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Kérdések a Külügyi Bizottság részéről 

 

1. Általános alkalmasság, európai elkötelezettség és személyes függetlenség 

1.1. 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?   
 
Életem, munkám és politikai tevékenységem jelentős része során európai kérdésekkel 
foglalkoztam, amelyek mindig is központi helyet foglaltak el érdeklődési körömben és 
elkötelezettségemben. Ezt tanúsítja többek között az a megtisztelő feladat, hogy 2004 és 2007 
között az Európai Parlament elnökeként, valamint 2007 és 2009 között Fejlesztési 
Bizottságának elnökeként szolgálhattam, illetve a közelmúltban a külügyekért, az Európai 
Unióért és az együttműködésért felelős spanyol miniszterként elkötelezetten támogathattam a 
közös európai megközelítést.  
 
Az európai integráció iránti határozott – személyes és szakmai – érdeklődésem és 
elkötelezettségem azonban jóval hosszabb időre nyúlik vissza: akkor kezdődött, amikor 17 
éves koromban megkaptam első ösztöndíjamat a még Franco vezette Spanyolországnak az 
akkori európai közös piachoz való csatlakozásának kilátásairól szóló esszémért. 
 
A közszolgálatban eltöltött 40 évem alatt európai parlamenti képviselőként és a Miniszterek 
Tanácsának tagjaként is részt vettem az uniós politikában. A pénzügyminisztérium 
államtitkáraként jelen voltam a Spanyolország Európai Közösségekhez való csatlakozásáról 
szóló tárgyalásokon. 1986 és 1996 között, tíz évig képviseltem országomat az Európai Unió 
Tanácsának három formációjában (gazdasági és pénzügyek, környezet, valamint közlekedés 
és távközlés).   
 
A spanyol parlament Európai Unióval foglalkozó vegyes bizottságának elnöke voltam. Ebben 
a minőségemben tagja voltam annak a konventnek, amely a későbbiekben a Lisszaboni 
Szerződés alapjául szolgáló európai alkotmánytervezetet kidolgozta. 
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Az Európai Parlament elnökeként határozottan támogattam az európai parlamentáris 
diplomáciát, és különösen a többoldalú parlamenti közgyűlések kialakítását az EuroLat és az 
EuroMed létrehozásával, amelyeknek megtisztelő elnöki feladatait európai parlamenti 
elnökségem alatt elláthattam. 
 
Az Európai Parlament Fejlesztési Bizottságának (DEVE) elnöki tisztsége lehetővé tette 
számomra, hogy jobban megértsem Afrikát, valamint az e testvérkontinens által támasztott 
kihívásokat és az általa nyújtott lehetőségeket. 2008-ban például én vezettem az Európai 
Parlamentnek a dárfúri menekülttáborokban tapasztalható körülményekkel foglalkozó 
tényfeltáró útját. Részt vettem továbbá az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS) államok 
csoportja és az EU Közös Parlamenti Közgyűlésének több ülésén. 
 
A DEVE elnökeként több alkalommal is felkerestem az Európai Bizottság nemzetközi 
együttműködéssel és humanitárius segítségnyújtással foglalkozó helyszíni műveleteit, a 
kolumbiai gerillák áldozatainak pszichológiai segítséget nyújtó központoktól kezdve egészen 
a nigériai falvakat vízzel ellátókig. E látogatások során láttam, hogy fejlesztési 
együttműködési és humanitárius támogatásunk hogyan változtatja meg helyben a rászorulók 
életét. 
 
A DEVE elnökeként továbbá a konfliktusok frontvonalába utaztam. Például 2009-ben az 
„Öntött ólom” hadművelet bombázásait követően Louis Michellel, az Európai Bizottság 
fejlesztésért és humanitárius segítségnyújtásért felelős tagjával együtt részt vettem a gázai 
megfigyelő misszióban. 
 
Végül 2018 júniusa óta a külügyekért, az Európai Unióért és az együttműködésért felelős 
spanyol miniszterként járulok hozzá a Külügyek Tanácsának munkájához. 
 
Az Unióval kapcsolatos fenti tapasztalatokat egészíti ki jelentős – mind személyes, mind 
szakmai – nemzetközi ismertségem, amely lehetővé tette számomra, hogy jobban megértsem 
mai világunkat; mindez felkészített arra, hogy betöltsem az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjének, a Bizottság alelnökének hivatalát. Szeretném kiemelni az Egyesült 
Államokban, Izraelben, Kínában, Salvadorban, Nepálban, Szudánban, a Gázai övezetben, 
Grúziában, Örményországban, Ecuadorban, Bolíviában, Szenegálban, Nigerben, Libanonban 
és Jordániában tett látogatásaimat. 
 
Amennyiben elnyerem az Európai Parlament jóváhagyását a Bizottság alelnökeként, eltökélt 
szándékom, hogy megbízatásom teljesítése érdekében minden tudásomat, tapasztalatomat és 
képességemet felhasználjam. Véleményem szerint megfelelő képesítéssel és szakmai 
tapasztalattal rendelkezem ahhoz, hogy előmozdítsam az általános európai érdekeket. A 
Szerződés vonatkozó rendelkezései alapján támogatni kívánom a Bizottság elnökét és 
kollégáimat a Bizottság megválasztott elnökének politikai iránymutatásában foglalt célok 
elérése és az Európai Unió prioritásainak előmozdítása érdekében tett erőfeszítéseikben. 
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1.2. Mi motiválja erre?  
 
Először is egyértelműen az európai projekt, amely nem csupán a szakmai pályafutásom 
szerves részét képezte, hanem mindig is szenvedélyesen elkötelezett voltam mellette. Amikor 
első alkalommal léptem át hazám határát – ami akkor nem volt annyira egyszerű, mint 
manapság –, nyári diákmunkákat vállaltam: dolgoztam egy dániai gazdaságban, a német 
építőiparban, a londoni vendéglátásban, és szőlőt szüreteltem Franciaországban. Még mindig 
emlékszem arra, hogy mit éreztem, amikor spanyol fiatalként megismertem Európát. 
Generációm számára a kontinens olyan egzisztenciális referencia volt, amelynek részei 
szerettünk volna lenni. 
 
Másodszor elkötelezett vagyok a haladás mellett, és felelősséget érzek a rám bízott 
feladatokért. Pályám során minden funkcióban igyekeztem változást elérni, és lehetőség 
szerint hozzájárulni az európai integrációs projekthez. Amikor a spanyol parlament 
képviseletében 2001 és 2003 között az Európai Konvent tagja voltam, aktívan részt vettem az 
EU külpolitikájával foglalkozó munkacsoportjában. A mai napig emlékszem intenzív 
vitáinkra arról, hogy célszerű-e létrehozni az eredetileg uniós külügyminiszternek nevezett 
pozíciót, valamint egyetlen személyt felruházni a közös kül- és biztonságpolitika 
főképviselőjének és az Európai Bizottság külkapcsolatokért felelős biztosának szerepeivel, 
amely posztokat akkoriban Javier Solana, illetve Chris Patten töltötte be. Hasonlóképpen 
élénk vita bontakozott ki azzal kapcsolatban, hogy mi legyen ennek a személynek a pontos 
feladata. Ezen az új pozíción keresztül azt kívántuk elérni, hogy egységessé és koherenssé 
tegyük az Európai Unió hangját és fellépését a világban, mind a közös kül- és 
biztonságpolitika kialakítása, mind az uniós szakpolitikák külső dimenziója szempontjából. 
Ez egy rendkívül ellentmondásos és sokat vitatott döntés volt, és mindannyian – különösen én 
magam – tisztában voltunk azzal, hogy milyen nehézségekkel és követelésekkel jár ennek az 
összetett kettős pozíciónak a betöltése. 
 
Harmadszor főképviselőként és alelnökként valóban szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy az 
EU erősebb külpolitikai szereplővé váljon. Mindannyian tudjuk, hogy jóformán minden 
szakpolitikai területen közösen, európaiakként kell fellépnünk az intézményekben és a 
tagállamokban egyaránt, hogy kézzelfogható eredményeket érjünk el a nemzetközi porondon. 
Ez nem lesz könnyű feladat, de kötelezettséget vállalok arra, hogy minden tőlem telhetőt 
megteszek az uniós egység megvalósításáért a külkapcsolatok terén. 
 
Amennyiben elnyerem az Európai Parlament jóváhagyását egy olyan időszakban, amikor az 
EU minden globális ügyben és a világ valamennyi régiójában fokozottabban lép fel, 
rendszeresen meg fogok jelenni az Európai Parlament Külügyi Bizottsága (AFET) előtt, hogy 
támogatását kérjem az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai 
Bizottság alelnöke kettős feladatainak ellátásához. 
 
Első kézből tapasztaltam, hogy szükség van egy erősebb Európára, amely a világ minden 
táján megvédi az európai értékeket és érdekeket az összes európait érintő fenyegetésekkel 
szemben. Egy olyan Európára, amely nemzetközi téren szolidáris, valamint fenntartja a békét 



 

4 
 

és a biztonságot a világban. Eltökélt szándékom, hogy az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjeként, a Bizottság alelnökeként elérjem e célokat. 
 
1.3. Hogyan járul majd hozzá a Bizottság stratégiai menetrendjének előmozdításához?  
 
Amint azt Ursula von der Leyen megválasztott elnök bejelentette, célunk, hogy ez a Bizottság 
egy „geopolitikai Bizottság” legyen.  
 
A mai geopolitikai konfliktusok jellemzően nem a lövészárkokban és a csatatereken zajlanak, 
hanem elsősorban a kibertérben és egyéb területeken, a kereskedelemtől a gazdaság- és 
monetáris politikán át a nyersanyagokhoz való hozzáférésig. A konfliktusok során pedig már 
nem szuronyokat használnak, hanem inkább kiber- és hibrid támadásokat, szankciókat, 
kereskedelmi vámokat, devizaleértékeléseket és kényszerített technológiatranszfereket. Ezért 
vált lényegessé, hogy az EU eszköztárának valamennyi eszközét alkalmazzuk – különösen az 
egyes belső politikáink által biztosított befolyást –, ha nem csak fizető fél akarunk lenni, 
hanem világpolitikai szereplő. E célból maradéktalanul szeretném kihasználni az Európai 
Unió külső tevékenységének összehangolásáért felelős bizottsági alelnöki szerepemet az 
EUSZ 18. cikkének (4) bekezdésével összhangban. Támogatni fogom az elnököt az összes 
biztos munkája külső dimenziójának koordinálásában, és biztosítani fogom, hogy 
szakpolitikáink belső és külső vonatkozásait jobban összekapcsoljuk. Megbízólevelemmel 
összhangban továbbá együtt kívánok működni a biztosi testületen belüli érintett kollégáimmal 
annak biztosítása érdekében, hogy külső finanszírozási eszközeinket stratégiailag használjuk 
fel, hogy azok hozzájáruljanak szélesebb körű politikai céljainkhoz, és fokozzák Európa 
vezető szerepét és befolyását a világban. 
 
Manapság, amikor a külső és a belső politikák egyre inkább összefonódnak, külpolitikánk 
alakítása és gyakorlása során fontos előmozdítani polgáraink érdekeit és biztonságát, a belső 
politikák kialakításakor pedig az EU-n kívülre is kell tekintenünk. 
 
Mindezek alapján alapvető fontosságú lesz az uniós polgárokat közvetlenül képviselő, 
politikai és költségvetési támogatást nyújtó, társjogalkotói szerepet betöltő Európai 
Parlamenttel való együttműködés, hogy koherens és hatékony uniós külpolitikával 
rendelkezzünk.   
 
1.4. Hogyan valósítja majd meg a nemek közötti egyenlőség érvényesítését, és hogyan 
integrálja a nemek közötti egyenlőség szempontjait a portfóliójához tartozó valamennyi 
szakpolitikai területbe? 
 
A megválasztott elnök az első naptól kezdve egyértelműen jelezte, hogy a nemek közötti 
egyenlőség kulcsfontosságú prioritás: olyan csapatot állított össze, amelyben a biztosi testület 
történetében először érvényesül a nemek egyensúlya. E tekintetben az egész csapat 
elkötelezett, beleértve jómagamat is. 
 
Fő célkitűzésünk a nemek közötti egyenlőség előmozdítása és a nők önrendelkezésének 
elősegítése. Biztosítani fogom, hogy az EU továbbra is vezető szerepet töltsön be a nemek 
közötti egyenlőségnek, az emberi jogok valamennyi nő és lány általi teljes körű 
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gyakorlásának, valamint a nők és lányok önrendelkezése elősegítésének a megvalósítására 
irányuló nemzetközi erőfeszítésekben.  
 
