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VÁLASZOK AZ EURÓPAI PARLAMENT SZÁMÁRA 

KÉRDÉSEK A BIZTOSJELÖLTHÖZ 

Vĕra JOUROVÁ 

Az értékekért és az átláthatóságért felelős alelnökjelölt 

 

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? 

A jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős 

biztosként fáradhatatlanul munkálkodtam az európai igazságszolgáltatási térség és az alapvető 

jogok megerősítésén, például az Európai Ügyészség létrehozása, valamint az általános 

adatvédelmi rendelet, illetve a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtéséről szóló 

irányelv elfogadása révén. Vezettem a Bizottság rasszizmus, idegengyűlölet és 

antiszemitizmus ellen végzett munkáját, valamint a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű 

és interszexuális (LMBTI) személyek védelmével és a romák integrációjával kapcsolatos 

munkát. Ezenkívül az uniós polgárság jogainak védelmén munkálkodtam, többek között a 

szabad és tisztességes európai választások biztosítása érdekében hozott intézkedések révén.  

Jelenlegi biztosi szerepkörömben és egykori cseh regionális fejlesztési miniszterként is 

kötelességemnek éreztem, hogy konkrét intézkedéseket hozzak a polgárok életének javítása 

érdekében. Sok éven át az európai integráció szószólója voltam, és erőteljesen érveltem a 

Cseh Köztársaság 2004-es európai uniós csatlakozása mellett. Szilárd meggyőződésem, hogy 

a 15 éves tagság jelentős előnyöket hozott mind a hazám, mind pedig az Európai Unió 

számára.  

Megtiszteltetés számomra, hogy az értékekért és átláthatóságért felelős alelnöknek jelöltek, és 

szándékomban áll, hogy az új feladatkörömben a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és 

a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztosként végzett jelenlegi munkámra építsek. A 

Bizottság megválasztott elnöke, Ursula von der Leyen politikai iránymutatásának megfelelően 

a célom az lesz, hogy az Európai Unió demokratikusabbá, átláthatóbbá és ellenállóbbá váljon 

a demokratikus társadalmait és az egyének alapvető jogait fenyegető új veszélyekkel 

szemben. Mindenekelőtt az Európai Unió alapvető értékeinek, köztük a jogállamiságnak a 

határozott szószólója lesz. 
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Az Értékek és átláthatóság elnevezésű portfólió irányítójaként végzendő munka során 

alkalmazni kívánom a közelmúlt kihívásaiból levont tanulságokat: célom egy erősebb és 

polgárközelibb Európai Unió megteremtése és Európa értékeinek megóvása. A 2019. évi 

európai parlamenti választásokon való magas részvétel azt mutatja, hogy a polgárokat újra 

foglalkoztatja és lelkesedéssel tölti el az Európai Unió. Nem okozhatunk nekik csalódást.         

A jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős 

biztosként jelenlegi feladatkörömben kiemelten fontosnak tartottam a nőket megillető jogok 

és a nemek közötti egyenlőség érvényesítését az alábbiakban felsorolt területeken: gazdasági 

szerepvállalás, egyenlő díjazás, a nők szerepe a politikai döntéshozatalban, a nemi alapú 

erőszak elleni küzdelem és a nemek közötti egyenlőség nemzetközi szintű előmozdítása. Az 

értékekért és az átláthatóságért felelős alelnökként továbbra is támogatom majd ezeket az 

erőfeszítéseket, mivel a nemek közötti egyenlőség az Európai Unióról szóló szerződés 

(EUSZ) 2. cikkében, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 23. cikkében foglalt 

alapvető uniós értékek egyike. A nemek közötti egyenlőség érvényesítése azt jelenti, hogy 

különös figyelmet kell fordítani arra, hogy egy kezdeményezés milyen hatással lehet a nők 

gazdasági és általános társadalmi szerepére, és elkötelezett vagyok amellett, hogy a biztosi 

testületen belül megőrizzük ezt a megközelítést. Ennek érdekében szorosan együtt fogok 

működni az egyenlőségért felelős biztossal.       .        

Szenvedélyesen hiszek a demokratikus intézményeinkbe fektetett bizalom erősítésének 

jelentőségében. Az Európai Bizottság munkája iránti közbizalom csak akkor biztosítható, ha 

az intézmény függetlenül, külső befolyástól teljesen mentesen működik. Rendkívül komolyan 

veszem az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 245. cikk értelmében tett 

ünnepélyes kötelezettségvállalást. A jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek 

közötti esélyegyenlőségért felelős biztosként feladataimat teljes függetlenséggel végeztem, és 

mindenben az európai érdekeknek megfelelően jártam el. Biztosíthatom az Európai 

Parlamentet, hogy maradéktalanul elkerültem az olyan gazdasági tevékenységekhez való 

bármely kapcsolatot, amelyek összeférhetetlenséghez vezetnének, és az érdekeltségi 

nyilatkozat értelmében fennálló kötelezettségeimet kifogástalanul megtartottam. Ezt bármely 

bekövetkező változás esetén frissítem. Teljes mértékben tiszteletben tartom a biztosok 

magatartási kódexét és 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, 

valamint az EUMSZ 339. cikke szerinti szakmai titoktartási kötelezettséget. Nem kérek és 

nem fogadok el utasítást egyetlen kormánytól vagy más szervtől sem, és tartózkodni fogok 

minden, a feladataim ellátásával összeegyeztethetetlen tevékenységtől, azaz nem folytatok 

semmilyen egyéb foglalkozást.  

 

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? 
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A megbízólevelemben leírtaknak megfelelően a hatáskörömbe tartozó tevékenységekért teljes 

politikai felelősséget vállalok. Hiszek a testületi döntéshozatalban, és szorosan együtt fogok 

működni kollégáimmal a Bizottság megválasztott elnöke, Ursula von der Leyen politikai 

iránymutatásában megfogalmazott és általa az Európai Parlament elé terjesztett 

kötelezettségvállalások teljesítése érdekében. Különösen szorosan együtt fogok működni 

Šefčovič és Šuica alelnökjelöltekkel az európai demokrácia megerősítésével foglalkozó 

biztosi csoporton belül, amelynek elnöki tisztségét én töltöm majd be. Együtt fogok dolgozni 

Reynders biztosjelölttel is a jogállamiság kérdésével kapcsolatban, amely különösen fontos 

feladat lesz. Az Európai Unió Alapjogi Chartájára vonatkozó horizontális felelősségem 

tekintetében kollégáimmal közösen biztosítjuk majd az alapvető jogok tiszteletben tartását 

valamennyi szakpolitikai területen, ideértve a digitális átalakulást, a migrációt és a 

biztonságot is.  

Az Európai Parlamenttel folytatott együttműködés rendkívül fontos számomra. Teljes 

mértékben elkötelezett vagyok az elszámoltathatóság és az iránt, hogy az Európai Parlament a 

lehető legteljesebb mértékben gyakorolhassa az Európai Parlament és az Európai Bizottság 

közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodásnak megfelelő demokratikus felügyeleti jogát. 

A jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős 

biztosként rendszeres párbeszédet folytattam az ECON, a FEMM, az IMCO, a JURI és a 

LIBE bizottságokkal, ezenkívül a nyitottság és a tisztelet szellemében részt vettem ideiglenes 

vizsgálóbizottságok – például a PANA és a TAXE3 – meghallgatásain. Több alkalommal is 

nyomon követtem a Parlament jogalkotási kezdeményezések iránti kérelmét, különösen a 

munka és a magánélet közötti egyensúly, valamint a visszaélést bejelentő személyek védelme 

tárgyában. Várakozással tekintek az Európa jövőjéről szóló konferencia elé, amelyen az 

Európai Parlamenttel együtt aktív szerepet vállalunk majd. 

Az átláthatóságért felelős alelnökként szorosan együtt fogok működni a Parlamenttel és a 

Tanáccsal a jogalkotási folyamat egészének átláthatóbbá tétele érdekében. Továbbá 

kötelezettséget vállalok arra, hogy nyilvánossá teszek minden olyan kapcsolatfelvételt és 

találkozót, amelyre szakmai szervezetekkel és önfoglalkoztató személyekkel bármely, az 

uniós politikák kialakításával és végrehajtásával összefüggő kérdésben sor kerül. 

Alelnöki kinevezésem esetén kötelezettséget vállalok a rendszeres párbeszéd és eszmecsere 

mellett. Ursula von der Leyen, a Bizottság megválasztott elnöke politikai iránymutatásában és 

megbízólevelében hangsúlyozza az Európai Parlament és a Bizottság közötti különleges 

kapcsolat megerősítésének szándékát.  

Gondoskodni fogok a két társjogalkotó egyenlő kezeléséről, úgy az elszámoltathatóság, mint 

az információmegosztás tekintetében. Biztosítani fogom továbbá személyes részvételemet 

egyeztetésekben, és lehetőség szerint az Európai Parlament és az érintett bizottságok 

rendelkezésére állok.  

 

Kérdések az Alkotmányügyi Bizottság részéről 

 

3. A választásokra vonatkozó jogszabályok 

 

Az Európa jövőjéről szóló tervezett konferencián tartandó viták sérelme nélkül, milyen 

intézkedéseket és kezdeményezéseket tart szükségesnek az európai parlamenti 

választások európai dimenziójának növelésére, illetve a polgárok figyelmének 

felhívására azok fontosságára? Ön szerint hogyan járulhatna hozzá a Bizottság ahhoz, 
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hogy a tagállamok befejezhessék a választásokra vonatkozó jogszabályok ratifikációs 

folyamatát? Mi az álláspontja egy transznacionális választókerület bevezetésével 

kapcsolatban, ahol a csúcsjelöltek által vezetett transznacionális listák 

versenyezhetnének? Ön szerint ez összeegyeztethető lenne-e a csökkenő arányosság 

elvével? Továbbá nem vonná-e maga után a tanácsi szavazási szabályok párhuzamos és 

egyidejű felülvizsgálatát? Mik a szándékai a nemzeti és az európai parlamenti 

választásokba való külföldi beavatkozások elleni küzdelem tekintetében? Milyen 

szabályozási lépéseket kíván tenni? Hogyan látja a stratégiai kommunikációval 

foglalkozó munkacsoport jövőbeli szerepét?  

