új, összetett és hivatalos mechanizmus létrehozására 

törekednünk, amely a Szerződés módosítását tenné szükségessé. Ehelyett arra kell 

bátorítanunk a nemzeti parlamenteket, hogy használják a ma rendelkezésükre álló 

lehetőségeket. A mélyen gyökerező politikai párbeszéd részeként kifejezhetik véleményüket a 

Bizottság éves munkaprogramjáról, és bármikor felkérhetik a Bizottságot, hogy tegyen 

jogalkotási javaslatokat vagy egyéb kezdeményezéseket. Például a 2015-ös, élelmiszer-

pazarlással, vagy a 2016-os, vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos nemzeti 

parlamenti kezdeményezések egyértelműen tükröződtek az elfogadott uniós jogszabályokban. 

Végül, de nem utolsósorban támogatom a nemzeti parlamentekkel folytatott közvetlen 

kapcsolatok megerősítését, és határozottan támogatom a megválasztott elnök arra irányuló 

kezdeményezését, hogy rendszeres gyakorlattá tegye a Bizottság tagjainak a nemzeti 

parlamenteknél tett látogatásait és a nemzeti parlamenti képviselőkkel aktuális európai 

kérdésekről folytatott vitákat. 

 

Támogatom továbbá egy olyan európai hét létrehozását, amelynek keretében a nemzeti és 

európai parlamenti képviselők és a Bizottság tagjai közösen vitatnák meg a legfontosabb 

európai kérdéseket. Úgy vélem, jó példa erre a gazdasági és költségvetési politikák 

ellenőrzésével kapcsolatos európai parlamenti hét, amely parlamenti perspektívát ad az 

európai szemeszter folyamatának. Ezt a gyakorlatot más szakpolitikai területekre is 

kiterjeszthetnénk. Ezek az események hozzájárulnak a demokratikus elszámoltathatóság 

biztosításához, nem sértik a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament hatásköreit, és 

elősegítik az európai közélet fejlődését. 

 

Az összes ilyen elemmel kapcsolatos munkát kollégám, az intézményközi kapcsolatokért és a 

tervezésért felelős alelnökjelölt fogja vezetni. Teljes mértékben vállalom, hogy ezekkel a 

kérdésekkel kapcsolatban szorosan együttműködjek vele, különösen az Európa jövőjéről 

tartandó konferencia keretében, ahol a nemzeti parlamentekkel folytatott politikai párbeszéd 

és a tőlük származó hozzájárulások kulcsfontosságúak lesznek.   

 