A nemek közötti egyenlőség érvényesítése rögzítve van az Európai Unió működéséről szóló 
szerződésben, és hatékony eszközt jelent célkitűzéseink megvalósításához. A megválasztott 
elnök politikai iránymutatásában bejelentett, a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó új 
európai stratégia nemzetközi dimenziója terén együtt fogok működni az egyenlőségért felelős 
biztossal. Elkötelezett vagyok amellett, hogy tovább fokozzuk fellépésünket arra a már jól 
működő, három pilléren nyugvó megközelítésre építve, amely kombinálja az EU és a 
partnerországok közötti politikai és szakpolitikai párbeszédet, a nemi dimenziót minden 
szakpolitikában és fellépésben általánosan érvényesíti, és ad hoc intézkedéseket hajt végre a 
nemek közötti különbségek megszüntetése, megelőzése vagy orvoslása érdekében. Ez a 
három elem nem választható el egymástól. Ezt a megközelítést alkalmaztuk és továbbra is ezt 
kell alkalmaznunk az EU külső tevékenységének valamennyi területén, beleértve a kül- és 
biztonságpolitikát, a védelmet, a fejlesztést, a kereskedelmet, a finanszírozást, a humanitárius 
segélyt, a migrációt, a jogérvényesülést és az oktatást, valamint a radikalizálódás, az 
erőszakos szélsőségesség és a terrorizmus megelőzését és az ellenük folytatott küzdelmet. A 
megbízólevelemben meghatározott koordináló szerepemben gondoskodni fogok arról, hogy a 
nemek kérdésének szempontjai megfelelően megjelenjenek, ezzel párhuzamosan pedig kellő 
figyelmet fordítok munkánk külső és belső aspektusainak összekapcsolására. Uniós 
politikáinkat összeköti egy vezérfonal, amely megköveteli, hogy valamennyi partnerségünk, 
megállapodásunk, szakpolitikánk, stratégiánk és tevékenységünk tervezésébe, lefolytatásába 
és értékelésébe szisztematikusan integráljuk a nemi dimenziót. Ennek mélyreható, megfelelő 
és megalapozott, a nemek közötti összehasonlító elemzésen kell alapulnia. 
 
A hatáskörömbe tartozó területeket illetően a nemek közötti egyenlőség hatékony uniós 
érvényesítésének egyik példája a nemi dimenzió szisztematikus integrálása a közös biztonság- 
és védelempolitikai (KBVP) missziók és műveletek elemzésének, tervezésének, 
lefolytatásának és értékelésének teljes folyamatába, mivel ezeket a missziókat és műveleteket 
az összes vonatkozó nemzetközi normával és jogi eszközzel összhangban alakítják ki. Egy 
másik példa a nemi dimenzió integrálása az uniós kereskedelmi megállapodások új 
generációjába. Ezek azt mutatják, hogy egyetlen szakpolitika sem semleges a nemek 
szempontjából.  
 
Valamennyi uniós alkalmazott – a felső vezetést is beleértve – felelős a nemek közötti 
egyenlőség érvényesítésének megfelelő integrációjáért. A nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő vezetés a nemi dimenzió hatékony érvényesítésének előfeltétele, ami 
végső soron szakpolitikai célkitűzéseink jobb megvalósításához vezet. A nemek közötti 
egyenlőség érvényesítése közös felelősség; jó példával szeretnék elöl járni. 
 
 
1.5. 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? 
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Kötelezettséget vállalok arra, hogy alelnöki kinevezésemtől fogva teljes mértékben 
tiszteletben tartom az uniós szerződések betűjét és szellemét az Európai Unióról szóló 
szerződés (EUSZ) 17. cikkének (3) bekezdésében és az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) 245. cikkében előírt, a függetlenségre, az átláthatóságra, a pártatlanságra 
és a rendelkezésre állásra vonatkozóan. Vállalom továbbá, hogy teljesítem az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 339. cikkében meghatározott szolgálati titoktartási 
kötelezettséget. 
 
Alelnöki kinevezésem esetén maradéktalanul tiszteletben tartom a Szerződés betűjét és 
szellemét, és különösen azt az előírást, hogy mindig az európai érdekek védelmében járjak el. 
Tiszteletben fogom tartani továbbá az Európai Bizottság tagjainak magatartási kódexét és 
annak az összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseit. Érdekeltségi nyilatkozatom teljes 
körű és a nyilvánosság számára hozzáférhető; azt bármilyen változás esetén haladéktalanul 
frissíteni fogom.  
 
Meggyőződésem, hogy képviselőként és az Európai Parlament elnökeként betöltött 
megbízatásom tanúsítja, hogy maradéktalanul tiszteletben tartom az uniós szerződések betűjét 
és szellemét, valamint azt a kötelezettséget, hogy mindig az európai érdekek védelmében 
járjak el.  
 
Ezen túlmenően határozottan elkötelezem magam az olyan helyzetek elkerülése mellett, 
amelyek megkérdőjelezhetik függetlenségemet, pártatlanságomat és a Bizottság számára való 
elérhetőségemet, valamint hitelességemet, a Bizottság hitelességét vagy az EU egészének 
hitelességét. Kötelezettséget vállalok arra, hogy tájékoztatni fogom von der Leyen 
megválasztott elnököt minden olyan esetleges jövőbeli helyzetről, amely 
összeférhetetlenséghez vezethet a hivatali feladataim ellátásában. 
 
 
2. A portfólió irányítása és együttműködés az Európai Parlamenttel 

2.1. Hogyan írná körül szerepét, melyet a biztosi testület tagjaként betöltene?  
 
Alapvető feladatom annak biztosítása lesz, hogy – megbízólevelemmel összhangban – a 
Bizottság munkája és az EU külső tevékenysége választ adjon az EU előtt álló geopolitikai 
kihívásokra. Puha hatalmunk erejére építve az EU-nak minden rendelkezésére álló eszközt 
koherensebb és stratégiaibb módon kell alkalmaznia, ha befolyással kíván rendelkezni a 
világban az egyre nagyobb méreteket öltő hatalmi verseny felett. 
 
Ennek érdekében maradéktalanul szeretném kihasználni a Bizottság alelnökeként betöltött 
szerepemet, és össze fogom hangolni az Európai Unió külső tevékenységét, hogy érdekeink 
védelme és értékeink előmozdítása érdekében maximalizáljuk nemzetközi befolyásunkat. 
Ahogy azt megbízólevelem tartalmazza, ennek sikere érdekében döntő fontosságú lesz, hogy 
a Bizottság szolgálatai és az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) még szorosabban 
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együttműködjenek, biztosítsák belső és külső tevékenységeink egymást kiegészítő jellegét, és 
maradéktalanul kihasználják az Európa globális szerepének erősítésével foglalkozó biztosi 
csoport potenciálját. Gondoskodni fogok továbbá arról, hogy a védelemmel kapcsolatos 
munkánk és a valódi európai védelmi unió megvalósítására irányuló erőfeszítéseink 
összehangoltak és következetesek legyenek, és szorosan együtt fogok működni különösen a 
digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnökkel és a belső piacért felelős 
biztossal.  
 
Másodszor a Külügyek Tanácsában elfogulatlan közvetítőnek tekintem magam. Ahhoz, hogy 
hatékony külpolitikai szereplővé váljunk, nem elegendő a Bizottság külső tevékenységének 
koordinálása, hanem tevékenységeink koherenciáját is biztosítanunk kell. Az EU 
bebizonyította, hogy ha egységesen lép fel, akkor képes befolyásos szereplővé válni.  
 
Célom, hogy a tagállamok megosztottsága esetén a minimális közös nevezőnél többet érjünk 
el. Proaktív konszenzusépítő szerepet kívánok betölteni a tagállamok között, előmozdítva a 
meggyőződésem szerinti uniós érdekeket rövid, közép- és hosszú távon. E tekintetben minden 
kollégámmal együtt fogok működni, amikor a biztosi testület az EU külső tevékenységére 
vonatkozó valamennyi – külső és belső – szakpolitikai területet érintő javaslatokat terjeszt elő, 
és főképviselőként élni fogok kezdeményezési jogommal, vagyis a közös kül- és 
biztonságpolitika (KKBP) területére irányuló javaslatokat fogok előterjeszteni. 
 
2.2. Milyen szempontból tekintené magát felelősnek és elszámoltathatónak a Parlament 
előtt saját, illetve hivatalának tevékenységével kapcsolatban? 
 
Az Európai Bizottság az Európai Parlamentnek számol el, mely egyetlen, közvetlenül 
megválasztott intézményként a legnagyobb mértékű demokratikus legitimációt élvezi. Az 
Európai Parlament egyrészt a Szerződés felülvizsgálatai során szerzett formális hatáskörei, 
másrészt informális befolyása és politikai vezető szerepe révén kulcsfontosságú szerepet 
játszott az európai integráció folyamatában. 
 
A hatékony intézményközi együttműködés elengedhetetlen az EU intézményrendszerének 
működéséhez, valamint az uniós döntéshozatali rendszer hatékonyságához és 
legitimációjához. Olyan irányadó elvekre – többek között a nyitottságra, a kölcsönös 
bizalomra, a hatékonyságra és a rendszeres információcserére – támaszkodik, amelyek 
követése mellett teljes mértékben elkötelezett vagyok. Von der Leyen megválasztott elnök 
politikai iránymutatása és megbízólevelei maradéktalanul tiszteletben tartják ezen elveket, és 
hangsúlyozzák az Európai Parlament és a Bizottság közötti különleges kapcsolat 
megerősítésére irányuló szándékot. Alelnöki kinevezésem esetén e célkitűzés megvalósítása 
érdekében fogok munkálkodni, és ennek során maradéktalanul tiszteletben fogom tartani az 
Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló 2010. évi 
keretmegállapodás, valamint a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. évi 
intézményközi megállapodás rendelkezéseit. A kölcsönös bizalom kialakítása érdekében az 
Európai Parlamenttel való együttműködésemet nyitott, átlátható és konstruktív módon fogom 
kezelni. 
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Vállalom, hogy maradéktalanul végrehajtom a Szerződés alkalmazandó rendelkezéseit – 
különösen az EUSZ 36. cikkét –, valamint a politikai elszámoltathatóságról szóló 
nyilatkozatot. Az Európai Parlament korábbi elnökeként különös jelentőséget tulajdonítok 
annak, hogy a bizalom és az együttműködés szellemében szoros és gyümölcsöző kapcsolatot 
alakítsunk ki.  
 
2.3. 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?  
 
Úgy vélem, hogy az európai parlamenti képviselők kiegészítő szerepet játszhatnak a 
hagyományos külpolitikai szereplők mellett, fokozva az EU külső tevékenységének hatását és 
legitimitását. Ez az oka annak, hogy az Európai Parlament elnökeként megerősítettem az 
európai parlamenti diplomáciát. Fontos, hogy folytassuk ezeket az erőfeszítéseket, 
ugyanakkor tevékenységeink szoros összehangolása révén biztosítsuk az EU külső 
tevékenységeinek koherenciáját és egymást kiegészítő jellegét. 
 
Szorosan együtt fogok működni az Európai Parlamenttel, hogy az teljes mértékben 
gyakorolhassa ellenőrzési és menetrend-meghatározási szerepét.  
 
Először is az EUSZ 36. cikkével összhangban rendszeresen tájékoztatni fogom a Parlamentet 
munkám főbb vonatkozásairól, és konzultálni fogok a Parlamenttel közös kül- és 
biztonságpolitikánk alapvető választási lehetőségeiről. Ezt többféleképpen kívánom 
megvalósítani: részt fogok venni az AFET-ben folyó eszmecserében, folytatni fogom a 
biztonsági és védelmi politika területén az érzékeny információkhoz való hozzáférésről szóló 
2002. évi intézményközi megállapodás által bevezetett különbizottság üléseinek megtartását, 
továbbá részt fogok venni a plenáris üléseken, különösen az Európai Parlamentnek a KKBP 
és a KBVP végrehajtásáról szóló éves jelentései, valamint „Az emberi jogok és a demokrácia 
helyzetéről a világban” című jelentés elfogadásának lezárásáról tartott üléseken. 
 