 

Az Európa jövőjéről szóló tervezett konferencián tartandó viták sérelme nélkül, milyen 

intézkedéseket és kezdeményezéseket tart szükségesnek az európai parlamenti 

választások európai dimenziójának növelésére, illetve a polgárok figyelmének 

felhívására azok fontosságára? 

 

A 2019. évi európai parlamenti választásokon való magasabb részvétel azt mutatja, hogy a 

polgárokat újra foglalkoztatja és lelkesedéssel tölti el az Európai Unió. Ez lehetőséget és 

felelősséget is jelent a számunkra, hogy kihasználjuk ezt a lendületet, és olyan Európát 

próbáljunk létrehozni, amellyel az emberek jobban tudnak azonosulni. Az európai demokrácia 

időnként túlságosan távoli az emberek számára. Ezt a problémát orvosolnunk kell, és 

gondoskodnunk kell arról, hogy a polgárok érezzék, hogy európai szinten képesek 

befolyásolni a dolgokat. Ehhez kapcsolódik, hogy a polgároknak mindenekelőtt képesnek kell 

lenniük arra, hogy teljes mértékben gyakorolhassák politikai jogaikat, és bízzanak abban, 

hogy számít a véleményük. Ezért kell fokozni az átláthatóságot, javítani az uniós intézmények 

polgárokkal való kommunikációját, növelni a demokráciát fenyegető veszélyekkel szembeni 

ellenálló képességet és kezelni az intézményi kérdéseket. 

 

Amint azt a politikai iránymutatás is kihangsúlyozza, ez magában foglalja a csúcsjelöltállítási 

rendszer javítását és az európai demokrácia kiegészítő eszközeként az európai parlamenti 

választásokon történő transznacionális listaállítás kérdésének kezelését.  

 

Olyan gyakorlati intézkedésekre is összpontosítani szeretnék, amelyek a politikai részvétel 

megkönnyítését és korszerűsítését szolgálják. A választásokon való részvétel lehetősége 

elengedhetetlen az aktív polgári szerepvállaláshoz és a társadalmi befogadáshoz, és meg 

fogom vizsgálni, hogy ezen hogyan lehet javítani. Európának ott is jelen kell lennie, ahol a 

választók egyre inkább megtalálhatók: az interneten. Már készülnünk kell a 2024-es 

választásokra is, hogy lépést tartsunk a változó társadalmi igényekkel, megfeleljünk a fiatalok 

és a kirekesztettek elvárásainak, és hogy kezelni tudjuk a digitális technológiák lehetőségeit és 

kockázatait. 

 

Olyan intézkedésekre fogok javaslatot tenni, amelyek az európai parlamenti választások 

európai dimenziójának elmélyítését célozzák, valamint felívják a polgárok figyelmét e 

választások jelentőségére. Építeni fogok a korábbi ajánlásokkal kapcsolatos munkára, levonva 

a 2014-es és a 2019-es európai választások tanulságait. Támogatni fogom a fokozott 

átláthatóságot és elszámoltathatóságot az európai politikai életben. Együtt kell működnünk a 

nemzeti és az európai politikai pártok közötti kapcsolat megerősítése érdekében, amelyet a 

kampányolás során egyértelműbbé kell tennünk a polgárok számára. Meg fogom vizsgálni, 

hogyan tudunk több segítséget nyújtani azoknak az európai polgároknak, akik akadályokba 

ütköznek szavazati jogaik gyakorlása során, illetve feltérképezem, hogy milyen egyéb 

intézkedésekkel lehet ösztönözni a polgárok részvételét. Támogatni fogom a széles körű, 
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kiegyensúlyozott és pártatlan médiamegjelenést, többek között a jelöltek nyilvánosan 

közvetített vitái révén, amelyek minden tagállamban elérhetők lesznek. 

 

A médiapluralizmus európai demokratikus rendszerünk egyik alappillére. A 

Médiapluralizmus Monitor segítségével azonosítani fogom a médiaágazat pluralitását 

veszélyeztető kockázati tényezőket, és határokon átnyúló projekteket fogok javasolni a 

független és sokszínű újságírás támogatására.  

 

Gondoskodni fogok arról, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki a finanszírozási programjainkból 

az európai polgársággal és a polgársággal járó jogokkal kapcsolatos tudatosság növelése 

érdekében. A 2020-ban kiadásra kerülő, az uniós polgárságról szóló következő jelentésnek 

kiemelt figyelmet kell fordítania a polgárok választójogának támogatására és fejlesztésére. Az 

uniós polgároknak – állampolgárságtól függetlenül – választhatósági joguk is van a 

lakóhelyük szerinti országban, és támogatni fogom e jog gyakorlását. 

 

Szorosan együtt fogok működni a Parlamenttel, a tagállamokkal és az európai politikai 

pártokkal a valóban európai értékeket képviselő demokrácia megteremtése érdekében. 

Támaszkodni fogok a Parlament által a választások értékelése során összegyűjtött adatokra, 

valamint a tagállamoknak és a politikai pártoknak az európai parlamenti választások 

lebonyolításával kapcsolatban adott számos visszajelzésére.  

 

Ön szerint hogyan járulhatna hozzá a Bizottság ahhoz, hogy a tagállamok befejezhessék 

a választásokra vonatkozó jogszabályok ratifikációs folyamatát? 

 

Tisztában vagyok azzal, hogy négy tagállam még mindig nem hagyta jóvá a tavaly elfogadott 

választójogi reformot. Fontos, hogy lezárjuk ezt a folyamatot, mivel ez szolgál majd a 2024-

es választásokat megelőző további reformok alapjául. Bár a Bizottság nem tölt be hivatalos 

szerepet ebben a folyamatban, az előrelépés érdekében felveszem a kapcsolatot a négy 

tagállammal, és elmagyarázom az új változásokat, valamint az általuk biztosított hozzáadott 

értéket. A Bizottságnak továbbra is támogatnia kell a tagállamok e téren tett erőfeszítéseit, 

többek között a nemrégiben létrehozott európai választási együttműködési hálózat keretében.  

 

Mi az álláspontja egy transznacionális választókerület bevezetésével kapcsolatban, ahol 

a csúcsjelöltek által vezetett transznacionális listák versenyezhetnének? Ön szerint ez 

összeegyeztethető lenne-e a csökkenő arányosság elvével? Továbbá nem vonná-e maga 

után a tanácsi szavazási szabályok párhuzamos és egyidejű felülvizsgálatát?  

 

Amint az a Bizottság megválasztott elnökének politikai iránymutatásában szerepel, a 2019. 

évi európai választások tapasztalatai világosan mutatják, hogy felül kell vizsgálni, milyen 

módon nevezzük ki és választjuk ki az uniós intézmények vezetőit. Ebben az összefüggésben 

és az európai demokrácia kiegészítő eszközeként le kell vonnunk a tanulságot a 

csúcsjelöltállítási rendszerrel kapcsolatos tapasztalatokból, és foglalkoznunk kell az európai 

parlamenti választások transznacionális listájának kérdésével. Ezek a listák erősíthetnék a 

választások európai dimenzióját, mivel a különböző tagállamok polgárai számára lehetővé 

tennék, hogy egész Európában azonos jelöltekre szavazzanak. Ugyanakkor, ha 

transznacionális választókerületet hoznának létre, fontos lenne annak biztosítása, hogy a 

parlamenti képviselők képesek legyenek közvetlenül kommunikálni az őket megválasztó 

szavazókkal, és képviselni tudják azokat. Ez lényeges volna mind az elszámoltathatóság 

miatt, mind pedig annak érdekében, hogy meghallgathassák a szavazókat és hangot 

adhassanak a problémáiknak. 
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Az Európa jövőjéről szóló konferencia lehetőséget nyújt majd arra, hogy megállapodás 

szülessen a követendő irányról. Az olyan kérdésekre vonatkozó konkrét javaslatokat, mint a 

transznacionális listák, 2020 nyarára kell előrehozni, hogy a 2024-es választásokra minden 

időben készen álljon. A témával foglalkozó konferencián én fogom képviselni a Bizottságot, 

és aktív szerepet fogok játszani abban, hogy az Európai Parlament és a Tanács megvitassa a 

csúcsjelöltállítási rendszer javítását és a transznacionális listák kérdését. A Bizottság is 

javasolhat választási lehetőségeket annak érdekében, hogy a transznacionális listák a 

gyakorlatban megvalósíthatóak legyenek, és hozzáadott értéket biztosítsanak.  

 

A Bizottság nyomon fogja követni a konferencián elhangzó javaslatokat a hatáskörébe tartozó 

területeken, és támogatni fogja az Európai Parlamentet a választási törvény módosításában. 

Eltökélt szándékom, hogy szorosan együtt fogok működni a folyamat valamennyi érintett 

szereplőjével, főként az Alkotmányügyi Bizottsággal és az Európai Parlament más érintett 

szervezeteivel, az Általános Ügyek Tanácsával, a nemzeti parlamentekkel és végül, de nem 

utolsósorban a politikai pártok vezetőivel. 

 

Úgy vélem, hogy bevezetésük konkrét módjától függően a transznacionális listák 

önmagukban nem összeegyeztethetetlenek a csökkenő arányosság elvével. Ha megállapodás 

születik a transznacionális listákról, két különböző rendszer működhetne párhuzamosan. 

 

Ezért úgy vélem, hogy nem szükséges és nem is kívánatos összekapcsolni ezt a Tanácson 

belüli szavazási szabályokkal. 

 

Mik a szándékai a nemzeti és az európai parlamenti választásokba való külföldi 

beavatkozások elleni küzdelem tekintetében? Milyen szabályozási lépéseket kíván tenni? 

Hogyan látja a stratégiai kommunikációval foglalkozó munkacsoport jövőbeli szerepét? 