Másodszor vállalom, hogy teljeskörűen végrehajtom az Európai Parlament és az Európai 
Bizottság közötti 2010. évi keretmegállapodást. A megválasztott elnök kötelezettséget vállalt 
arra, hogy a Bizottság – az arányosságnak, a szubszidiaritásnak és a jogalkotás minősége 
javításának az elvét maradéktalanul tiszteletben tartva – jogalkotási aktussal kövesse nyomon 
az Európai Parlament tagjainak többsége által elfogadott európai parlamenti állásfoglalásokat. 
Ebben a tekintetben a hatáskörömbe tartozó területeken együtt fogok működni a Parlamenttel 
az EUMSZ 225. cikkén alapuló állásfoglalások minden szakaszában, és biztosítani fogom, 
hogy a Bizottság az elfogadásukat követő 3 hónapon belül válaszoljon az EUMSZ 225. 
cikkén alapuló parlamenti állásfoglalásokra és kérésekre. A KKBP területén a nem jogalkotási 
állásfoglalások tekintetében kötelezettséget vállalok arra, hogy a felvetett kérdések és 
problémák átfogó kezelése, valamint az EUSZ 36. cikk szerinti kötelezettségeim teljes körű 
végrehajtásának biztosítása érdekében rendszeresen részt veszek a plenáris vitákon.  
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Végül, amint azt korábban említettem, kötelezettséget vállalok arra, hogy a keretmegállapodás 
és adott esetben a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás 
alapján szorosan együttműködöm az Európai Parlamenttel. 
 
2.4. A tervezett kezdeményezésekkel vagy a folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatban 
kész-e arra, hogy a Parlamentet a Tanáccsal egyenrangúan ellássa információval és 
dokumentumanyaggal? 
 
Az Európai Parlamenttel folytatott véleménycsere és együttműködés nagy jelentőséggel bír 
számomra. Vállalom, hogy maradéktalanul végrehajtom a keretmegállapodást és a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodást, ezáltal biztosítva az egyenlő 
bánásmódot az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal fenntartott kapcsolataimban, amennyiben 
a két intézmény hatáskörei megegyeznek. Ezen túlmenően – a politikai elszámoltathatóságról 
szóló nyilatkozattal összhangban – a felügyeletem alá tartozó szolgálatokkal együtt 
kötelezettséget vállalok arra, hogy a KKBP területén a megbízatások és stratégiák elfogadását 
megelőzően intenzívebbé tesszük a véleménycsere gyakorlatát. A véleménycserék formájának 
tükröznie kell a megvitatott témák érzékenységét és bizalmas jellegét. Néhány vitára a 
plenáris ülésen vagy az AFET-ben, míg másokra az AFET hivatalával, a Költségvetési 
Bizottsággal (BUDG), a Költségvetési Ellenőrző Bizottsággal (CONT) vagy a 
különbizottsággal tartott közös konzultációs üléseken kerülhet sor. Arra is kötelezettséget 
vállalok, hogy közösen vizsgáljuk meg, hogyan biztosíthatunk érdemi és mélyreható 
párbeszédet a hatáskörömbe tartozó pénzügyi eszközök stratégiai tervezési szakaszaira 
vonatkozó dokumentumokról. Ugyanez vonatkozik a tagállamok számára az előkészítő 
szakaszban megküldött összes konzultációs dokumentumra is.  
 
A nemzetközi tárgyalások területén – az EUMSZ 218. cikkének (10) bekezdésében és a 
Bíróság vonatkozó ítélkezési gyakorlatában foglaltak szerint – vállalom annak biztosítását, 
hogy az Európai Parlamentet az eljárás minden szakaszában teljeskörűen és haladéktalanul 
tájékoztatom a hatáskörömbe tartozó KKBP- és KKBP-n kívüli megállapodásokról, hogy a 
Parlament – a folyamat elejétől fogva egészen a nemzetközi megállapodások EU általi 
megkötéséig – gyakorolni tudja az Unió külső tevékenysége feletti demokratikus ellenőrzést.  
 
Ennek érdekében arra fogom utasítani a szolgálatokat, hogy továbbra is következetesen és 
proaktívan tájékoztassák az Európai Parlamentet és a képviselőket a megfelelő és egyeztetett 
formában. Ez vonatkozni fog a tárgyalások megkezdésére (ideértve a tárgyalások megkezdése 
előtti szakaszt is), a tárgyalások lefolytatására (minden egyes tárgyalási fordulót követően, 
vagy jelentős fejlemények esetében), valamint a tárgyalások véglegesítésére (amikor a 
tárgyalásokat lezárják, valamely megállapodás parafálásakor, ideiglenes alkalmazás 
javasolásakor, vagy abban az esetben, amikor valamely megállapodás felfüggesztését vagy 
módosítását tervezik). 
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3. Hogyan kívánja javítani az intézményközi párbeszédet és együttműködést? Különösen 
fogja-e támogatni és biztosítani az előrelépést azokon a területeken, ahol a Tanács 
vonakodik megállapodásra jutni, például: 

i. együttműködés és információcsere a nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatban (a 
jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás 40. pontja), és 

Bizottsági alelnöki kinevezésem esetén arra fogok törekedni, hogy teljes mértékben 
tiszteletben tartsam az átláthatóság, az elszámoltathatóság és a demokratikus legitimáció 
elvét. A Bizottság megválasztott elnökének a nagy fokú átláthatóság biztosítására irányuló 
politikai iránymutatásával összhangban biztosítani fogom, hogy az Európai Parlamentet az 
eljárás minden szakaszában teljeskörűen és haladéktalanul tájékoztassák a hatáskörömbe 
tartozó, KKBP- és KKBP-n kívüli megállapodásokról, hogy a Parlament gyakorolni tudja az 
Unió külső tevékenysége feletti demokratikus ellenőrzést. Minél több tájékoztatást kap a 
Parlament egy megállapodásról, minél jobban figyelembe veszik véleményét, annál több elem 
áll majd rendelkezésére az egyetértés megadásáról szóló szavazásához. 

Vállalom, hogy maradéktalanul végrehajtom a keretmegállapodás és a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás vonatkozó rendelkezéseit. 
Meglátásom szerint a rendszeres, átlátható és folyamatos információáramlás biztosításának 
jelenlegi gyakorlata a Parlament általános megelégedésére szolgál. Ugyanakkor egyetértek 
azzal is, hogy még a bevált gyakorlatok is tökéletesíthetők. Bár a Bizottság, a főképviselő és a 
Parlament között széles körű egyetértés van az eljárásokról és az elvekről, hozzáadott értéket 
nyújtana, ha a Tanácsot is bevonnánk ebbe a rendszerbe. A jogalkotás minőségének 
javításáról szóló intézményközi megállapodás 40. pontjának végrehajtása érdekében a 
Bizottság, a főképviselő, a Parlament és a Tanács között folytatott négyoldalú tárgyalások 
során előrelépés történt. Sajnálatos módon a jogalkotási ciklus végéig nem sikerült az összes 
résztvevő számára elfogadható megállapodást elérni. E folyamat eredményei azonban jó 
kiindulópontul szolgálhatnak. Minden felet arra biztatok, hogy folytassák az intézményközi 
tárgyalásokat, és teljes körű elkötelezettséget vállalok amellett, hogy olyan megállapodást 
érünk el a Tanáccsal, amely a nemzetközi megállapodásokra irányuló tárgyalások és az ilyen 
megállapodások megkötésének folyamatában a kölcsönös bizalmon és a saját hatáskörök 
elismerésén alapul. 

ii. a KKBP/KBVP területén az érzékeny információkhoz való hozzáférésről szóló, az 
Európai Parlament és a Tanács közötti 2002. évi intézményközi megállapodás 
felülvizsgálatával kapcsolatos tárgyalások, ideértve a szankciókat, a KBVP-missziókra 
vonatkozó megbízatásokat, azok jelentéseit, az EU különleges képviselői által a Politikai 
és Biztonsági Bizottságnak küldött országjelentéseket? 

A Parlamentnek hozzá kell férnie azokhoz a dokumentumokhoz, amelyekre ellenőrzési 
szerepének gyakorlásához szüksége van, legyen szó akár minősített, akár nem minősített 
adatokról. Az EU érdeke azonban, hogy a minősített adatokat ne csak az alkalmazandó fizikai 
védelmi szabályokkal összhangban, hanem – általánosabb értelemben – szilárd jogi és 
politikai keretek között kezeljék.  

Míg a minősített nem KKBP adatokra az Európai Parlament és a Tanács közötti, 2014-ben 
hatályba lépett intézményközi megállapodás vonatkozik, addig a KKBP/KBVP ügyekben a 
minősített adatokat szabályozó hatályos jogi eszköz – a 2002. évi intézményközi 
megállapodás – a Lisszaboni Szerződés előttre nyúlik vissza, tehát már nem áll összhangban a 
jelenlegi intézményi felépítéssel, ezért új megállapodásra van szükség helyette. Miután a 
Tanács nemrégiben támogatta, hogy újrakezdjék a Parlamenttel a 2002. évi intézményközi 
megállapodás helyébe lépő új megállapodásról folytatott tárgyalásokat, véleményem szerint 
ezeket haladéktalanul meg kell kezdeni, én pedig teljes mértékben elkötelezett vagyok 
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amellett, hogy az új megbízatás időszaka alatt a lehető leggyorsabban megállapodásra 
jussunk. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a tárgyalások folytatása során aktívan részt 
veszek a különbizottság ülésein. 

 

4. Miképpen fogja tovább javítani az együttműködést a Bizottság/EKSZ és a Parlament 
– nevezetesen a Külügyi Bizottság – között, építve a korábbi főképviselők/alelnökök 
kötelezettségvállalásaira és bevált gyakorlataira, különös tekintettel a következőkre: 

i. a politikai elszámoltathatóságról szóló frissített nyilatkozat – vagy esetleg annak 
átalakítása a politikai elszámoltathatóságról és a külső politikák terén folytatott 
együttműködésről szóló, az Európai Parlament és a Bizottság közötti intézményközi 
megállapodássá. A politikai elszámoltathatóságról szóló nyilatkozat 9 éve van hatályban, 
mely időszak folyamán a Parlament és a főképviselő/alelnök közötti kapcsolatok 
jelentősen fejlődtek. Ezért logikus lenne a politikai elszámoltathatóság jogalapját a 
szükséges szintre emelni, és megkezdeni a külső politikákkal kapcsolatos intézményközi 
megállapodásra irányuló tárgyalásokat, ami következetesebbé, összehangoltabbá és 
átláthatóbbá tenné a Parlament, a Bizottság és az EKSZ közötti kapcsolatokat), 

Rendkívül fontosnak tartom, hogy tevékenységünk elszámoltatható legyen az Európai 
Parlament előtt. Ennek jogalapját a Szerződések rögzítik.  

A főképviselő politikai elszámoltathatóságról szóló 2010. évi nyilatkozata végrehajtja a 
Szerződésnek az Európai Parlamenttel a KKBP és a KBVP területén való együttműködésre 
vonatkozó rendelkezéseit, mindenekelőtt az EUSZ 36. cikkét. Nagy jelentőséget tulajdonítok 
a nyilatkozat tartalmának és a nyilatkozat alapjául szolgáló szellemiségnek, amely ma 
éppannyira érvényes, mint 2010-ben. Egyetértek azzal a megállapítással, hogy a Parlament és 
a főképviselő/alelnök közötti kapcsolat a nyilatkozaton alapulva pozitív és különleges 
partnerséggé fejlődött.  

Az AFET-tagokkal, Mogherini főképviselővel/alelnökkel és egyéb érdekeltekkel folytatott 
számos beszélgetés alapján úgy látom, hogy a nyilatkozatot az összes fél megelégedésére 
végrehajtották. Ugyanakkor egyetértek azzal, hogy mindig olyan területeket kell keresnünk, 
ahol többet és jobban tudunk tenni. E tekintetben úgy vélem, hogy a nyilatkozat 
rugalmasságának köszönhetően együttműködésünket könnyebben lehet fejleszteni és szükség 
esetén intenzívebbé tenni. Ennek egyik példája a minősített adatoknak a KKBP/KBVP 
területén történő cseréje, amelynek tekintetében – mint említettem – elkötelezett vagyok a 
2002. évi intézményközi megállapodás helyébe lépő megállapodásról szóló tárgyalások 
előrevitele mellett. Egy másik, mérlegelésre érdemes kérdés annak megvizsgálása lehetne, 
hogy milyen módon tudnánk rendszeresebben konzultálni az Európai Parlamenttel az új 
közlemények, stratégiák és megbízatások elfogadása előtt. Habár ez már most is rendszeres, 
készen állok annak megvizsgálására, hogy e tekintetben hogyan lehetnénk még 
szisztematikusabbak és következetesebbek.  

A fentiek alapján kötelezettséget vállalok arra, hogy az elmúlt évek pozitív eredményeire 
építve, valamint az átláthatóság, az elszámoltathatóság és a demokratikus legitimáció 
vezérelvével összhangban folytatjuk a nyilatkozat teljes körű és átfogó alkalmazására irányuló 
munkát.  

 

ii. a Bizottság/EKSZ és a Parlament tevékenységének jobb szinkronba hozása, például a 
hivatalos stratégiai dokumentumok (stratégiák, közlemények) kiadása, miniszteri 
találkozók és csúcstalálkozók, nemzetközi megállapodásokról szóló nyílt tárgyalásokra 
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irányuló javaslatok, emberi jogi párbeszédek stb. tervezett időrendjének rendszeres 
előzetes megosztása révén; 

Az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló 
keretmegállapodásban foglaltaknak megfelelően a megválasztott elnök még hivatalba lépése 
előtt benyújtja politikai iránymutatását az Európai Parlamentnek. Ez az iránymutatás ad 
keretet a következő megbízatásra tervezett munkának. Von der Leyen megválasztott elnök 
politikai iránymutatása hat világos célra – köztük Európa globális szerepének erősítésére – 
összpontosít, amely célok a megbízatás alatt megvalósítandó számos kulcsfontosságú 
kezdeményezést határoznak meg. Az iránymutatás, valamint a többi intézmény által végzett 
munka képezi majd a legelső többéves program alapját, amelyről a három intézménynek meg 
kell állapodnia. 

Ezenfelül a Bizottság éves munkaprogramot tesz közzé, amelyben fontos kezdeményezéseket 
– köztük fontos stratégiákat és közleményeket – jelent be egy adott évre vonatkozóan. A 
Bizottság éves munkaprogramjának elfogadása előtt és után a Bizottság párbeszédet folytat az 
Európai Parlamenttel, illetve a Tanáccsal. 

Elismerem, hogy fenn kell tartani és szükség esetén javítani kell az információcsere 
gyakorlatát, és meg kell osztani a – többek között előre tekintő – dokumentumokat az AFET-
tel. Ez fontos ahhoz, hogy az intézményközi együttműködés a lehető leghatékonyabbá váljon. 
Bár a külpolitika gyorsan változó jellege néha megnehezíti a tervezést, kötelezettséget 
vállalok arra, hogy gondoskodom az AFET megfelelő tájékoztatásáról és a lehető legnagyobb 
mértékű párbeszédről, amennyiben gyorsan kell reagálni előre nem látható eseményekre, és 
ezért rövid időn belül esetlegesen döntést kell hozni egy adott közlemény kidolgozásáról vagy 
konkrét tárgyalás megkezdéséről.  

Ami az éves programozás részeként a nemzetközi megállapodások tervezéséről a Parlament 
és a Tanács számára nyújtandó tájékoztatást illeti, készen állok arra, hogy – az EUMSZ 218. 
cikke (10) bekezdésének és a Bíróság ítélkezési gyakorlatának való maradéktalan 
megfelelésre vonatkozó kötelezettségvállalásomon felül – megvizsgáljam a tervezéssel 
kapcsolatos korai tájékoztatás javítását. A felügyeletem alá tartozó szolgálatokkal együtt arra 
is kötelezettséget vállalok, hogy továbbra is a lehető leghamarabb tájékoztatást nyújtunk a 
miniszteri találkozók, az emberi jogi párbeszédek és egyéb fontos ülések tervezéséről. 

 

iii. együttműködés és információmegosztás a Külügyi Bizottsággal – beleértve az írásos 
formát is – a nemzetközi megállapodásokról szóló tárgyalások tekintetében, nevezetesen 
az alelnök/főképviselő hatáskörébe tartozó azon szövegrészek azonnali végrehajtása, 
amelyekről a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás 40. 
pontjáról szóló tárgyalások keretében már előzetes megegyezés született; 
kötelezettségvállalás arra, hogy nem folytatják a nemzetközi megállapodások ideiglenes 
alkalmazását azelőtt, hogy a Parlament hozzájárulását adta volna, 

A 3. kérdésben foglaltak szerint vállalom, hogy a Parlamentet a tárgyalási folyamat kezdetétől 
minden tárgyalási forduló után egészen a nemzetközi megállapodás megkötéséig teljeskörűen 
tájékoztatni fogom az előjogaim alá tartozó valamennyi lépésről. E részek – amelyekről a 
jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás 40. pontjáról folytatott 
tárgyalások keretében „előzetes megállapodás” született – teljes mértékben 
összeegyeztethetők a keretmegállapodással és összhangban állnak a jelenlegi gyakorlattal. 

Ezzel párhuzamosan és amennyiben ez a hatáskörömbe tartozó széles körű 
keretmegállapodásokra (például társulási megállapodásokra vagy partnerségi és 
együttműködési megállapodásokra) vonatkozik, kötelezettséget vállalok arra, hogy az 
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irányításom alá tartozó szolgálatokat utasítom a következő intézkedések megtételére a 
Parlament teljes körű tájékoztatásának érdekében az alábbiak révén: 

• a Tanácsnak javasolt valamennyi tárgyalásiirányelv-tervezet megosztása a 
Parlamenttel, 

• az Európai Parlament rendszeres tájékoztatása a nemzetközi tárgyalásokkal 
kapcsolatos jelentősebb események előtt és kulcsfontosságú szakaszokban, 

• a tárgyalások során a tárgyalópartnereivel megosztandó érdemi javaslatokra vonatkozó 
információknak az Európai Parlament rendelkezésére bocsátása szóban vagy írásban, 
amennyiben azokat a Tanáccsal is megosztják, 

• a nemzetközi megállapodásoknak a tárgyalóküldöttség vezetője által parafált 
szövegének az Európai Parlamenttel való megosztása.  

Ezeket az intézkedéseket az ilyen információk bizalmas kezelésének biztosítására vonatkozó 
megfelelő módozatokhoz kell kötni, különösen akkor, ha érzékeny és/vagy minősített 
adatokról van szó.  

A megállapodások ideiglenes alkalmazásával kapcsolatban a Tanács rendelkezik hatáskörrel. 
Ezzel együtt készen állok arra, hogy – amikor a hatáskörömbe tartozó politikai jelentőségű 
keretmegállapodások (például társulási megállapodások vagy partnerségi és együttműködési 
megállapodások) aláírására és ideiglenes alkalmazására vonatkozó határozatra irányuló 
javaslatot terjesztünk elő – felkérjem a Tanácsot, hogy halassza el az ideiglenes alkalmazást 
mindaddig, amíg az Európai Parlament jóvá nem hagyja a megállapodást. Ez nem érintheti a 
megfelelően indokolt, kiemelkedően fontos gyakorlati vagy politikai jellegű sürgősségi 
eseteket. Ilyen esetekben továbbra is ragaszkodni fogok ahhoz, hogy a megállapodást az 
aláírása után azonnal ideiglenesen alkalmazzák. Amint azt említettem, az erről való döntés a 
Tanács előjoga, ezért nagyon fontosnak tartom a Tanács részvételét a megújult gyakorlati 
eljárásokban, hogy olyan egyetértési megállapodás álljon rendelkezésre, amely átfogó és a 
folyamat valamennyi lépését és szakaszát szabályozza. Ezért ismételten arra ösztönzöm a 
feleket, hogy folytassák a tárgyalásokat, én pedig megerősítem azon 
kötelezettségvállalásomat, hogy teljeskörűen szerepet vállalok az összes intézményi szereplő 
közötti megállapodás elérése érdekében az eddig elért eredményekre építve.  

 

iv. kellő időben történő konzultáció a Külügyi Bizottsággal az EU külpolitikai 
prioritásairól és álláspontjairól, nevezetesen a Külügyi Tanács ülései és új vagy frissített 
uniós közlemények, stratégiák és megbízatások közzététele előtt; 

A Parlament és a főképviselő/alelnök közötti jelenlegi szoros kapcsolat az elmúlt évtized 
pozitív fejleménye. Nehezen tudtuk volna elképzelni a 6. jogalkotási ciklus során, amikor a 
Parlament tagja voltam, hogy ilyen mélyreható és rendszeres párbeszéd alakuljon ki a 
Parlament és a főképviselő/alelnök között. Ez nem önös cél, hanem alapvető fontosságú az 
EU külpolitikai célkitűzéseinek előmozdítása érdekében, miközben biztosítja az 
elszámoltathatóságot, lehetővé teszi a politikai visszajelzéseket és iránymutatásokat, valamint 
fokozza szakpolitikáink demokratikus legitimitációját.  

Vállalom, hogy a főképviselő politikai elszámoltathatóságról szóló 2010. évi nyilatkozatának 
teljes körű végrehajtása során fenntartom és tovább erősítem a Parlamenttel való gazdag és 
folyamatos információáramlást. Bizottsági alelnöki kinevezésem esetén arra fogom utasítani a 
szolgálatokat, hogy álljanak rendelkezésre a konzultációkhoz, véleménycseréhez és 
tájékoztatókhoz, valamint az új közlemények, stratégiák és megbízatások elfogadása előtt 
proaktívan igyekezzenek megismerni a Parlament álláspontját. Vállalom annak 
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megvizsgálását, hogy miként lehetne ezt módszeresebben és következetesebben megvalósítani 
a párbeszéd meglévő csatornái megfelelő formátumának alkalmazásával, például az AFET-
ben való véleménycsere, közös konzultációs ülések, a 2002. évi intézményközi 
megállapodással létrehozott különbizottság vagy szükség esetén ad hoc ülések keretében, a 
megvitatandó témák érzékenységének, bizalmas jellegének és sürgősségének függvényében.  

Vállalom azon jelenlegi gyakorlat folytatását, mely szerint én vagy képviselőm 
rendelkezésére áll majd, hogy a Külügyek Tanácsa ülései előtt és üléseinek eredményéről 
tájékoztassuk az AFET-et. Amennyiben az AFET zárt ülése miatt ez nem lehetséges, az 
AFET elnöke a kialakult gyakorlatnak megfelelően a tájékoztatást írásban kapja meg.  

 

v. annak értékelése, hogy a Parlament véleményét miképpen vették figyelembe az 
elfogadott állásfoglalásokat vagy a fentebb említett konzultációkat követően; 

Szilárd meggyőződésem, hogy az információk és a vélemények rendszeres, átfogó és érdemi 
cseréje a legjobb és egyetlen módja annak, hogy az Európai Parlament véleményét és 
álláspontját megfelelően figyelembe vegyék a külpolitika alakításának minden szakaszában. 
Vállalom, hogy e tekintetben folytatom ezeket a gyakorlatokat – különösen az Európai 
Parlament érintett szervei, jómagam és a felügyeletem alá tartozó szolgálatok közötti 
rendszeres cseréket –, és biztosítom azok legjobb és leghatékonyabb alkalmazását.  

 

vi. az EKSZ-től származó politikai jelentések továbbításának folytatása az egyes 
parlamenti tisztségviselők és az érintett alkalmazottak számára, javított módszerekkel: 
gyorsabb ütemben, szélesebb spektrumra kiterjedően (gyors feljegyzések, a még nem 
érintett küldöttségek bevonása, emberi jogi országstratégiák), valamint a cenzúra és a 
túlzott titkosítás elkerülése, 

A jelentések megosztása azt a meggyőződésemet tükrözi, hogy a külpolitikai kérdésekre 
vonatkozó együttműködésünket és párbeszédünket közvetlenül szolgálja, ha a külkapcsolatok 
terén bekövetkező fejleményekkel kapcsolatos közös tudás alapjait kibővítjük. Ennek 
szellemében született megállapodás 2016-ban az EKSZ és az Európai Parlament között 
azokról a gyakorlati eljárásokról, amelyek bizonyos uniós küldöttségektől érkező 
meghatározott politikai jelentéseknek a kijelölt európai parlamenti képviselőkkel való 
megosztására vonatkoznak.  

Megerősítem azon kötelezettségvállalásomat, hogy maradéktalanul végrehajtom az EKSZ és 
az Európai Parlament közötti gyakorlati eljárásokat, és a felügyeletem alá tartozó 
szolgálatokat is ennek megfelelően fogom utasítani. Arra is nyitott vagyok, hogy 
megvizsgáljuk, hogyan lehetne ezt a gyakorlatot elősegíteni, amennyiben és ahol ez hasznos. 
A felügyeletem alá tartozó szolgálatokat utasítani fogom a jelenlegi gyakorlat értékelésére 
annak érdekében, hogy tanácsot adjanak számomra azzal kapcsolatban, miként lehet javítani 
az információmegosztás hatékonyságát és színvonalát, ezzel párhuzamosan pedig hogyan 
lehet maradéktalanul biztosítani a biztonságot és a titoktartást. Kölcsönös érdekünk, hogy a 
megosztott információk kiváló minőségűek legyenek, valamint hogy azokat gyorsan és a 
megfelelő biztonsági és titoktartási szabályokat maradéktalanul tiszteletben tartva osszuk 
meg, ami a potenciálisan érzékeny információk megosztásának nélkülözhetetlen előfeltétele.  