 

A politikai iránymutatás kihangsúlyozta, hogy fel kell lépnünk az Unió megosztására és 

destabilizálására törekvő erők külső beavatkozása ellen. A legutóbbi európai parlamenti 

választások előkészítése során az Európai Parlament képviselőivel és a tagállamokkal közösen 

sikerült felhívni a figyelmet a fenyegetésekre, és arra a konszenzusra jutottunk, hogy az 

esetleges beavatkozások minden választást veszélyeztethetnek, és erre a problémára 

megoldást kell találni.  

 

Ez azonban összetett fenyegetést jelent, és a célok folyamatosan változnak. Mostanában 

például a külföldi szereplők egyre gyakrabban alkalmaznak belföldi közreműködőket. A 

belföldi eredetű beavatkozást és manipulációt nem szabad figyelmen kívül hagyni.  

 

Átfogó és folyamatos erőfeszítésre van szükség annak érdekében, hogy rendszerszinten 

kiépítsük demokráciáink ellenálló képességét: fel kell lépni a dezinformációval szemben, és 

alkalmazkodni kell a változó fenyegetésekhez, valamint a koordinált és szándékos 

manipulációkhoz. Az európai demokráciára vonatkozó cselekvési terv kezelni fogja ezeket a 

demokráciát veszélyeztető fenyegetéseket. A tervben kiemelt szerepet kap majd a nagyobb 

átláthatóságra és elszámoltathatóságra vonatkozó igény. Szeretnék gyakorlati megoldásokat 

találni a fizetett politikai hirdetések átláthatóságának növelésére, valamint az európai politikai 

pártok finanszírozására vonatkozó szabályok egyértelműbb meghatározására. A digitális 

platformok az emberek, a társadalmak és a gazdaságok fejlődésének mozgatórugói, de az 

európai demokráciák destabilizálására is lehet őket használni. Ezért foglalkoznunk kell olyan 

kérdésekkel, mint az adatokhoz való hozzáférés és az adatok felhasználása. Megfelelő 
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eszközökkel kell rendelkeznünk ahhoz, hogy felmérhessük a társadalmat fenyegető 

veszélyeket, és közben folyamatosan törekednünk kell az egyensúly fenntartására. Célunk az 

európai demokráciánk védelme, ezért egyértelmű, hogy legfontosabb feladatunk a 

szólásszabadság és a nyílt vita szabadsága, valamint az alapvető jogok és értékek tiszteletben 

tartása. El kell kerülni a cenzúrát és az igazságról döntő hivatal létrehozását, és továbbra is 

garantálni kell a véleménynyilvánítás szabadságát és a vélemények sokféleségét. 

 

Alelnöki minőségem lehetővé teszi, hogy a különböző tevékenységeket és 

munkafolyamatokat egyetlen stratégiában egyesítsük, és koherens megközelítést alakítsunk 

ki, amely ötvözi a kormányok és a nem kormányzati szakértők tudását és tapasztalatait az 

Európai Unió minden részéből. A dezinformáció elleni hatékony fellépés és a reziliencia 

kiépítése érdekében átfogó megközelítésre van szükség, amely magában foglalja a 

kormányokat, politikai pártokat, újságírókat, tényellenőrzőket, kutatókat, oktatókat és 

általában a civil társadalmat, valamint az ágazatot és az online platformokat.  

 

Konkrétabban, számos területen építhetünk a 2018-as választási csomagra és a dezinformáció 

elleni cselekvési tervre. Először is van mit javítani a dezinformáció, valamint az európai 

demokratikus folyamatok más típusú manipulálásának észlelése, elemzése és feltárása, terén, 

függetlenül azok származási helyétől, a taktikától és a szereplőktől. Ezzel párhuzamosan még 

több erőfeszítést kell tenni a kiberbiztonság és a hibrid fenyegetésekkel szembeni ellenálló 

képesség növelése érdekében. Másodszor megerősíthetjük az Unión belüli együttműködést 

olyan mechanizmusok révén, mint a riasztási rendszer, valamint a választásokkal kapcsolatos 

nemzeti és európai együttműködési hálózatok. Harmadszor, a dezinformációs incidensekre 

adott összehangolt válasz, valamint általánosságban a közvélemény tudatosságának növelése 

révén javíthatjuk a kommunikáció hatékonyságát. Ezeken a területeken szorosan együtt 

kívánok működni az Európai Parlamenttel és a főképviselővel/alelnökkel. A szoros 

együttműködés jegyében a Bizottság különböző szervezeti egységei és az EKSZ által 

biztosított forrásokat is fel kívánom használni a nagyobb szinergia és a koherens megközelítés 

kialakítása érdekében.  

 

A 8. kérdésre adott válaszban kifejtettem, hogy hogyan kívánom javítani a tömegtájékoztatás 

szabadságát és sokszínűségét.  

 

Az Európai Külügyi Szolgálat az élen jár a dezinformáció elleni küzdelemben, amelynek 

során három stratégiai kommunikációs munkacsoport támogatását élvezi (keleti stratégiai 

kommunikációval foglalkozó munkacsoport; nyugat-balkáni munkacsoport; déli 

munkacsoport). Az Európai Tanácstól 2015-ben kapott megbízatás óta a szolgálat komoly 

eredményeket ért el az EU keleti szomszédságán belüli orosz dezinformációs kampányok 

feltárása terén. A dezinformáció elleni cselekvési terv elfogadása óta, valamint különösen az 

Európai Parlament keleti stratégiai kommunikációval foglalkozó munkacsoportnak nyújtott 

támogatásának köszönhetően a három munkacsoport munkája jelentősen kibővült, többek 

között az EU szomszédságában folytatott proaktív kommunikáció, valamint a dezinformáció 

negatív hatásának tudatosítása tekintetében. Rendíthetetlen támogatója vagyok a munka 

folytatásának, fokozásának és elmélyítésének a kulcsfontosságú partnerekkel, például a G7-

csoporttal és a NATO-val, valamint a civil társadalommal és a kutatókkal.  

 

Az e területen végzett munkánk más nemzetközi szereplők számára is referenciául szolgált. 

Lehetőséget teremtett az EU számára, hogy globális szinten – többek között az ENSZ-ben – 

szorosan együttműködjön partnereivel, és hogy a polgárok és a demokrácia szempontjából 
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biztonságos digitális tér kialakítása érdekében elősegítse nemzetközi szabványok 

meghatározását ezzel a fontos üggyel kapcsolatban. 

 

 

4. Átláthatóság 

 

Milyen további lépéseket tervez a jogalkotási folyamat átláthatóbbá tétele érdekében? 

Ön szerint mely további intézkedések szükségesek a jogalkotás minőségének javítására 

vonatkozó célok eléréséhez e területen? Mi a véleménye a közös átláthatósági 

nyilvántartásról a Bizottsággal folytatott megrekedt tárgyalásokról? Véleménye szerint 

hogyan tudna hozzájárulni egy olyan megoldás megtalálásához, amely tiszteletben 

tartja az egyes intézmények alkotmányos sajátosságait, például az EP-képviselői 

mandátum uniós elsődleges jogban rögzített szabad gyakorlásának elvét? Egyetért-e 

azzal, hogy javítani kell a Parlament és a Tanács közötti dokumentum- és 

információcserén, és hogy lehetővé kell tenni a Parlament képviselői számára a Tanács 

és annak szervei által tartott üléseken megfigyelőként való részvételt, különösen 

jogalkotással kapcsolatos esetekben?  

 

Milyen további lépéseket tervez a jogalkotási folyamat átláthatóbbá tétele érdekében? 

Ön szerint mely további intézkedések szükségesek a jogalkotás minőségének javítására 

vonatkozó célok eléréséhez e területen? 

 

Meggyőződésem, hogy a jogalkotási folyamat átláthatóbbá tétele hozzájárul ahhoz, hogy a 

közvélemény megértse és támogassa a döntés lényegét. Továbbá ez hatékony eszköz a 

dezinformáció ellen. 

 

A Bizottság már eddig is jelentős lépéseket tett az átláthatóság növelése érdekében. Például az 

„Ossza meg velünk véleményét!” elnevezésű portálon keresztül lehetővé teszi az érdekelt 

felek és a polgárok számára, hogy kifejtsék véleményüket a folyamat során, valamint 

nyilvánosságra hozza a nyilvános konzultációk eredményeit. Örömömre szolgál, hogy a 

Bizottság készen áll az átláthatóság biztosítására, még nagyon érzékeny kérdésekben is – 

például a kilépésről rendelkező megállapodással kapcsolatosan az Egyesült Királysággal 

folytatott tárgyalások rendkívül átláthatóak voltak. Ami általában véve a nemzetközi 

tárgyalások területét illeti, a Bizottság már tett határozott lépéseket, például közzétette a 

tárgyalási irányelvek tervezetét, a tárgyalási fordulókra vonatkozó nyilvános visszajelzéseket 

kínált, valamint közzétette a tárgyalási pozíciókat és a végleges eredményeket.   

 

További gyakorlati lépéseket is támogatnék a jogalkotási folyamat átláthatóságának növelése 

érdekében, építve a Tanács jelenlegi finn elnökségének erőfeszítéseire is. Az egész jogalkotási 

ciklust szem előtt kell tartanunk, a kezdeti szakasztól kezdve egészen a gyakorlatban történő 

közvetlen alkalmazásig. Például proaktív módon több információt lehetne közzétenni a 

háromoldalú egyeztetésekkel kapcsolatban, bár elismerem, hogy a háromoldalú egyeztetések 

átláthatóságának biztosítása elsősorban a Parlament és a Tanács feladata. Konkrét lépés 

lehetne a Parlament és a Tanács esetében az, hogy nyilvánosságra hozzák a háromoldalú 

egyeztetések indikatív ütemtervét, valamint – minden ülés után – a ténylegesen megvitatott 

témákat felsoroló összefoglaló napirendet. A végleges elfogadott szöveget már most is 

legkésőbb a parlamenti szavazás előtt közzéteszik; támogatnám a társjogalkotók minden 

olyan lépését, amely meggyorsítaná a közzétételt.  
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A folyamatban lévő háromoldalú egyeztetésekkel kapcsolatos dokumentumokhoz való 

hozzáférésre irányuló kérelmek esetében – a Bíróság ítélkezési gyakorlatával összhangban – 

eseti értékelést kell végezni. Ez a háromoldalú egyeztetések során a legtöbb esetben használt 

„négyhasábos” táblázatok kiadásához vezet, és az olyan indokok, mint a téma érzékenysége 

vagy az, hogy a tárgyalások még folyamatban vannak, önmagukban nem indokolnák a 

nyilvánosságra hozatal megtagadását. Mindennapi munkája során a Bizottság már alkalmazza 

a Bíróság megállapításait, és ritkán utasítja el a háromoldalú egyeztetésről szóló teljes 

„négyhasábos” dokumentum nyilvánosságra hozatalát. 

 

Alelnökként együttműködnék a Parlamenttel és a Tanáccsal, hogy minden területen 

biztosítsam az átláthatósággal kapcsolatos következetes szemléletmódot.  

 

Az intézményeknek együtt kell működniük a tervezett közös jogalkotási portál mielőbbi 

elindítása érdekében. Erre a három intézmény a jogalkotás minőségének javításáról szóló 

2016-os intézményközi megállapodásban vállalt kötelezettséget. Mindegyik javaslatnál 

szerepelni fog egy egyszerű időrendi áttekintés különböző mögöttes dokumentumokra mutató 

linkekkel, így a felhasználóbarát portálon a laikusok is megtalálhatják az őket érintő 

jogalkotási folyamatra vonatkozó valamennyi nyilvános információt. Az ügyben történt már 

előrelépés, de a projekt még nem fejeződött be. Úgy vélem, hogy ez az eszköz fontos a 

demokrácia és a polgárok szerepvállalása szempontjából, ezért fel kell gyorsítanunk a közös 

jogalkotási portál életre hívását.   

 

Vannak más példák is arra, hogy fel kell gyorsítanunk a jogalkotás minőségének javításáról 

szóló intézményközi megállapodás végrehajtása érdekében végzett munkát. Fontos előrelépést 

jelentenek a három intézmény által a nyilvánossághoz való közvetítés javítása érdekében tett 

kötelezettségvállalások. Akkor is hangsúlyosabban kellene fellépnünk, amikor a jogalkotási 

folyamat során a felek elérik a megállapodást, és amikor az elfogadott jogszabályokat 

végrehajtják/a jogszabályok hatályba lépnek: közös bejelentésekkel, vagy – ha megvalósítható 

– sajtókonferenciákkal kellene kidomborítani az esemény jelentőségét. 

 

Mi a véleménye a közös átláthatósági nyilvántartásról a Bizottsággal folytatott 

megrekedt tárgyalásokról?  

 

A közérdek határozottan az átláthatóság fokozását kívánja, és közös akarat mutatkozik egy 

közös átláthatósági nyilvántartás kidolgozása iránt. A kötelező átláthatósági nyilvántartás 

révén megvalósított erősebb érdekképviselet-keret a demokratikus infrastruktúránk fontos 

eleme. Tapasztalataim szerint komoly hatást gyakorol az érdekképviselőkre az a bizottsági 

gyakorlat, hogy csak regisztrált érdekképviselőkkel szervez találkozót. Ezek az 

érdekképviselők a nyilvántartásba való regisztrálással elfogadják a legmagasabb szintű etikai 

és nyitottságra vonatkozó normákat.  

 

Tisztában vagyok azzal, hogy technikai szinten jelentős előrelépés történt az összes nem 

érzékeny tartalommal kapcsolatos előzetes megállapodás elérése terén, és hogy a Tanács 

jelenlegi elnöksége egyetért a Bizottság és a Parlament azon törekvésével, hogy az üggyel 

kapcsolatos tárgyalásokat sikeresen le kell zárni. Ezt a lendületet nem szabad veszni hagyni. 

Üdvözlöm az Európai Parlament új eljárási szabályzatát is, amely jelentős lépés az 

érdekképviselőkkel – különösen az előadókkal, az árnyékelőadókkal és a bizottsági 

elnökökkel – való találkozók átláthatóbbá tétele felé, és számítok a teljes körű végrehajtásra. 

 



 

10 
 

Alelnöki kinevezésem esetén az év vége előtt politikai szinten felveszem a kapcsolatot az 

Európai Parlamenttel és a Tanáccsal, hogy az ottani partnerekkel kidolgozzuk a tárgyalások 

ambiciózus ütemtervét. A három intézménynek gyors megállapodásra kell törekednie, és 

jelentős áttörést kell elérnie a lobbitevékenységek átláthatósága terén, ami aggályos a 

közvélemény számára. Ezzel összefüggésben fontos olyan megállapodásra jutni, amely 

megkönnyíti a felhasználók számára az információk megtalálását. A Bizottság hasznos 

tapasztalatokkal rendelkezik a saját átláthatósági nyilvántartása révén, amelyeket megoszthat 

a többi féllel. 

 

Véleménye szerint hogyan tudna hozzájárulni egy olyan megoldás megtalálásához, 

amely tiszteletben tartja az egyes intézmények alkotmányos sajátosságait, például az EP-

képviselői mandátum uniós elsődleges jogban rögzített szabad gyakorlásának elvét?  

 

Nézetem szerint a javasolt feltétel, miszerint az érdekképviselőknek regisztrálniuk kell, 

mielőtt találkoznának az európai parlamenti képviselőkkel, összeegyeztethető az európai 

parlamenti képviselők megbízatásának szabadságával. A Bizottság tapasztalatai szerint ez a 

szabály nem okozott problémákat a biztosok és a magas rangú tisztviselők számára, mivel az 

erre vonatkozó kérést követően a találkozót kérő érdekképviselők haladéktalanul regisztráltak. 

Valószínűleg akkor is ugyanez lenne a helyzet, ha az európai parlamenti képviselőkkel 

kívánnának találkozni. Azokat az interakciókat, amelyek az európai parlamenti képviselők 

számára a megbízatásuk teljesítése szempontjából a legfontosabbak – például találkozók a 

választócsoportokkal és a polgárokkal, valamint tényszerű információk iránti kérelmek –, nem 

kötnénk feltételekhez. Ezenkívül további biztosítékokat is találhatnánk annak érdekében, hogy 

eloszlassuk az európai parlamenti képviselők megbízatásának szabad gyakorlására vonatkozó 

elvvel kapcsolatos aggályokat. 

 

Az Európai Unióról szóló szerződés kötelezi a három intézményt arra, hogy munkájukat a 

lehető legnyíltabban végezzék. A javasolt feltételesség tovább erősítené az európai parlamenti 

képviselők megbízatásának gyakorlását: a választók és a nyilvánosság számára 

megkönnyítené a jogalkotási folyamatban képviselt érdekek nyomon követését anélkül, hogy 

veszélyeztetné e megbízatás gyakorlásának szabadságát. 

 

Egyetért-e azzal, hogy javítani kell a Parlament és a Tanács közötti dokumentum- és 

információcserén, és hogy lehetővé kell tenni a Parlament képviselői számára a Tanács 

és annak szervei által tartott üléseken megfigyelőként való részvételt, különösen 

jogalkotással kapcsolatos esetekben? 

 

Úgy vélem, hogy a Parlament és a Tanács közötti együttműködés csak előnyös lehet a 

jogalkotási folyamat hatékonysága és átláthatósága szempontjából.  

 

Az Európai Unióról szóló szerződés 16. cikke egyértelműen kimondja, hogy a Tanács ülései, 

amikor azokon jogalkotási aktus tervezetéről tanácskoznak vagy szavaznak, nyilvánosak. Az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 15. cikke arra szólítja fel az uniós intézményeket, 

hogy munkájuk során a nyitottság elvének lehető legnagyobb mértékű tiszteletben tartásával 

járjanak el, ezáltal biztosítva az átláthatóságot, ami közös felelősségünk. Az Európai Tanács 

2019–2024-es időszakra vonatkozó stratégiai menetrendje is hangsúlyozza az átláthatóság 

fontosságát, és felszólítja az egyes intézményeket, hogy vizsgálják felül munkamódszereiket 

annak biztosítása érdekében, hogy a lehető legjobban be tudják tölteni a Szerződésekben 

foglalt szerepüket. A politikai iránymutatás ezzel teljesen összhangban az átláthatóságra 

helyezi a hangsúlyt. 
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A Tanácsban megbeszélések folynak arról, hogy hogyan lehet a Tanács munkáját nyitottabbá 

és a polgárok számára érthetőbbé tenni, és hogy a háromoldalú egyeztetésekkel kapcsolatosan 

milyen típusú belső dokumentumokat kell nyilvánosságra hozni. A Bizottságnak továbbra is 

támogatnia kell a jogalkotási folyamat átláthatóságának fokozására irányuló erőfeszítéseket. 

Tisztában vagyok azzal, hogy a Tanácsban folyamatban vannak a megbeszélések arról, hogy a 

háromoldalú egyeztetésekkel kapcsolatosan milyen típusú belső dokumentumokat kellene 

közzétenni, és szándékomban áll szoros figyelemmel kísérni ezeket a megbeszéléseket.  

 

Arról a konkrét kérdésről a Tanácsnak kell határoznia, hogy megfigyelői státuszt 

biztosítanának a Parlament képviselői számára a Tanács és annak szervei által tartott 

üléseken. A Parlamentnek és a Tanácsnak ezt a kérdést az egyes intézmények Szerződésen 

alapuló előjogaival és belső munkamódszereivel összhangban kell megoldania. A 

Bizottságnak természetesen készen kell állnia arra, hogy szükség esetén megkönnyítse ezt a 

folyamatot.  