Az Európai Parlament korábbi tagjaként teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy a 
megalapozott döntések meghozatalához milyen fontos az Önök számára a tájékoztatás. Ezért 
azon gyakorlat jobb kihasználását javaslom, mely szerint külföldi látogatások előtt vagy 
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egyéb külpolitikai eseményekre tekintettel az Európai Parlament tagjainak szóló célzott 
tájékoztatókat kérnek.  

 

vii. rendszeres eszmecsere i. a plenáris ülésen, ii. a Külügyi Bizottság tagjaival, valamint 
iii. a közös kül- és biztonságpolitikával és a közös biztonság- és védelempolitikával 
foglalkozó parlamentközi konferenciákon való rendszeres részvétel, 

Szilárd meggyőződésem, hogy több okból is kölcsönös előnyökkel jár, ha az EUSZ 36. 
cikkével összhangban konzultációt folytatunk az Európai Parlamenttel a KKBP/KBVP főbb 
vonatkozásairól és alapvető választási lehetőségeiről. Ezek az okok a következők: a 
konzultáció lehetőséget nyújt a vitára, a visszajelzésre és az iránymutatásra, biztosítja 
tevékenységünk elszámoltathatóságát, valamint fokozza annak demokratikus legitimációját és 
láthatóságát és a polgároknak szóló kommunikációt. 

Ezért vállalom, hogy rendszeres párbeszédet folytatok Önökkel. Az Európai Parlamentnek a 
KKBP és a KBVP végrehajtásáról szóló, az EUSZ 36. cikke szerinti éves jelentései, valamint 
„Az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban” című jelentés elfogadásának 
lezárásáról évente kétszer tartott plenáris viták és a plenáris ülésen időszerű külpolitikai 
kérdésekről gyakran folytatott viták kétségtelenül párbeszédünk sarokkövét képezik. 
Kölcsönös érdekünkben azonban a párbeszéd azon meglévő csatornáira – így például az 
AFET-ben való véleménycserére, a 2002. IIA EVBP-különbizottságra és a közös konzultációs 
ülésekre – szeretnék összpontosítani, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy időszerű, 
őszinte és érdemi vitákat folytassunk, ahol odafigyelünk egymás aggályaira és válaszolunk 
azokra. Amennyiben hasznos, a megfelelő formátumban ad hoc üléseket is tarthatunk, 
amelyekre a külkapcsolatokkal foglalkozó más bizottságok képviselőit is meghívhatjuk.  

Szándékomban áll továbbá, hogy a lehető legnagyobb mértékben rendszeresen részt vegyek a 
KKBP/KBVP-vel foglalkozó parlamentközi konferenciákon. Ebben a tekintetben hasznosnak 
bizonyult az a gyakorlat, hogy a parlamentközi konferenciákat követően Gymnich-
értekezletekre került sor. Arra is kötelezettséget vállalok, hogy kapcsolatot tartsak a Tanács 
soros elnökségével annak biztosítása érdekében, hogy az AFET elnöke meghívást kapjon a 
Gymnich-értekezletekre. 

 

viii. együttműködés, koordináció és hatékonyság a demokráciatámogató tevékenységek 
tekintetében az EKSZ, a Bizottság és a Parlament között, intézményközi 
mechanizmusok, az információhoz való hozzáférés és az EP ajánlásainak nyomon 
követése és végrehajtása révén, különösen mivel az Európai Parlament már bizonyított a 
demokráciatámogató tevékenységek végrehajtása terén (kiemelten is a választások 
megfigyelése, a parlamentek kapacitásbővítése, a közvetítés és a párbeszéd, az emberi 
jogi fellépések alkotta négy kulcsfontosságú pillér tekintetében); 

Ma a demokrácia világszerte történő támogatása kiemelt fontosságú az EU számára. Október 
14-én a Külügyek Tanácsa a demokráciára vonatkozó, ezt a prioritást tükröző új 
következtetéseket tervez elfogadni. A Parlament elnökeként végzett munkám és a Tanács 
munkájában külügyminiszterként való részvételem alapján úgy vélem, ez egy olyan terület, 
ahol az intézmények közötti együttműködés jól működik, talán mert széles körű konszenzus 
alakult ki a teendőkkel kapcsolatban. Nem véletlen, hogy az uniós választási megfigyelés az 
évek során jó együttműködési modellé vált: már akkor is jól működött, amikor a DEVE 
elnökeként az akkori úgynevezett választáskoordinációs csoport társelnöke voltam. Ezt a 
kiváló együttműködési modellt a jövőben is fenntartom.  
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Véleményem szerint tovább lehetne javítani az együttműködést a teljes választási ciklus során 
végzett munkára vonatkozóan, nemcsak a nyomon követő megfigyelés terén, hanem az olyan, 
választások előtti helyzetekben is, ahol a választási feszültségek és az erőszak kockázata 
magas lehet. Itt minden európai szereplő aktív szerepet játszik: az EKSZ rendkívül 
elkötelezett a közvetítés és a párbeszéd terén, a Bizottságnak jól működő és fontos 
demokráciatámogató programja van, a Parlament pedig a rendszeres küldöttségek, valamint 
potenciális vagy tényleges konfliktus esetén konkrét parlamenti csereprogramok és közvetítési 
műveletek révén mozdítja elő a parlamentközi párbeszédet. Mivel az EU külső 
tevékenységében az első válaszadási eszköz a közvetítés, továbbra is kiemelt fontosságú lesz 
az intézményi kapacitás kiépítése a közvetítés és a párbeszéd terén, biztosítva, hogy a 
végrehajtás ugyanakkora hangsúlyt kapjon, mint a külső tevékenységünkben a közvetítésre és 
a párbeszédre helyezett politikai hangsúly. A konfliktusmegelőzéssel és közvetítéssel 
kapcsolatos uniós képesség erősítéséről szóló, 2019. március 12-i európai parlamenti 
állásfoglalás (2018/2159(INI)) jó alapot biztosít a konfliktusmegelőzés és a közvetítés terén 
folytatott intézményközi együttműködés folyamatos megerősítéséhez, és ajánlásainak 
megvalósítása már folyamatban van. Röviden, egy magas szintű uniós tanácsadó testületet 
hoznak létre, hogy a konfliktusmegelőzéssel és közvetítéssel foglalkozó, magas rangú, 
tapasztalt politikai mediátorok átfogó csoportján keresztül való szerepvállalás révén fokozzák 
az EU stratégiai kapacitását, hogy a politikai és technikai szakértelem rövid időn belül 
rendelkezésre álljon. Megkezdődött az uniós közvetítési kapacitás megerősítésére vonatkozó 
2009. évi koncepció naprakésszé tételének folyamata is. Elkötelezett vagyok annak biztosítása 
mellett, hogy a közvetítéssel és a párbeszéddel kapcsolatban felmerülő igényekre hatékony 
választ tudjunk adni. Ezzel összefüggésben nagyra értékelem azt a folyamatban lévő 
együttműködést, amelyet az Európai Parlamenttel tartunk fenn, amely bizonyította a 
közvetítői és párbeszédre irányuló képességét.  

A külső konfliktusok és válságok integrált megközelítése az Unió külső tevékenységének 
kulcsfontosságú jellemzője. Az EU-nak a külső konfliktusokban való összehangoltabb és 
holisztikusabb szerepvállalása továbbra is létfontosságú lesz nemcsak az Európai Bizottság, a 
főképviselő és az Európai Parlament közötti koherens megközelítés, hanem annak biztosítása 
szempontjából is, hogy átfogó szerepvállalásunk elérje a kívánt hatást. A 
konfliktusmegelőzésnek, a béke megszilárdításának és a közvetítésnek egyre fokozottabb 
szerepet kell játszania az EU harmadik országokban történő általános szerepvállalása 
keretében. Mindannyiunknak megvannak a magunk erősségei, de többet lehetne tenni annak 
érdekében, hogy kollektív hatásunk maximalizálása érdekében az e területen végzett 
munkánkat módszeresebben összehangoljuk. Így például, ha egy adott országgal folytatott 
politikai párbeszédünk során választási reformot szorgalmazunk, és együttműködünk a 
tagállamokkal ezen üzenetek hatásának maximalizálása érdekében, a Bizottság ezzel 
párhuzamosan támogathatja a választási intézmények megerősítését, a Parlament pedig egy 
későbbi küldöttségi látogatás során felvetheti a problémákat. Ilyen körülmények között 
elengedhetetlen fellépésünk összehangolásának fokozása, hogy e tevékenységek együtt 
valósuljanak meg. A politikai üzeneteknek koherensnek kell lenniük, és az általunk nyújtott 
együttműködési támogatásnak e politikai üzenetek célkitűzését is támogatnia kell. Ez már sok 
esetben így van, de együtt kell működnünk ennek rendszeressé tételében. 

Végül, de nem utolsósorban szeretném megerősíteni az Európai Parlamenttel való különleges 
partnerséget az emberi jogok terén. E prioritás munkám valamennyi elemét érinti. 
Partnerségünk már most is erős. Konkrét politikai fellépés révén, együttesen világszerte 
előmozdítjuk az emberi jogokat. Például minden évben együttműködünk a fontos szerepet 
betöltő Szaharov-díj kapcsán. Aktívan nyomon követjük továbbá a Parlament által megvitatott 
emberi jogi sürgős eseteket. Ami a jövőbeli tevékenységet illeti, jelenleg folyik a 2020-tól 
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2024-ig tartó, az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó uniós cselekvési terv 
előkészítése. A helyi eredmények eléréséhez kulcsfontosságú a Parlamenttel, valamint a civil 
társadalommal és a magánszektorral való partnerség is.  

 

ix. az Európai Parlament által az EU különleges képviselői tekintetében megfogalmazott 
kérések teljesítése, nevezetesen a rájuk vonatkozó stratégiai elképzelések bemutatásával, 
munkájuk átláthatóbbá tételével, hosszabb várakozási időszak bevezetésével és annak 
biztosításával, hogy kinevezésüket csak a Parlament Külügyi Bizottságának pozitív 
értékelését követően erősítsék meg (a Parlament 2019. március 13-i, az EU különleges 
képviselőinek hatásköréről és megbízatásáról szóló ajánlása1)? 

Tudomásul vettem az EP Külügyi Bizottságának az EU különleges képviselői szerepe, 
megbízatása és a velük való együttműködés tekintetében megfogalmazott ajánlásait, valamint 
azt, hogy megbízatásom első hat hónapja során szeretne párbeszédet folytatni velem e 
kérdésekről. Készen állok arra, hogy elgondolkodjunk és megvitassuk Önökkel, hogy az 
ajánlások hogyan segíthetnek az EU különleges képviselőinek kinevezésében és megbízatásuk 
kialakításában, teljes mértékben tiszteletben tartva a Tanács szerepét és előjogait az EU 
különleges képviselőinek kinevezésében és megbízásában.  

Az EU különleges képviselői már többször bizonyították értéküket. Segítik az EU határozott 
szerepvállalását, különösen a szoros nyomon követést igénylő diplomáciai folyamatokban. 
Továbbra is szándékomban áll élni ezzel a fontos eszközzel az EU külpolitikai 
célkitűzéseinek megvalósítása érdekében. 

 

5. Hogyan szándékozik javítani az EU befolyását és politikai hatását külső fellépései 
során? Nevezetesen:  

i. Hogyan szándékozik biztosítani az EUSZ 18. cikkének (4) bekezdésével és az EKSZ 
létrehozásáról szóló tanácsi határozat 9. cikkével összhangban az Unió külső 
tevékenységének összehangolását, következetességét és hatékonyságát, többek között az 
EU külső finanszírozási eszközeinek programozása vonatkozásában?  

A Szerződés a főképviselőt/alelnököt alelnöki szerepében a Bizottságon belül a 
külkapcsolatokkal és az Unió külső tevékenysége egyéb szempontjainak összehangolásával 
ruházza fel. Ez elengedhetetlen nemzetközi szerepvállalásunk hatékonyságának 
biztosításához. Nemcsak a Szerződésben foglalt követelmény, hanem mai világunkban 
politikai szükségszerűség is, hogy az EU külső tevékenységét átfogóan és következetesen 
hajtsuk végre, ugyanakkor a harmadik országokkal kialakított partnerségeinkben 
előmozdítsuk az uniós érdekeket és értékeket.  

Ennek érdekében az EU külső tevékenységének összehangolása, következetessége és 
hatékonysága az új „geopolitikai Bizottság” kiemelt témája lesz, amint azt von der Leyen 
megválasztott elnök a biztosi testület tagjainak küldött megbízóleveleiben is hangsúlyozta. Ez 
különösen a külpolitikával kapcsolatos (általam nyújtandó) heti frissítésekben és a biztosi 
testületben az Unió külső tevékenységéről folytatott rendszeres megbeszélésekben, valamint 
az Európa globális szerepének erősítésével foglalkozó, általam vezetendő biztosi csoport 
rendszeres találkozóiban fog megjelenni. Úgy vélem, ezek révén jobban ki tudjuk majd 
használni a rendelkezésre álló eszközöket, hogy előmozdítsuk értékeinket és érdekeinket, 

                                                 
1 Elfogadott szövegek, P8-TA-PROV(2019)0172. 
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valamint fokozzuk külső tevékenységünket olyan hagyományos területeken, mint a 
kereskedelem, a fejlesztés, a humanitárius ügyek vagy a szomszédság és a bővítés. Ez annak 
biztosítására is ki fog terjedni, hogy jobb kapcsolatot alakítsunk ki belső politikáink külső 
vonatkozásaival, az iparpolitikától (különösen, de nem csupán, annak védelmi ipari 
szempontjaiban) a digitális gazdaságig és a belügyig. Aktív szerepet kívánok vállalni a biztosi 
testületen belül annak biztosítása érdekében, hogy közösen dolgozzunk az érdekek és a célok, 
valamint azok holisztikus megközelítésben való előmozdításához és megvalósításához 
szükséges eszközök és stratégiák azonosítása érdekében. Ez a legfontosabb megbízatás, 
amelyet von der Leyen megválasztott elnöktől kaptam. Úgy tudom továbbá, hogy a Tanács is 
ezt várja tőlem. 

A programozás következetessége és eredményessége ugyanezen logikát követi, és a javasolt 
új Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz segíteni fog abban, hogy 
ebbe az irányba haladjunk. Ez az új észszerűsített eszköz összehangoltabb, reagálóképesebb 
és rugalmasabb lesz. Alapvetően fontos, hogy gyökeres változást hozzunk az uniós 
finanszírozás stratégiaibb megközelítése érdekében és azt illetően, hogy hogyan lehet azt 
jobban kihasználni szakpolitikáink, érdekeink és értékeink támogatása során.  

 

ii. A külső finanszírozási eszközök jövőbeli generációja (2021–2027) tekintetében hogyan 
kívánja biztosítani a következő területeken a javulást? 

– Az Európai Parlament valódi szerepe az eszközök (NDICI, IPA III) stratégiai 
irányításában, beleértve felhatalmazáson alapuló jogi aktusok igénybevételét 
programozási dokumentumok és egyéb stratégiai döntések elfogadása terén és a 
Parlament jelenlétét a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat megfogalmazó 
szakértői csoportjaiban. 

– Az NDICI jövőbeni egységes külső finanszírozási eszköz (2021–2027) 
figyelembevételével hogyan kívánja biztosítani az NDICI stratégiai felhasználását annak 
érdekében, hogy hozzájáruljon az Unió tágabb külpolitikai céljaihoz, különösen a 
fellépések hatékony összehangolásához és a külügyi, nemzetközi kereskedelmi, fejlesztési 
és emberi jogi politikák koherenciájához? 

– A jelenlegi szomszédságpolitika erőteljes támogatásának fenntartása, beleértve azt az 
esetet is, ha az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz helyébe egyetlen, az EU külső 
fellépéseit támogató eszköz (NDICI) lépne. 

– Irányítás, beleértve egy – esetlegesen az alelnök/főképviselő vezette – horizontális 
irányítócsoport létrehozására irányuló javaslatot, amelynek célja valamennyi külső 
finanszírozási eszköz átfogó politikai összehangolása lenne. 

Szilárd meggyőződésem, hogy kiemelkedő jelentőségű az EUSZ 36. cikkével összhangban 
konzultációt folytatni az Európai Parlamenttel az EU külső tevékenységének főbb 
vonatkozásairól és alapvető választási lehetőségeiről. A konzultáció célja az 
elszámoltathatóság, a politikai visszajelzés és iránymutatás, a demokratikus legitimáció, a 
láthatóság és a polgárok felé történő jobb kommunikáció biztosítása. Ennek szellemében az 
Európai Fejlesztési Alapnak az EU költségvetésébe való integrálását nemcsak a külső 
tevékenységünk koherenciájának javítása érdekében javasolták, hanem azért is, mert 
jelentősen növelné az Európai Parlament jogalkotási, költségvetési és ellenőrzési hatásköreit, 
amely az intézmény jogos és régóta fennálló kérése.  

A Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszközre vonatkozó, soron 
következő háromoldalú egyeztetéseken egyértelműen meg kell határoznunk többek között az 
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Európai Parlament és a Tanács által a finanszírozási eszközök irányításában betöltött szerepet. 
Az irányítást az egyes uniós intézmények intézményi előjogait teljes mértékben tiszteletben 
tartva kell végezni, és hatékonyan kell megszervezni. Az eddigi megbeszélések azt mutatták, 
hogy valamennyi intézmény egyetért abban, hogy az új eszköznek nagyobb hatékonyságot, 
következetességet, koherenciát és a váratlan eseményekre való reagálás képességét kell 
biztosítania. Ennek, valamint ezzel párhuzamosan az Európai Parlament megfelelő 
bevonásának biztosítása érdekében a nemzetközi partnerségekért felelős biztossal és a 
szomszédságpolitikáért és a bővítésért felelős biztossal együttműködve biztosítani fogom, 
hogy a bizottsági szolgálatok és az EKSZ továbbra is szorosan társuljanak a társjogalkotókkal 
az uniós együttműködési programok előkészítésében. 

Egyetértek az Európai Parlamenttel azzal kapcsolatban, hogy szükség van az uniós külső 
finanszírozás horizontális irányítására és koordinálására. Az Európa globális szerepének 
erősítésével foglalkozó biztosi csoport, amelynek elnöki tisztségét én fogom betölteni, e 
koordináció biztosításának egyik eszköze lehet. A megbízólevelemben foglaltak szerint én 
viselek majd felelősséget azért, hogy a biztosi testületben minden érintett kollégával 
együttműködjek annak biztosítása érdekében, hogy külső finanszírozási eszközeinket 
stratégiailag alkalmazzuk, és azok hozzájáruljanak Európa vezető szerepének és befolyásának 
fokozásához a világban. Ezt az Unió külső tevékenysége összehangolásának és 
koherenciájának biztosítására irányuló szélesebb körű munkával összefüggésben fogom tenni. 
A nemzetközi kereskedelmi megállapodások például a külső partnerekkel fenntartott 
kapcsolataink hatékony eszközei, mivel előmozdítják az uniós normákat és prioritásokat. 
Fejlesztési és emberi jogi szakpolitikáink ugyancsak lehetővé teszik számunkra befolyásunk 
globális kiterjesztését. Ugyanígy szorosan együtt fogok működni minden érintett biztossal, 
köztük a nemzetközi partnerségekért felelős biztossal, a szomszédságpolitikáért és a 
bővítésért felelős biztossal, a válságkezelésért felelős biztossal, a kereskedelempolitikáért 
felelős biztossal, valamint a belső piacért felelős biztossal. A belső és külső koherencia 
szellemében továbbá arra fogok törekedni, hogy aktívan részt vegyek az alelnöktársaim által 
elnökölt biztosi csoportokban, például az európai zöld megállapodással foglalkozó biztosi 
csoportban és a digitális korra felkészült Európával foglalkozó biztosi csoportban. 

A szomszédságot illetően egyértelmű prioritásként kell kezelni annak szükségességét, hogy a 
biztonság, a reziliencia, a jólét és a stabilitás tekintetében kiemelt kapcsolatot tartsunk fenn 
valamennyi szomszédos országgal. A szomszédsági partnerekkel folytatott együttműködési 
keretünk 2015. évi felülvizsgálata alapvető szerepet játszott az EU és partnerei közös 
érdekeinek és közös kihívásainak kezelésében. Ezért továbbra is kiemelt fontosságot 
tulajdonítok a közös felelősségviselés és a különbségtétel elvének annak biztosítása 
érdekében, hogy ez a keret minden partnerünk számára továbbra is releváns legyen, 
ugyanakkor biztosítsa az EU érdekeit.  

A Bizottság a javasolt Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz 
keretében a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozóan összesen 22 milliárd EUR 
elkülönítését irányozza elő a keleti és a déli szomszédság számára. Ez az összeg a jelenlegi 
többéves pénzügyi kerethez képest 24%-os emelkedést jelent, és olyan garantált alap, amelyet 
csak növelni lehet. Ennél erősebb védelem és támogatás nem is állhatna 
szomszédságpolitikánk rendelkezésére, amely még soha nem részesült ilyen sok erőforrásban, 
és további forrásokhoz juthat a javasolt „újonnan felmerülő kihívások és prioritások számára 
képzett tartalék”-ból. A szomszédjainkkal kialakított különleges partnerség alapvető 
sajátosságai – például a teljesítményre való erőteljes összpontosítás – ebben az 
összefüggésben megőrizhetők, ugyanakkor fel lehet számolni a meglévő uniós külső 
finanszírozási eszközök között fennálló mesterséges akadályokat.  
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iii. Hogyan szándékozza összehangolni a külkapcsolatokért felelős biztosok munkáját 
annak érdekében, hogy egyszerűsítse a Bizottság és az EKSZ különböző struktúrái által 
a koherens uniós külpolitika megvalósítása érdekében tett erőfeszítéseket? 

Maradéktalanul szeretném kihasználni a Bizottság alelnökeként betöltött szerepemet, és össze 
fogom hangolni az Európai Unió külső tevékenységét, hogy érdekeink védelme és értékeink 
előmozdítása érdekében maximalizáljuk nemzetközi befolyásunkat. A Bizottság alelnökeként 
végzett munkám szoros kapcsolatban áll főképviselőként és a Külügyek Tanácsa elnökeként 
ellátott feladataimmal, például teljes mértékben ki tudom használni a Bizottsággal való közös 
közlemények előterjesztésének lehetőségét. Természetesen biztosítani fogom, hogy az e 
különböző feladatkörök keretében végzett munka teljes mértékben következetes legyen. 

Teljes mértékben részt veszek a biztosi testület munkájában, amely rendszeresen megvitatja a 
külpolitikai kérdéseket és döntést hoz azokról. E munka támogatása érdekében valamennyi 
szolgálat és kabinet heti rendszerességű előkészítő munkát folytat a biztosi testület üléseinek 
külső vonatkozásairól – tükrözve az intézményközi kapcsolatok vonatkozásában már 
alkalmazott eljárást – egy új testületi előkészítő szerven, a külső koordinációs csoporton 
(EXCO) keresztül, amelynek társelnöki tisztségét a kabinetfőnök-helyettesem és az elnök 
diplomáciai tanácsadója tölti be.  

E célból a lehető legtöbbet igyekszem elérni az Európa globális szerepének erősítésével 
foglalkozó biztosi csoportban. Több stratégiai vitát kell folytatnunk valamennyi, külső 
feladatokkal rendelkező biztossal, nemcsak azokkal, akik a külső uniós politikákkal 
foglalkoznak, hanem azokkal is, akik az erős külső dimenzióval rendelkező belső politikákért 
– például a migrációért, a digitális gazdaságért, az energiapolitikáért vagy az 
éghajlatpolitikáért – felelősek. Irányítani fogom továbbá a védelemmel kapcsolatos 
munkánkat, és biztosítom, hogy a valódi európai védelmi unió megvalósítására irányuló 
erőfeszítéseink koherensek és következetesek legyenek. Ennek során szorosan együtt fogok 
működni különösen a digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnökkel és a 
belső piacért felelős biztossal. 

Az EU külső tevékenységének hatékony kialakításában és végrehajtásában kulcsfontosságú 
lesz a bizottsági szolgálatok és az EKSZ közötti szoros együttműködés a szolgálatok szintjén. 
A megválasztott elnökkel együtt arra fogok törekedni, hogy a bizottsági szolgálatok és az 
EKSZ zökkenőmentesen együttműködjenek az új Bizottság prioritásainak teljesítése 
érdekében, a Tanács határozataival és az Európai Tanács iránymutatásával összhangban. 
Abban a megtiszteltetésben is részem lesz, hogy vezessem az egész világon megtalálható 
uniós küldöttségek hálózatát, ahol az EKSZ és a Bizottság tisztviselői egyetlen uniós 
nagykövet irányítása alatt dolgoznak együtt. 

Az összekapcsolhatóságot illetően: Hogyan kellene koordinálni a szükséges külpolitikai 
intézkedéseket, és hogyan lehet biztosítani, hogy a stratégiához elegendő pénzügyi eszköz 
álljon rendelkezésre? 