 

 

5. Független etikai testület és az európai ombudsman 

 

Hogyan látja az összes intézmény számára közös, tervezett független etikai testület 

hatókörét, szerepét és hatásköreit, és hogyan biztosítaná, hogy egy ilyen szerv teljesen 

független, az egyes intézményektől egyenlő távolságra lévő legyen, és hogy határozatait 

hatékonyan érvényesítsék? Hogyan képzelné el az európai ombudsman szerepével való 

összehangolását? Készen áll-e arra, hogy elkötelezze magát az európai ombudsman új 

statútuma mellett? Ha igen, vállalja-e, hogy együttműködik a Parlamenttel, és minden 

Öntől telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az új statútum elkészüljön megbízatása 

első évében? 

 

Fontos hangsúlyozni, hogy a politikai iránymutatás kifejezetten megemlíti, hogy az uniós 

intézményeknek nyitottan és kifogástalanul kell eljárniuk az etikával, átláthatósággal és 

integritással kapcsolatos kérdésekben, hogy az európai polgárok megbízzanak az Unióban. 

Ebben a különösen nehéz, kihívásokkal teli időszakban az európai polgárok bizalma 

fontosabb, mint valaha. Ezért az etikát erkölcsi kötelességként fogom kezelni.  

 

Ami az általános etikai keretet illeti, mind a Bizottság tagjai, mind a személyzet számára már 

most is rendkívül szilárd és érvényes etikai értékek, elvek és szabályok vannak érvényben. 

Elkötelezett vagyok ezen etikai követelmények lehető legjobb végrehajtásának biztosítása 

iránt. Véleményem szerint alapvető fontosságú, hogy mind a biztosi testület, mind a 

személyzet tagjai szigorúan betartsák a szabályokat, és hogy megfelelő intézkedéseket 

hozzanak a szabályok megsértése esetén.   

 

Ami a biztosokat illeti, a magatartási kódexet 2018 januárjában felülvizsgálták az Európai 

Parlament véleményének kikérése után, az Európai Parlament és a Bizottság közötti 

kapcsolatokról szóló keretmegállapodással összhangban. Az új kódex megerősíti a Bizottság 

külső, független szermélyekből álló Független Etikai Bizottságának szerepét. A magatartási 

kódex szabályai átfogóbbak, mint a legtöbb tagállam szabályai.  

 

Ami a személyzetet illeti, a személyzeti szabályzat, amelyet a személyzet minden tagjának be 

kell tartania, átfogó etikai kötelezettségeket tartalmaz, amelyeket a személyzeti szabályzat 

2014. évi reformja tovább szigorított. Különösen fontosak azok a rendelkezések, amelyek 
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előírják az összeférhetetlenség értékelését felvételkor vagy személyes okokkal indokolt 

szabadság utáni visszailleszkedés esetén, illetve lényegesek azok a rendelkezések is, amelyek 

kifejezetten a lobbitevékenységekkel és az érdekérvényesítéssel foglalkoznak személyes 

okokkal indokolt szabadság idején vagy az intézmény elhagyása után. 

 

Ami a különböző intézmények tagjait illeti, a szerződések és az uniós jog különböző etikai 

szabályokat tartalmaznak. Ez természetes, mivel az egyes intézmények teljes autonómiát és 

függetlenséget élveznek, és a Szerződések értelmében megvan a saját szerepük. Ezt tükrözik 

az egyes intézmények által elfogadott magatartási kódexek is.  

 

Mielőtt konkrét lépéseket tennénk, szeretném kiértékelni ezeket a különböző tapasztalatokat 

és nézőpontokat. Ezért nagyon fontos, hogy párbeszédet folytassak az Európai Parlamenttel és 

a többi uniós intézménnyel az ügy további fejleményeiről. Együtt kell kialakítanunk egy olyan 

európai politikai kultúrát, amely a mindenki által vallott etikai alapelveken alapul. 

 

Néhány szempont különösen fontosnak tűnik a számomra. Elengedhetetlen lesz például annak 

biztosítása, hogy egy független etikai szerv képes legyen – például tanácsadói hatáskör révén 

– gyorsan reagálni azokra a helyzetekre, amelyek bármikor felmerülhetnek. Az igazgatási 

megállapodásoknak, a kompetenciáknak, a szerv összetételének és a tagok számának 

tükrözniük kell ezt az igényt.  

 

Egy ilyen testület összetétele és a tagok kiválasztására irányuló eljárás kulcsfontosságú a 

testület függetlensége és minősége, valamint ezáltal a hitelessége szempontjából. Az 

összetételnek tükröznie kell a különböző területeken, intézményekben és funkciókban szerzett 

tapasztalatokat. A kiválasztandó személyek esetében elengedhetetlen a tisztességes szakmai 

magatartás, a tapasztalat és az uniós intézmények működésének alapos ismerete. Az egyes 

intézményektől való egyenlő távolság megőrzése érdekében nem hiszem, hogy helyénvaló 

lenne az intézmények tagjainak ezen intézményközi testületben való részvétele.  

 

Az európai ombudsman megbízatása, amelyet a Szerződések határoznak meg, a hivatali 

visszásságokra vonatkozik. Az ombudsman hivatalból és panaszok alapján vizsgálatokat 

folytathat. Az ombudsman tapasztalatai, ajánlásai és megállapításai jelentősen hozzájárulnak 

majd a testület előkészületeihez, és ezeket a testület tagjainak mindenképpen figyelembe kell 

majd venniük.  

A független etikai testület és az ombudsman kiegészítik egymást. 

 

Az ombudsman alapokmányára vonatkozó különleges jogalkotási eljárás szerint az Európai 

Parlament 2019 februárjában elfogadta az új alapokmányra vonatkozó rendelettervezetet. Ezt 

a Bizottság véleményét követően a Tanácsnak jóvá kell hagynia. A Bizottság – az 

intézményközi ügyekért felelős alelnök vezetésével – egyértelművé tette, hogy kötelezettséget 

vállal arra, hogy konstruktívan együttműködik a Parlamenttel és a Tanáccsal e 

kezdeményezéssel kapcsolatban, és a lehető leghamarabb megküldi a Bizottság véleményét.  

 

 

Kérdések az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről 

 

6. Melyek lesznek a fő prioritásai az Ön számára kijelölt portfólión belül, és véleménye 

szerint az értékekért és az átláthatóságért felelős portfólió hogyan működik majd 

együtt a demokráciáért és a demográfiáért felelős alelnök, a jogérvényesülésért felelős 

biztos és az egyenlőségért felelős biztos portfóliójával, illetve hogyan illeszkedik 
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azokhoz és/vagy milyen átfedés van köztük? Vállalja-e, hogy kérésre, legalább évente 

kétszer megjelenik a LIBE bizottság előtt1?  

 

Szilárd meggyőződésem, hogy ez a portfólió nélkülözhetetlen Európa jövője szempontjából, 

és hozzájárulhat ahhoz, hogy le tudjuk vonni a tanulságokat a korábbi tapasztalatokból. Az 

európai értékek jelentik a közös alapvetésünket, ezek kötnek össze minket az egész 

kontinensen. Védelmet nyújtanak és jogokat biztosítanak az emberek számára egy gyorsan 

változó és bizonytalan világban. Emellett a stabilitás zálogát is jelentik, különösen olyan 

időkben, amikor belső vagy külső fejlemények próbára tesznek minket. Munkám során 

támogatni szeretném az embereket, erősíteni jogaikat, és el akarom érni, hogy teljes értékű 

polgároknak érezzék magukat, nem csak az egységes piac fogyasztóinak vagy a manipuláció 

áldozatainak. Hozzá kívánok járulni ahhoz, hogy az Unió különböző részei között hidak 

épüljenek, és küzdeni fogok azért, hogy megőrizzük és előmozdítsuk mindazt, ami egységbe 

kovácsol minket. Kiemelt feladatomnak tekintem, hogy az EU közelebb kerüljön a 

polgárokhoz azáltal, hogy az EU-t demokratikusabbá, átláthatóbbá és ellenállóbbá tesszük az 

új fenyegetésekkel szemben, hogy jobban meg tudjuk védeni az általunk vallott értékeket. A 

rám bízott különböző munkafolyamatokkal ezeket célokat szeretném elérni. Személyes 

tapasztalataim – mint cseh állampolgár, aki 30 évvel ezelőtt átélte a demokratikus átmenet 

időszakát – és biztosként szerzett tapasztalataim révén testközelből nyerhettem bepillantást 

ezekbe a kérdésekbe, és ez megerősítette elhatározásomat, hogy sikerre viszem ezt a 

portfóliót. 

 

A jogállamiság elvének elő kellene segítenie az európai egységet, nem pedig 

megosztottsághoz kellene vezetnie. Teljes mértékben elkötelezem magam amellett, hogy a 

politikai iránymutatás szellemében a jogállamiságot prioritásként kezeljem, mert ez a 

legfontosabb eleme a demokratikus és nyitott Európának, amelyre büszkének kellene lennünk. 

Ehhez azonban fenn kell tartani a jogállamiságot, amelyet soha nem tekinthetünk magától 

értetődőnek. A válsághelyzetek elkerülése érdekében mindig előnyben fogom részesíteni a 

párbeszédet, a tanácsadást és a munkát. A tagállamainkban számos bevált gyakorlat és pozitív 

példa létezik. Alaposabban meg kell vitatnunk, hogy közös értékeink révén hogyan 

segíthetnénk elő a jogállamiság legfontosabb elveinek érvényesülését. Ugyanakkor készen 

kell állnunk arra is, hogy szükség esetén cselekedjünk, ha más módszerek nem működnek, és 

ha bizonyos országokban a fékek és ellensúlyok rendszere nem képes kezelni a jogállamiságot 

fenyegető veszélyeket. Folytatnunk kell a jelenlegi Bizottság munkáját, és ezeket a kérdéseket 

az őket megillető prioritással kell kezelnünk, ezenkívül folytatnunk kell a jogállamiság 

biztosítását szolgáló eszközök fejlesztését. Szorosan együtt fogok működni a 

jogérvényesülésért felelős biztossal, a Tanáccsal, a tagállamokkal és az érdekelt felekkel a 

jogállamiság tiszteletben tartásának biztosítása érdekében, és ezen célomat eltökélten és az 

egyenlőséget szem előtt tartva fogom megvalósítani. 