Az EU megállapította, hogy az egyéb szakpolitikai területek mellett az összekapcsolhatóság 
gazdaságföldrajzi jelentőséggel bír az uniós érdekek előmozdítása, a növekedéshez való 
hozzájárulás és a belső foglalkoztatás növelése szempontjából. Külső tevékenységünk 
szempontjából fontos, hogy minden területen megerősítsük a fenntarthatóság és a 
nemzetközileg elfogadott normák jelentőségét, többek között az éghajlati, szociális, adózási és 
gazdasági fenntarthatóságra vonatkozóan. Ennek biztonsági vonatkozásai is vannak. E 
stratégia megvalósítása érdekében az EU-nak a külső tevékenysége átfogó koordinációjának 
részeként szorosan össze kell hangolnia a szakpolitikákat, a szereplőket és az intézkedéseket. 
A (digitális, közlekedési, energiaügyi és humán vonatkozású) összekapcsolhatóság 
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kezeléséhez az egész EU-ra kiterjedő megközelítésre van szükség, beleértve az uniós 
intézményeket, a tagállamokat és az EU magánszektorát is.  

Együtt kell eldöntenünk, hogy mik az EU legfontosabb stratégiai érdekei, azokra kell 
összpontosítanunk, valamint mozgósítanunk kell és meg kell teremtenünk a 
magánberuházások bevonzásához szükséges környezetet, továbbá az eszközök olyan új 
generációját kell alkalmaznunk, amely hatékonyabban és gyorsabban tudja támogatni az uniós 
gazdasági szereplőket külföldön.  

A többéves pénzügyi keretről szóló, folyamatban lévő tárgyalások kulcsfontosságúak lesznek 
az európai ambíciók meghatározásában a külpolitikánk tekintetében, és iránymutatásként 
szolgálnak majd a további programozás során.  

 

iv. Milyen mértékben szándékozik teljes körűen kihasználni a Lisszaboni Szerződésben 
foglalt azon lehetőséget, amely minősített többségi szavazást enged meg a Tanácsban a 
KKBP-ről szóló határozatok esetében (az EUSZ 31. cikkének (2) bekezdése)? 

Tekintettel napjaink összetett kihívásaira, az uniós külpolitikának – és különösen a KKBP-nek 
– hatékonyan kell előmozdítania az EU stratégiai érdekeit és értékeit. Ahhoz, hogy az Unió 
világszinten vezető szerepet töltsön be, képesnek kell lennie arra, hogy gyorsabban és 
hatékonyabban hozzon döntést, és felszámolja azokat a döntéshozatali korlátokat, amelyek 
hátráltathatják a külpolitikánkat. Az uniós külső tevékenységet alááshatja, ha az EU-n belül 
hiányzik az egység, ezért a tagállamoknak be kell tartaniuk a Szerződésben foglalt lojális 
együttműködés elvét. Rugalmasnak kell lennünk, valamint gyorsan és határozottan kell 
cselekednünk. E cél elérése érdekében minden eszközt fel fogok használni, különösen a 
Lisszaboni Szerződés által biztosítottakat, összhangban von der Leyen megválasztott elnök 
politikai iránymutatásával és megbízólevelével. 

 

Meg kell vizsgálni az egyhangúság szabálya miatt az uniós külpolitikát behatároló 
korlátokat. Milyen javaslatokat kíván tenni a minősített többségi szavazással történő 
döntéshozatal lehetővé tétele érdekében, különösen a kül- és biztonságpolitika területén, 
kezdve az emberi jogokat és a civil küldetéseket érintő határozatokkal? Milyen lépéseket 
kíván tenni annak érdekében, hogy meggyőzze az országokat arról, hogy elfogadják a 
Szerződések módosítását? 

Megbízólevelemnek megfelelően a javaslatok előterjesztésekor törekedni fogok a 
Szerződésekben foglalt azon rendelkezések alkalmazására, amelyek lehetővé teszik, hogy a 
közös kül- és biztonságpolitikára vonatkozó egyes határozatokat minősített többségi 
szavazással fogadják el. Ezzel összefüggésben nyílt megbeszélést kívánok folytatni a 
Tanáccsal annak biztosítása érdekében, hogy kialakítsuk az e rendelkezések kihasználása 
módjának feltárásához szükséges bizalmat, többek között az Európai Parlament által említett 
területeken. Az egyhangú szavazás korlátainak leküzdésére a Szerződés által nyújtott másik 
pragmatikus lehetőség a „konstruktív tartózkodás”. 

Ezzel összefüggésben továbbá szeretném megemlíteni, hogy a Tanácsban folyamatban van a 
KKBP és az uniós külpolitika hatékonyságának biztosításához szükséges módozatok és 
munkamódszerek felülvizsgálata. Az információmegosztás fokozásától az Európai Unió 
közös álláspontjainak hatékony kommunikálásáig és végrehajtásáig megerősíthetjük a 
Tanácsban a döntéshozatali folyamatot, mindenekelőtt az EU egységének biztosítása és 
ezáltal hitelességének és befolyásának növelése érdekében.  
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A Lisszaboni Szerződés által előírt lehetőségek kihasználása és alkalmazása, valamint a 
külpolitika végrehajtási módjainak javítása hozzá fog járulni a tagállamok 
felelősségvállalásának és egységének, továbbá az EU külső tevékenysége 
következetességének és hatékonyságának biztosításához. 

 

v. Megbízatása során megkezdi-e az EKSZ mint intézmény felülvizsgálatát, ideértve a 
létrehozásáról szóló tanácsi határozat felülvizsgálatát is, tekintettel a diplomáciai 
személyzete európai jellegének és szellemének jelentős megerősítésére is, ideértve azt a 
kötelezettségvállalást is, hogy biztosítja a nemek közötti egyenlőséget az EKSZ-en és az 
uniós küldöttségeken belüli magas rangú tisztviselők kinevezése során, többek között azt 
a célt, hogy 2024-re 50%-ban nők legyenek az uniós küldöttségek vezetői? 

A 2010. évi tanácsi határozatban előírtak szerint 2013-ban az EKSZ alapos felülvizsgálati 
folyamaton esett át, amelyet 2015-ben hasonló – de kisebb mértékű – felülvizsgálat követett. 
E felülvizsgálatok eredményeként kiigazították a struktúrákat, a munkamódszereket és a 
szervezeti felépítést, hogy az EKSZ megfelelőbb eszközökkel rendelkezzen, hatékonyabb 
legyen és jobban el tudja látni a Szerződés által ráruházott feladatokat. Ez a folyamat 
tulajdonképpen azóta sem ért véget, és feladatomnak tekintem annak biztosítását, hogy az 
EKSZ képes legyen betölteni szerepét ebben a gyorsan változó külpolitikai környezetben. 
Habár a hivatalos felülvizsgálati folyamat lezárult, továbbra is törekedni fogunk a struktúrák 
és a munkamódszerek javítására.  

Ami a nemek paritásának megvalósításával kapcsolatos konkrét kihívást illeti, osztom a 
megválasztott elnök nézeteit, és törekedni fogok az esélyegyenlőség és a sokszínűség 
biztosítására az EKSZ-ben. Ez nem csupán hitelesség és az esélyegyenlőség kérdése, hanem a 
jobb munkamódszereké is: minden kutatás azt mutatja, hogy a sokszínűséget támogató 
szervezetek jobb döntéseket hoznak, valamint fenntarthatóbban és termelékenyebben 
működnek. Mindenkinek érdeke, hogy szervezetünk minden különbözőséget figyelembe vevő 
személyzettel rendelkezzen. 

Az EKSZ-en belül a nemek átfogó egyensúlya számszerűsítve közel azonos, ám a nemek 
minőségi összetétele továbbra is kiegyensúlyozatlan. Az esélyegyenlőséggel foglalkozó 
EKSZ-munkacsoport ajánlásainak végrehajtása jelenleg folyik. Az ajánlások célja, hogy 
felgyorsítsák a nemek fenntartható egyensúlyának irányába tett előrelépést az EKSZ 
valamennyi szintjén, funkciójában és munkakategóriájában, többek között a „Nők és az 
EKSZ” informális hálózaton keresztül, amely külön mentorálást biztosít a vezetőségben lévő 
nőknek. Továbbra is ösztönözni fogjuk a diplomáciai szolgálatoktól érkező női jelöltek 
nagyobb arányú részvételét. 

 

vi. Az EU-t és a tagállamokat folyamatosan támadják különböző forrásokból származó 
szándékos félretájékoztatással és álhírekkel, amelyek befolyásolják a közvéleményt, és 
egyes esetekben veszélyeztetik a demokratikus folyamatokat az EU-ban. Ön szerint 
melyek az EU előtt álló legnagyobb fenyegetések és kihívások a szándékos 
félretájékoztatás elleni küzdelemben? Hogyan tervezi megközelíteni ezeket a 
kérdéseket? Miképpen látja saját szerepét az uniós kiberbiztonság megerősítése terén?  

A dezinformáció – és információs tereink manipulációja – veszélyt jelent a demokráciáinkra, 
valamint a szabad és megalapozott globális nyilvános vitára nézve. Konkrét bizonyítékok 
támasztják alá, hogy külföldi állami szereplők – gyakran a hazai szereplőkkel szorosan 
együttműködve – egyre gyakrabban alkalmaznak dezinformációs stratégiákat a társadalmi 
viták befolyásolása, a megosztottság megteremtése és a demokratikus döntéshozatalba – 
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többek között a választásokba – való beavatkozás érdekében. A dezinformációs kampányok 
gyakran a kibertámadásokkal járó hibrid kihívások részét képezik, és nem csupán az uniós 
tagállamokra, hanem a szomszédságban lévő partnereinkre is irányulnak. 

Az uniós intézmények és tagállamok közös prioritása, hogy fellépjenek a dezinformáció ellen, 
valamint ellenállóbbá tegyék társadalmainkat a külföldi beavatkozással és manipulációval 
szemben. Ezt a prioritást csakis a társadalom egészére vonatkozó megközelítésben: a 
kormányok, a civil társadalom, a kutatók és tényellenőrzők, a magánszektor (ideértve az 
online platformokat) és a média összehangolt erőfeszítései révén lehet megvalósítani. Ezzel 
párhuzamosan maradéktalanul meg kell védenünk a véleménynyilvánítás szabadságának 
elvét. Meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt. 

Ez pontosan megfelel a 2018-ban elfogadott, a dezinformáció elleni átfogó cselekvési tervnek, 
amely iránymutatást ad az e területen végzett munkánkhoz. E tekintetben számos kiemelt 
intézkedés megemlíthető: Javítanunk kell a dezinformáció észlelésére, elemzésére és 
nyilvánosság elé tárására irányuló képességünket, a dezinformáció eredetétől és az 
alkalmazott taktikától függetlenül. Fokoznunk kell az elemzések és a bevált gyakorlatok 
összevonását és megosztását a riasztási rendszeren keresztül, amely valamennyi tagállamot és 
uniós intézményt összekapcsolja az EKSZ által irányított egységes hálózaton belül. Jobban 
össze kell hangolnunk a dezinformációs eseményekkel kapcsolatos kommunikációnkat. 
Egyértelmű szabályokat kell kialakítanunk a digitális platformokra és az iparágra 
vonatkozóan e területen. A gyakorlati kódexszel már megkezdődött a munka, és ezzel 
kapcsolatban tovább kell gondolkodnunk. Mindenféleképpen jobb átláthatósági szabályokra 
és jobb együttműködésre van szükségünk az adatokhoz való hozzáférés és az algoritmusok 
alkalmazása terén. Ennek értékelése jelenleg folyik. Javítanunk kell továbbá a tudatosság 
növelésére, valamint polgáraink felelősségvállalásának ösztönzésére irányuló képességünket. 
Ennek érdekében támogatnunk kell a minőségi újságírást és a független médiát, 
médiaműveltségi programokat kell kidolgoznunk, valamint határon átnyúló együttműködést 
kell kialakítanunk a médiaszakemberek és a média önszabályozó szervei között. 

A kiberdiplomáciai eszköztár lehetővé teszi az EU és tagállamai számára, hogy a nyílt, stabil 
és biztonságos kibertér fenntartása érdekében a szakpolitikák és eszközök teljes skáláját 
mozgósítsák, többek között korlátozó intézkedéseket alkalmazzanak. 

E kérdésekre vonatkozóan szorosan együtt kívánok működni az Európai Parlamenttel és a 
Bizottsággal, különösen a digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnökkel, az 
értékekért és az átláthatóságért felelős alelnökkel és a belső piacért felelős biztossal. Végül, de 
nem utolsósorban jövőbeli erőfeszítéseinknek a nemzetközi partnerekkel, különösen a G7-
csoporttal és az Észak-atlanti Szerződés Szervezetével (NATO) való szoros együttműködésen 
kell alapulniuk. 

Ez a kérdés az Európai Parlament jelentésének és ajánlásának témája volt, mindkettő 
konkrét lépéseket kért több különböző területen, többek között a stratégiai 
kommunikációval foglalkozó munkacsoportnak az EKSZ-en belüli önálló egységgé való 
átalakítását. 