 

A demokrácia terén a leglényegesebb törekvésem az, hogy biztosítsuk a demokráciánk 

virágzásához szükséges teret. Már semmi kétség afelől, hogy a demokráciánk veszélyben van. 

Mindent meg kell tennünk az egészséges demokratikus ökoszisztéma védelme érdekében: 

meg kell erősítenünk ellenálló képességünket, többek között a 2024-es európai parlamenti 

választásokra készülve. Én fogom koordinálni a demokráciára vonatkozó uniós cselekvési 

tervvel kapcsolatos munkát, amelynek keretében főként arra fogok törekedni, hogy kezeljem a 

külső beavatkozások által jelentett fenyegetést. Intelligens szabályozási megoldásokat fogok 

                                                 
1 A kérdés megmaradna abban az esetben, ha nem születne megállapodás az Elnökök Értekezletének azon 

kéréséről, hogy az általános kérdések további egy kérdéssel kiegészüljenek.  
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kidolgozni, hogy biztosítsam a fizetett politikai hirdetések átláthatóságának növelését, 

valamint az európai politikai pártok finanszírozására vonatkozó szabályok egyértelműbb 

meghatározását. Különös figyelmet kívánok fordítani a digitális kor demokráciájára jellemző 

új fenyegetésekre, beleértve annak kockázatát, hogy a digitális platformokat a demokráciánk 

destabilizálására és ellentétek szítására használják. Átfogó megközelítésre és koherens 

szabványokra van szükségünk ahhoz, hogy hatékonyan kezelhessük az olyan kérdéseket, mint 

a dezinformáció és az online gyűlöletbeszéd, úgy, hogy közben ne essünk túlzásba, és ne 

sértsük meg az alapvető jogokat, például a szólásszabadságot. Személyesen is aktívan 

tevékenykedtem annak biztosítása érdekében, hogy a technológiai óriásvállalatok és az online 

platformok együttműködjenek a jogellenes gyűlöletbeszéd eltávolítása érdekében. Ami a 

félretájékoztatást illeti, hozzájárultam annak biztosításához, hogy az online platformok 

végrehajtsák a dezinformáció visszaszorítását célzó gyakorlati kódexben meghatározott 

intézkedéseket, többek között a politikai hirdetések átláthatóságával és a reklámelhelyezések 

vizsgálatával kapcsolatban. A Google például 2019. január és május között 131 621 uniós 

hátterű hirdetési fiókkal szemben lépett fel, a Facebook 1,2 millió hirdetésről tett jelentést az 

EU-ban az irányelveinek megsértése miatt, a Twitter pedig 9 508 EU-t célzó reklámról 

számolt be, amelyet a hirdetések minőségére vonatkozó követelmények megsértése miatt 

utasított el. Viszont egy olyan koherens megközelítésre van szükségünk, amely minden 

szereplőre érvényes.  

 

További fontos tényező a demokratikus infrastruktúra továbbfejlesztése a csúcsjelöltállítási 

rendszer javítása és a transznacionális listák kérdésének kezelése érdekében. Az európai 

demokrácia megerősítésével foglalkozó biztosi csoport vezetőjeként biztosítani szeretném, 

hogy a Bizottság a lehető legnagyobb mértékben hozzájáruljon ezeknek a kérdéseknek a 

kezeléséhez. 

 

Az alapvető jogok tekintetében alelnökként horizontális felelősséggel fogok rendelkezni. Az 

alapvető jogok Európa legfontosabb megkülönböztető jegyei. A digitális világot (különösen a 

mesterséges intelligenciát), a befogadást, a migrációt, az egyenlőséget, a médiát és a 

biztonságot érintő politikák mindegyike kulcsfontosságú alapjogi dimenzióval bír. Az 

alapvető jogok mindenki számára védelmet biztosítanak, a kisebbségek jogai, a gyermekek 

jogai és általánosabban véve a kiszolgáltatott helyzetben lévők védelme egyaránt olyan 

terület, amelyekkel kapcsolatban várakozással tekintek az alelnöktársaimmal és a biztosokkal 

való szoros együttműködés elé.  Ezen a téren folytatni fogom a jelenlegi Bizottság égisze alatt 

megkezdett munkámat az Alapjogi Charta előmozdítása és érvényre juttatása érdekében. 

Hamarosan ünnepeljük a Charta 10. évfordulóját. Ezt az alkalmat megragadom majd arra, 

hogy áttekintsem a stratégiát, és foglalkozzak annak végrehajtásával és esetleges 

hiányosságaival, mind a tartalmat, mind a hatékony végrehajtást illetően. Különös figyelmet 

fogok fordítani a Charta tagállami szintű végrehajtására, és nagy szerepet szánok a 

Bizottságnak a Charta hatékony végrehajtásában. Arról is gondoskodom, hogy a Bizottság az 

alapvető jogokat az intézkedéseiben és javaslatában is érvényesítse. Továbbra is törekedni 

fogok a Charta érvényesítésére, mivel ez a polgárok mindennapjait érinti. Ezenkívül 

biztosítani szeretném, hogy az Európai Unió végre csatlakozzon az emberi jogok európai 

egyezményéhez. 

 

Az átláthatóság és az értékek tiszteletben tartása tekintetében együtt kívánok működni a többi 

intézménnyel annak érdekében, hogy az Európai Unió példát mutasson az átlátható 

gyakorlatok terén. Ehhez biztosítani kell, hogy a jogalkotási folyamatunk jól érthető legyen, 

és ne befolyásolja azt semmilyen rejtett érdek. Elkötelezett vagyok az iránt, hogy a politikai 

iránymutatásban meghatározott, az összes uniós intézmény számára közös, független etikai 
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testület jöjjön létre. Ez a legmagasabb szintű erkölcsi normák tiszteletben tartására és az EU 

demokratikus rendszerébe vetett bizalom növelésére irányuló elkötelezettségünk egyik fő 

szimbóluma lenne. 

 

Ami a kollégáimmal végzett munka megszervezését illeti, az Európai Bizottság a kollegialitás 

és a csapatszellem elve alapján működik. A Bizottság megválasztott elnöke ismertette, hogy 

az alelnökökre ruházott feladatok miként fogják ezt támogatni. Alelnökként gondoskodni 

fogok arról, hogy a teljes kollegialitás jegyében a portfóliómhoz szükséges összes 

szakértelmet és erőforrást egyesítsék és jól használják fel. Határozottan elkötelezett vagyok 

továbbá egy kifelé tekintő megközelítés iránt, szélesebb körben együttműködve az Európai 

Parlamenttel, a Tanáccsal és a tagállamokkal, valamint tágabb értelemben az érdekelt felekkel 

és a nagyközönséggel. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy teljesítsük célkitűzéseinket olyan 

területeken, mint a jogállamiság és a demokrácia. 

 

Ehhez szoros munkakapcsolatra lesz szükség a biztosi testület számos tagjával. Ahogyan az a 

megbízólevelemben szerepel, én töltöm majd be az európai demokrácia megerősítésével 

foglalkozó biztosi csoport elnöki tisztségét. Ez a csoport stratégiai fórumként működik majd, 

amely biztosítja, hogy minden munkaterület koherens legyen, továbbá hogy minden 

szakpolitikai területet megvizsgáljunk, és mindent megtegyünk annak érdekében, hogy 

hozzájáruljunk a demokrácia megerősítéséhez, társadalmaink ellenálló képességének 

kiépítéséhez, valamint a polgárok jogainak hatékonyabb védelméhez. Amint az a 

megbízólevélben is szerepel, a jogérvényesülésért felelős biztossal szoros együttműködésben 

fogom koordinálni a Bizottság jogállamisággal kapcsolatos munkáját. Együtt fogok működni 

a demokráciáért és a demográfiáért felelős alelnökkel az Európa jövőjéről szóló konferencia 

konkrét kérdéseivel kapcsolatban.  

 

Nagy jelentőséget tulajdonítok az Európai Parlamenttel és a bizottságaival folytatott 

folyamatos párbeszédnek. Örömömre szolgálna a rendszeres vita folytatásának lehetősége a 

LIBE bizottsággal, amelyet előnyös lenne évente legalább kétszer megtartani. Arra is 

számítok, hogy a Parlament megbízható partnerem lesz a megbízatásom idejére kiemelt 

prioritások megvalósításában.  

 

 

7. A jogállamiság fenntartására irányuló bizottsági munka koordinátoraként hogyan 

kíván stratégiai előrelépést elérni ezen a területen, és e tekintetben mit tervez 

elsődleges prioritásként kezelni? Milyen szerepet szán az Európai Parlamentnek a 

jogállamiság fenntartásában? A Lengyelországgal és Magyarországgal szembeni, a 

jogállamisággal kapcsolatos két határozott fellépés esetében nehéznek bizonyul átfogó 

előrelépést elérni a Tanácsban. Hogyan kívánja hatékonyan végrehajtani az új 

Bizottság e téren meghatározott prioritásait, beleértve a júliusban közzétett 

közleményben előirányzott fellépéseket, amennyiben a tagállamokat nem érik súlyos 

következmények a jogállamiság megszegése esetén? Hogyan kívánja biztosítani, hogy 

a 7. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország és Lengyelország vonatkozásában 

kezdeményezett eljárásokkal a Tanács további késedelem nélkül foglalkozzon? El 

tudja-e kötelezni magát amellett, hogy támogatja az Európai Parlament teljes körű 

bevonását, beleértve azt is, hogy felkérést kapjon álláspontjának a Tanáccsal való 

ismertetésére a 7. cikk (1) bekezdése szerint Magyarország ellen folyó eljárás 

vonatkozásában? Hogyan határozná meg az új Bizottság számára annak konkrét 

előfeltételeit, hogy az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése vagy az EUSZ 7. cikkének (2) 
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bekezdése szerinti eljárást indítson a politikai részrehajlással kapcsolatos állítások 

elkerülése érdekében?  