Az EKSZ a 2015-ben az Európai Tanácstól kapott megbízatásának megfelelően élen járt a 
dezinformáció elleni küzdelemmel kapcsolatos erőfeszítésekben az EU keleti 
szomszédságában folytatott dezinformációs kampányok nyilvánosság elé tárása révén. A 
dezinformáció elleni cselekvési terv elfogadása óta az EKSZ jelentősen fokozta szerepét és 
tevékenységeit, és kiterjesztette e munka hatókörét. Az Európai Parlament támogatásával 
sikerült megerősítenünk a három meglévő munkacsoportot (a keleti stratégiai 
kommunikációval foglalkozó munkacsoportot, a Nyugat-Balkánnal foglalkozó 
munkacsoportot és a déli munkacsoportot) mind a személyzet, mind a rendelkezésre álló 
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költségvetés tekintetében. Létrehoztunk továbbá egy, a kapcsolódó kérdésekkel foglalkozó 
csoportot, amely magában foglalja az adatelemzési kapacitást, továbbá a tájékoztatáson és a 
tudatosság növelésén, valamint a civil társadalommal és az iparral fenntartott kapcsolatokon 
dolgozó személyzetet.  

Olyan szakmai csoporttal rendelkezünk, amely jelentős szakértelem birtokában van, és a 
jelenlegi helyzetben nagyon jól működik. Természetesen készen állok arra, hogy minden 
olyan szervezeti felépítési kérdést megvizsgáljak, amely a csoport munkájának változásaihoz 
kapcsolódóan merülhet fel. Nagy jelentőséget tulajdonítok a dezinformáció elleni 
küzdelemmel kapcsolatos munkánknak. 

 

6. Megbízólevele kimondja, hogy az EU-nak „stratégiai jellegűbbnek, határozottabbnak 
és egységesebbnek kell lennie a külkapcsolatokkal kapcsolatos megközelítésében”. Az 
EU 2016. évi globális stratégiája meghatározza az EU külső tevékenységének közös 
elveit és prioritásait. Az Unió biztonsága és a béke és biztonság világszerte történő 
előmozdításának képessége szempontjából döntő fontosságú a stratégiai autonómia. 
Milyen konkrét intézkedéseket kíván tenni annak érdekében, hogy elérje (vagy fejlessze) 
az EU stratégiai autonómiáját a biztonság és a védelem területén, és ezzel 
összefüggésben tervezi-e, hogy stratégiai dokumentumot dolgoz ki közös céljaink 
meghatározására? 

A biztonság és a védelem területén a cél az, hogy az EU és tagállamai – lehetőség szerint a 
partnerekkel és szükség esetén egyedül – nagyobb felelősséget vállalhassanak saját 
biztonságukért az uniós értékek és érdekek szem előtt tartásával. Ez vezérli az EU 
biztonsággal és védelemmel kapcsolatos ambíciószintjét, amelyet a Tanács határozott meg 
2016 novemberében az EU kül- és biztonságpolitikára vonatkozó globális stratégiájában, 
amely három stratégiai prioritást állapít meg munkánk irányításához: hatékonyabb reagálás a 
külső konfliktusokra és válságokra, hozzájárulás partnereink kapacitásépítéséhez, valamint az 
Unió és polgárainak erősebb védelme.  

Az ennek keretében az elmúlt néhány évben elindított különböző fellépéseket teljeskörűen, 
koherens és teljesítésorientált módon kell végrehajtani. Különös jelentőséget tulajdonítok 
majd annak, hogy az EKSZ-en és az Európai Védelmi Ügynökségen belül végzett munka a 
Bizottság szolgálataival, különösen a jövőbeli Védelmi és Űripari Főigazgatósággal szoros 
együttműködésben és szinergiában valósuljon meg. Szeretném hangsúlyozni, hogy az állandó 
strukturált együttműködés (PESCO), az Európai Védelmi Alap (EDF) és a koordinált éves 
védelmi szemle (CARD) fokozni fogja az Unió azon képességét, hogy hatékonyabban kezelje 
a biztonsági fenyegetéseket. Lehetővé teszi majd – a NATO-t kiegészítve – az együttműködés 
elmélyítését a beruházásoktól és a képességfejlesztéstől e képességek közös operatív 
felhasználásáig, ezáltal megerősíti a transzatlanti szövetséget és hozzájárul a 
tehermegosztáshoz, valamint erősíti az EU védelmi ipari és technológiai alapjainak 
versenyképességét. 

Ez kezdettől fogva igen erős partnerségi dimenziót foglal magában, mivel az EU továbbra is 
teljes mértékben elkötelezett a partnereivel és különösen a NATO-val való szoros 
együttműködés mellett, és az együttes nyilatkozatok alapján eddig soha nem látott ütemben 
fejlődik a velük való együttműködés. A két szervezet közös célja, hogy biztosítsa polgáraink 
biztonságát, és megerősítse a transzatlanti kapcsolatot. Az Észak-atlanti Szerződés 5. cikke a 
NATO-szövetségesek kollektív védelmének sarokköve, amelyet az Európai Unióról szóló 
szerződés kifejezetten elismer. A két szervezet kiegészítő szerepet tölt be az európai biztonság 
megteremtésében, az EU széles körű eszköztára pedig kiegészíti a NATO alapvető feladatait. 
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Az erősebb uniós védelmi dimenzió erősebbé teszi a NATO-t. Továbbra is elkötelezett leszek 
az EU–NATO együttműködés további megerősítése mellett. 

Emellett biztosítani fogom, hogy külön erőfeszítést tegyünk a külső konfliktusokkal és 
válságokkal kapcsolatos uniós integrált megközelítés megerősítésére és javítására, a közös 
biztonság- és védelempolitika polgári és katonai dimenzióira, a katonai mobilitás Unión belüli 
fokozására, a rezilienciára és a hibrid fenyegetések elhárítására, a kiberbiztonságra és a 
tengeri védelemre, a helyzetismeretre stb. irányuló, több területet érintő kezdeményezések 
terén. Szándékomban áll továbbá az Európai Békekeretre irányuló javaslat elfogadására 
összpontosítani. E javaslat célja, hogy az EU a katonai vagy védelmi vonatkozású valamennyi 
közös kül- és biztonságpolitikai (KKBP) operatív intézkedést egy költségvetésen kívüli 
alapból finanszírozza. A javaslat valóban az operatív katonai/védelmi tevékenységekre 
irányuló uniós erőfeszítések gyökeres változtatásáról rendelkezik, és az EUSZ 30. cikkének 
(1) bekezdésével összhangban számít a Bizottság támogatására.  

Még tovább erősíthető a különböző intézkedések összekapcsolását célzó koherens stratégiai 
megközelítés, többek között azonosíthatók a közöttük meglévő szinergiák és kapcsolatok, 
ezzel párhuzamosan pedig tovább javítható az EU ambíciószintjének működőképessé tétele, 
amelyhez ezek hozzájárulnak. Meggyőződésem, hogy ez a közös stratégiai kultúra 
ösztönzéséhez is hozzá fog járulni azáltal, hogy – többek között a külső konfliktusok és 
válságok határozottabb integrált megközelítésének részét képező KBVP-misszióink és -
műveleteink révén – előmozdítja a közös biztonsági kihívások és az EU által rájuk adott 
válasz közös értelmezését. A tagállamokkal való szoros együttműködés révén ez a munka 
segíteni fogja az Európai Védelmi Unió létrehozását, amint azt a Parlament szorgalmazta és a 
megválasztott elnök a politikai iránymutatásában meghatározta, valamint lehetővé teszi az EU 
számára, hogy határozottabban lépjen fel a nemzetközi porondon, amelyre az Európai Tanács 
a 2019–2024-es időszakra szóló stratégiai menetrendben szólított fel. 

 

7. Az EUSZ 21. cikke előírja az EU számára, hogy biztosítsa az EU emberi jogi 
politikájának összhangját az összes többi külső politikával. Milyen konkrét 
intézkedéseket kíván tenni annak biztosítása érdekében, hogy az emberi jogok 
tiszteletben tartása valamennyi szakpolitikában továbbra is stratégiai célkitűzés 
maradjon, és ne szorítsák háttérbe többek között az EU külső fellépéseinek gazdasági, 
migrációs és biztonsági prioritásai? Intézményi szempontból hogyan kívánja 
hatékonyan összehangolni a külső politikákkal foglalkozó biztosok tevékenységét e 
stratégiai cél elérése érdekében? 

Ma fontosabb, mint valaha, hogy az Európai Unió központi szerepet játsszon az emberi jogok 
világszerte történő előmozdításában és védelmében. Az emberi jogok nem csupán külső 
politikáink részhalmazát jelentik, hanem minden szakpolitikánk szerves részét képezik, 
legyen szó többek között a migrációról, a biztonságról vagy a kereskedelemről. A kétoldalú 
kapcsolatok alapvető elemeként például a harmadik országokkal kötött valamennyi 
megállapodásunk az emberi jogok tiszteletben tartására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. 
E rendelkezések megsértése az érintett országgal kötött megállapodások felfüggesztéséhez 
vezethet. Ezen túlmenően kétoldalú kereskedelmi megállapodásaink a gazdasági és szociális 
jogok tiszteletben tartására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak. Az uniós kereskedelmi 
kedvezményekben részesülő országoknak be kell tartaniuk az emberi jogi és munkajogi 
egyezményekben foglalt előírásokat. KBVP-misszióink kötelesek fenntartani az emberi 
jogokra vonatkozó legmagasabb szintű normákat, és a kiküldés előtt célzott emberi jogi 
képzést kapnak. Az EU elkötelezett egy olyan, az emberi jogokon alapuló migrációs politika 
mellett, amelynek keretében az emberi jogok nemzetközi jogának legmagasabb szintű normái 
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érvényesülnek, és a migránsok emberi méltóságának tiszteletben tartása biztosított. Ezért a 
migránsok védelmének és egy jobb jövőre vonatkozó kilátásainak javítása érdekében a 
származási, tranzit és célországokkal, a nemzetközi és regionális szervezetekkel, valamint a 
civil társadalommal való jelenlegi munkánkra fogok támaszkodni. A világ különböző pontjain 
lévő partnerekkel folytatott párbeszédünk során hangsúlyozni fogom, hogy meg kell védeni a 
gyermekek mindenek felett álló érdekét, elő kell mozdítani a nemek közötti egyenlőség 
szempontját figyelembe vevő migrációs megközelítéseket, küzdeni kell a migránsokkal 
szembeni megkülönböztetés és idegengyűlölet ellen, és biztosítani kell az alapvető 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésüket. 

Az EU mindig hallatta hangját azokkal az országokkal kapcsolatban, amelyekben megsértik 
az emberi jogokat és folyamatosak a visszaélések, én pedig nem fogok megfutamodni attól a 
felelősségtől, amellyel azok iránt tartozom, akik szenvednek, és akik védelmet és a 
méltóságukat tiszteletben tartó bánásmódot kérnek. Az Európai Unió kulcsfontosságú 
alapelvei közé tartozik az emberi jogok egyetemlegessége és oszthatatlansága, valamint az 
emberi méltóság tiszteletben tartása. Kötelességünk tiszteletben tartani és előmozdítani ezeket 
a jogokat és alapvető szabadságokat, és fokoznunk kell erőfeszítéseinket mind polgáraink, 
mind a világ polgárai tekintetében. 

Bizottsági alelnöki kinevezésem esetén megbízatással fogok rendelkezni annak biztosítására, 
hogy az EU külső tevékenysége stratégiai és koherens legyen. Feladatom lesz továbbá az 
emberi jogok védelme és előmozdítása, amelyet kétoldalúan és többoldalú fórumokon az EU 
emberi jogi különleges képviselőjének támogatásával fogok végrehajtani. Gondoskodni fogok 
arról, hogy több területet érintő kérdésként az Európa globális szerepének erősítésével 
foglalkozó biztosi csoport rendszeresen megvitassa az emberi jogokat, és azok továbbra is a 
partnerországokkal kapcsolatos átfogó megközelítésünk szerves részét képezzék. Ennek során 
jobb kapcsolatot fogok biztosítani szakpolitikáink belső és külső vetületei között. Meg 
kívánom erősíteni továbbá az Európai Parlamenttel az emberi jogokra vonatkozóan fenntartott 
különleges partnerséget. Az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó cselekvési tervnek 
és az EU emberi jogi iránymutatásainak végrehajtása során arra fogom kérni az irányításom 
alá tartozó szolgálatokat, hogy továbbra is hatékonyan integrálják az emberi jogokat a 
partnerországokkal kapcsolatos valamennyi szakpolitikába, valamint a politikai, gazdasági és 
biztonsági kérdésekről folytatott kétoldalú párbeszédekbe. 