 

A jogállamiság az egyik alapvető értékünk, és elválaszthatatlan a demokráciától és az 

alapvető jogoktól, ideértve a szabad médiát is. Megtanultuk, hogy a jogállamiságot nem 

vehetjük magától értetődőnek, és ezért ébernek kell lennünk. Határozottan kiállok majd az 

elveim mellett, következetesen egyenlő bánásmódban részesítem majd a tagállamokat, és 

intézkedéseim végrehajtása során következetes leszek. Gondoskodni fogok arról, hogy gyors 

és arányos fellépésre kerüljön sor, amikor a jogállamiságot veszély fenyegeti. Számos 

eszközzel rendelkezünk. Az EUSZ 7. cikke mellett a Bizottságnak teljes mértékben ki kell 

használnia a kötelezettségszegési eljárás indítására vonatkozó hatáskörét, amennyiben az 

uniós jogot megsértették. A Bíróság kialakuló ítélkezési gyakorlata ezen a területen alapvető 

fontosságú, és új kötelezettségeket is teremt.   

 

Vannak folyamatban lévő eljárások, amelyeket végig kell vinni, és a 7. cikk szerinti eljárások 

esetében biztosítani kell a kívánt hatás eléréséhez szükséges figyelmet és elkötelezettséget. 

Ami a Parlament szerepét illeti a Tanácsban megvitatott, a 7. cikk szerinti eljárásokban, a 

Bizottság mindig is azon a véleményen volt, hogy minden intézmény megérdemli a méltányos 

bánásmódot. Ezzel kapcsolatban átlátható és arányos megközelítésre van szükség.  

 

Új fejezetet kívánok nyitni a párbeszéd terén is, és olyan megközelítést kívánok alkalmazni, 

amely elősegíti a népszerűsítést és a megelőzést. Együtt kell működnünk a tagállamokkal, 

többek között a Tanácson belül, és ebben teljes mértékben részt veszek majd. A politikai 

iránymutatásban szereplő átfogó jogállamisági mechanizmus új mélységet ad a 

jogállamisággal kapcsolatos munkának, és biztosítja az egész EU-ra kiterjedő hatályú és 

objektív éves jelentéstételt az Európai Bizottság részéről valamennyi tagállam számára. Arra 

törekednék, hogy ezzel új lendületet vigyek a vitákba, amelyek során kitárgyalhatjuk és 

megoszthatjuk egymással a bevált gyakorlatokat, és jobban megérthetjük a különböző 

megoldásokat.  

 

Júliusban a Bizottság részletesebben is kidolgozta ezt a megközelítést, elsősorban a 

valamennyi tagállamra kiterjedő éves jogállamisági felülvizsgálati ciklus formájában, amely 

foglalkozik a jogállamisággal kapcsolatos valamennyi kérdéssel, például az 

igazságszolgáltatási rendszerekkel, az intézmények működésével, a fékek és ellensúlyok 

rendszerével, valamint a korrupcióval és a médiával. Ezen új mechanizmus szisztematikus és 

átlátható módon történő végrehajtása kulcsfontosságú prioritás lesz az új Bizottság első 

évében. Ennek kapcsán szorosan együtt fogok működni a jogérvényesülésért felelős biztossal.  

 

A politikai iránymutatás kihangsúlyozza, hogy a jogállamiság megerősítése minden uniós 

intézmény és tagállam közös felelőssége. Ezért szoros együttműködésre van szükség az 

Európai Parlamenttel és a Tanáccsal, ezenkívül célzott párbeszédet kell folytatni valamennyi 

tagállammal. A politikai iránymutatás kiemeli az Európai Parlamentnek a nyilvános vita 

demokratikus fórumaként betöltött szerepét, amelynek köszönhetően a Parlament a közös 

értékeink előmozdításának egyik legfontosabb színtere. Például örömömre szolgálna, ha a 

Bizottság elemzésének eredményei képezhetnék az Európai Parlamentben folytatott viták 

alapját, majd a vita eredményei célzott nyomon követés révén visszakerülnének a 

felülvizsgálati ciklusba. Kedvező fejleménynek tartom emellett az Európai Parlament aktív és 

független szerepét a jogállamiság támogatásában. Például tisztában vagyok azzal, hogy az 

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nemrégiben úgy határozott, hogy folytatja és 

kiterjeszti speciális munkacsoportjának ezzel kapcsolatos munkáját.  
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A Tanács tekintetében fontos különbséget tenni a problémák korai felismeréséhez és a 

párbeszéd előmozdításához megelőző eszközként szolgáló új mechanizmus, valamint a már 

azonosított problémák kezelését célzó formálisabb eljárások között.  

 

Az EUSZ 7. cikkével kapcsolatban az intézményeknek együtt kell működniük a döntéshozatal 

kollektívebbé tétele érdekében, figyelembe véve az intézmények eltérő szerepét az eljárás 

különböző szakaszaiban, különösen a Bizottság és az Európai Parlament kezdeményezésre 

vonatkozó hatáskörét. Ami az EUSZ 7. cikke szerinti eljárást illeti, az eljárás megindítását 

követően a Tanács játssza a vezető szerepet. A Tanács jelenlegi elnöksége ösztönzi az 

eljárások átgondolását, és remélem, hogy ez megteremti a jövőbeli hatékonyabb viták alapját. 

Ez örvendetes lépés a hatékonyabb eljárások irányába. Hasznos lenne továbbá egyértelmű 

eljárási szabályokat megfogalmazni, hogy javuljon a döntéshozatali folyamat az intézményi 

lépések tekintetében.  

 

Ahogy az a politikai iránymutatásban is szerepel, ahol csak lehetséges, átfogó célkitűzésünk 

az, hogy együttműködve, egymás kölcsönös támogatásával olyan megoldást találjunk, amely 

védi a jogállamiságot, ugyanakkor végső esetben nem fogunk visszariadni a hatékony, 

arányos és visszatartó erejű fellépéstől sem.  

 

A jogállamisággal kapcsolatos valamennyi munka során kulcsfontosságú a tárgyilagosság. 

Úgy vélem, hogy a Bizottság mindig is nagyon komolyan vette a Szerződések őreként 

betöltött szerepét. Az új jogállamisági mechanizmussal – különös tekintettel a párbeszédre és 

az összes tagállam azonos módon történő kezelésére – lehetőségünk lesz ennek 

megerősítésére, valamint annak szemléltetésére, hogy a különböző tagállamok eltérő 

körülményeinek és hagyományainak ismerete nem jelenti azt, hogy el lehet térni a hatékony 

jogállamiság alapvető jellemzőitől. 

 

8. A médiapluralizmusért és a sajtószabadságért felelős alelnökként milyen lépéseket 

kíván tenni annak érdekében, hogy biztosítsa a tömegtájékoztatás szabadságát és 

sokszínűségét, valamint a szándékos félretájékoztatással és az álhírekkel szembeni 

fellépést, különösen annak fényében, hogy egyes uniós tagállamokban folyamatosan 

támadják az újságírókat? Tovább fog-e lépni és konkrét lépéseket fog-e tenni az 

újságírók munkakörnyezetének javítása, az újságírók elleni támadások megelőzése és 

biztonságuk biztosítása érdekében, többek között az egész EU-ra kiterjedő, SLAPP (a 

nyilvánosság részvételét akadályozó stratégiai perek)-ellenes jogszabályok révén? 

Milyen konkrét intézkedéseket kíván tenni annak biztosítása érdekében, hogy ne 

gyilkolhassanak meg célzottan oknyomozó újságírókat, mint tették azt például 

Daphne Caruana Galizia és Jan Kuciak esetében, illetve hogy ezeket az eseteket 

jobban vizsgálják ki a tagállamokban? A szándékos félretájékoztatás elleni fellépés 

előkészítése során pontosan hogyan tervezi biztosítani, hogy a javasolt intézkedések 

ne álljanak ellentétben a véleménynyilvánítás szabadságával, a sajtószabadsággal 

vagy a médiapluralizmussal1? 

 

K. A médiapluralizmusért és a sajtószabadságért felelős alelnökként milyen lépéseket 

kíván tenni annak érdekében, hogy biztosítsa a tömegtájékoztatás szabadságát és 

sokszínűségét, valamint a szándékos félretájékoztatással és az álhírekkel szembeni 

                                                 
1Ha az 1. kérdés okafogyottá válik, ezt a kérdést két részre lehetne bontani, hogy jobban tükrözze a Parlament 

eljárási szabályzata VII. melléklete 3. cikkének (5) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.  
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fellépést, különösen annak fényében, hogy egyes uniós tagállamokban folyamatosan 

támadják az újságírókat?  

 

Meggyőződésem, hogy a tömegtájékoztatás szabadsága és a pluralizmus alapvető 

jelentőséggel bír a demokrácia és a jogállamiság szempontjából. A médiakörnyezet az elmúlt 

évtizedekben Európában és globális szinten egyaránt drámai változásokon ment keresztül. Az 

internethez és az online platformokhoz képest a „hagyományos” média jelentős 

reklámbevételektől esett el, így a piaci ereje is csökkent. A következő Bizottság számára az 

egyik legnagyobb kihívást az jelenti majd, hogy a demokrácia védőbástyájaként lépéseket 

tegyen annak érdekében, hogy az ágazat gazdaságilag fenntarthatóbbá váljon, egyúttal arra is 

képessé kell tennie a médiát, hogy társadalmi rendeltetése keretében önállóan is betöltse a 

közélet őrének szerepét. A média és az online platformok felelősséget viselnek, ugyanakkor 

nélkülözhetetlen szerepet is játszanak demokratikus rendszerünkben. A jogállamisággal 

kapcsolatos munkának emellett vannak olyan fontos területei, ahol döntő fontosságú az 

újságírók és a média szerepe. Úgy látom, hogy átfogó megközelítést kell alkalmazni: javítani 

kell az újságírás minőségét, ezenkívül tanulmányozni kell a minőségi független média piaci 

helyzetét és az online platformok szerepét.  

 

Fontos eszközünk a Médiapluralizmus Monitor1. Ez megbízható tudományos eszköz, amelyet 

a firenzei Európai Doktori Intézetben, a tömegtájékoztatás szabadságával és sokszínűségével 

foglalkozó központban fejlesztettek ki. Az eszköz elemzése azt mutatja, hogy ezen a területen 

a tagállamok egyike sem mentes a kockázatoktól, ugyanakkor egyes tagállamokban a 

közelmúltban bekövetkezett fejlemények súlyos aggályokat vetnek fel. A Monitor kiváló 

kiindulópontot jelent ahhoz, hogy Európa-szerte felmérjük a tömegtájékoztatás 

sokszínűségének és szabadságának aktuális helyzetét, ezért jövőbeni munkánk központi 

elemét fogja képezni. 2020-ban a Médiapluralizmus Monitor az online médiapluralizmus 

kérdését vizsgálja majd, amely az előttünk álló egyik legfontosabb kihívás.  

 

Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló, nemrégiben felülvizsgált irányelv jelentősen 

meg fogja változtatni a körülményeket, mivel a felülvizsgált szabályok átláthatóbb tulajdonosi 

struktúrákat eredményeznek majd, és létrehozzák a független szabályozó hatóságok hálózatát. 

A szerzői jogi irányelv kifejezetten támogatja a minőségi újságírást. Gondosan figyelemmel 

fogom kísérni e lépések végrehajtását, és le fogom vonni a tanulságokat abból a szempontból, 

hogy több intézkedésre van-e szükség az EU-n belüli médiapluralizmus egészséges 

környezetének támogatásához a koncentráció, a digitális valóság, a politikai függetlenség és a 

társadalmi befogadás terén jelentkező kihívásokkal szemben.  

 

Új megbízatásom keretében biztosítani fogom, hogy a Bizottság továbbra is részesítse 

előnyben az olyan független projektek finanszírozását, amelyek figyelemmel kísérik az 

Európa-szerte a médiapluralizmust érintő kockázatokat, feltérképezik a tömegtájékoztatás 

szabadságát sértő eseteket, és támogatják a fenyegetésnek kitett újságírókat. Biztosítani 

szeretném, hogy továbbra is értékes pénzügyi támogatást nyújthassunk a határokon átnyúló 

tényfeltáró újságírással foglalkozó független projekteknek, például az érintett hálózatok 

támogatása révén. További uniós szintű intézkedéseket is fontolóra fogok venni a 

tömegtájékoztatás szabadságával és sokszínűségével foglalkozó magas szintű munkacsoport 

2013. évi jelentése alapján, szükség esetén felhasználva az EU hatáskörét és a politikai 

tőkémet.  

                                                 
1Függetlenül fejlesztették ki az Európai Doktori Intézet tömegtájékoztatás szabadságával és sokszínűségével 

foglalkozó központjában. 
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Ami a dezinformációt illeti, a 3. kérdésben felvázoltam, mit kívánok tenni ezen a 

demokráciánk szempontjából kulcsfontosságú területen. 

 

K. Tovább fog-e lépni és konkrét lépéseket fog-e tenni az újságírók 

munkakörnyezetének javítása, az újságírók elleni támadások megelőzése és biztonságuk 

biztosítása érdekében, többek között az egész EU-ra kiterjedő, SLAPP (a nyilvánosság 

részvételét akadályozó stratégiai perek)-ellenes jogszabályok révén? Milyen konkrét 

intézkedéseket kíván tenni annak biztosítása érdekében, hogy ne gyilkolhassanak meg 

célzottan oknyomozó újságírókat, mint tették azt például Daphne Caruana Galizia és 

Jan Kuciak esetében, illetve hogy ezeket az eseteket jobban vizsgálják ki a 

tagállamokban? 

 

A tömegtájékoztatás szabadsága – beleértve az újságírók biztonságát is – a jogállamiság, az 

alapvető jogok és a hatalmi ágak szétválasztása mellett a demokrácia kulcsfontosságú pillére. 

A tömegtájékoztatás szabadsága és pluralizmusa elengedhetetlen feltétele a 

véleménynyilvánítás szabadságának és a tájékoztatáshoz való jognak. Szabad média nélkül a 

korrupció és a hatalommal való visszaélés ellenőrizetlen módon virágozhat. Ezért hiszem, 

hogy ha az egyik országban veszély fenyegeti a tömegtájékoztatás szabadságát, akkor ez az 

egész EU-ra nézve fenyegetést jelent. Készen állok arra, hogy új célokat tűzzek ki ezen a 

téren, és együttműködjek az Európai Parlamenttel, a tagállamokkal, a médiával és más 

érdekelt felekkel a közös megoldások és a fenyegetésekre adott határozottabb európai 

válaszok megtalálása érdekében.   

 

A Bizottság a lehető leghatározottabban elítélte Daphne Caruana Galizia máltai oknyomozó 

újságíró és Ján Kuciak szlovák oknyomozó újságíró meggyilkolását. Haláluk szégyen, 

amelyre nem kerülhetett volna sor a demokratikus Európában. Jogérvényesülésért felelős 

biztosként több alkalommal is személyesen fordultam a máltai és a szlovák hatóságokhoz 

ezekkel a súlyos bűncselekményekkel kapcsolatban. Emellett az a megtiszteltetés ért, hogy 

találkozhattam az újságírók családtagjaival és munkatársaival. A Bizottság már egyértelművé 

tette, hogy mindkét esetben független és alapos nyomozást vár, és sürgeti a felelős szlovák és 

máltai hatóságokat, hogy folytassák a folyamatban lévő vizsgálatokat egészen addig, amíg az 

eljárás kielégítő eredményre jut, és az ügyben igazságot szolgáltatnak.  

 

Elsődlegesen továbbra is a tagállamok felelősek a belső biztonságért, és a Bizottság nem 

rendelkezik hatáskörrel ahhoz, hogy beavatkozzon az egyes nemzeti nyomozásokba. Fontos 

azonban felidézni azt is, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlata 

értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az újságírókat érő fizikai támadások 

elkövetői ne maradjanak büntetlenül, és hogy hatékony vizsgálatokat végezzenek. Az ezzel 

kapcsolatos rendszerszintű problémáknak a jogállamisággal kapcsolatos dimenziója is van. 

Emellett – mivel az európai polgárokat fenyegető veszélyek egyre inkább határokon átnyúló 

jellegűek – kulcsfontosságú a tagállamok és az uniós ügynökségek közötti információcsere és 

az operatív együttműködés. Ebben az összefüggésben az európai elfogatóparancs is rendkívül 

fontos eszköz. Azok az esetek, amikor a határokon átnyúló szervezett bűnözés szerepet 

játszhatott a média nyomás alá helyezésében, szintén azt bizonyítják, hogy a bűnüldözési 

együttműködésnek a politikai iránymutatásban meghatározott elmélyítése rendkívül fontos 

egész társadalmunk stabilitása és biztonsága szempontjából. 

 

A közéleti részvétel elleni stratégiai perek (SLAPP) ügye a rágalmazásra vonatkozó 

jogszabályokkal való visszaélésnek tekinthető. Tisztában vagyok azzal, hogy az ilyen peres 
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eljárások jogszabályokkal való visszaélést jelenthetnek, ami lehetővé teszi, hogy az 

újságírókat olyan perekkel fenyegessék, amelyek túl költségesek lennének – még abban az 

esetben is, ha a peres eljárás megnyerésére egyáltalán nincs esély, vagy az rendkívül csekély –

, aminek elrettentő hatása lehet, és ezért a tömegtájékoztatás szabadságára nézve is veszélyt 

jelent. Ezért úgy vélem, hogy ez a kérdés közvetlen jelentőséggel bír a portfólióm számára, és 

a nemzetközi magánjog, a közrend és a médiaszabadság határterületein felmerülő kérdések 

kombinációja mélyebb elemzést érdemel.   

 

 

K. A szándékos félretájékoztatás elleni fellépés előkészítése során pontosan hogyan 

tervezi biztosítani, hogy a javasolt intézkedések ne álljanak ellentétben a 

véleménynyilvánítás szabadságával, a sajtószabadsággal vagy a médiapluralizmussal?  

 

A szólásszabadságot minden áron meg kell őrizni. Európának azon a táján, ahonnan 

származom, túl sokáig harcoltunk a szólásszabadságért, és túl nagy árat fizettünk annak 

megszerzéséért ahhoz, hogy félvárról vegyem az esetleges fenyegetéseket. Emellett 

különbséget kell tennünk a jogellenes tartalmak (például a gyűlöletre és az erőszakra való 

uszítás) és a hazugságok között, amelyek károsak, de nem jogellenesek. 

 

A dezinformáció csorbítja az intézményekbe, valamint a digitális és a hagyományos médiába 

vetett bizalmat, és gyengíti demokráciáinkat azáltal, hogy akadályozza a polgárokat abban, 

hogy megalapozott döntéseket hozzanak. Hátrányosan befolyásolja emellett a 

véleménynyilvánítás szabadságát, amely az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt egyik 

alapvető jog. A tartalmakat terjesztő online platformok – különösen a közösségi média, a 

videomegosztó szolgáltatások és a keresőmotorok – kulcsszerepet játszanak a félrevezető 

információk online terjesztésében és felnagyításában. A vita középpontjában az ilyen 

platformok felelőssége és elszámoltathatósága áll.  

 

A dezinformáció visszaszorítását célzó gyakorlati kódex az első olyan világméretű 

önszabályozási kezdeményezés, amelynél az ágazat felismerte felelősségét, és kijelentette, 

hogy készen áll arra, hogy elszámoltathatóbbá váljon. E kódex középpontjában továbbra is az 

aláíró felek egyértelmű kötelezettségvállalása áll, hogy megvédik a véleménynyilvánítás 

szabadságához való alapvető jogot.  

 

Értékelni fogjuk a gyakorlati kódexet annak eldöntése érdekében, hogy szükség van-e további 

– többek között szabályozási jellegű – intézkedésekre. Ennek során továbbra is ügyelni fogok 

arra, hogy megőrizzem az egyensúlyt, és a jövőben is gondoskodni fogok a 

véleménynyilvánítás szabadságának védelméről. 

 


