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1. A migrációval kapcsolatban az Európai Bizottságnak fokoznia kell munkáját annak 

érdekében, hogy több és jobb együttműködést valósítson meg a harmadik 
országokkal. Ön biztosjelöltként kifejtené-e, hogyan kívánja javítani a harmadik 
származási és tranzitországokkal folytatott együttműködést, és milyen konkrét 
lépéseket kíván tenni ennek elérése érdekében? Továbbá milyen szerepet töltsön be 
a 2021–2027-as időszakra vonatkozóan a Menekültügyi és Migrációs Alap e tervek 
támogatásában?  
 

Célom a migrációval kapcsolatos átfogó megközelítés kialakítása, küldetésem pedig egészen 
egyértelmű. Szorosan együtt fogok működni a főképviselővel/alelnökkel, az európai életmód 
védelméért felelős alelnökkel és a többi érintett biztossal annak biztosítása érdekében, hogy a 
migráció az Unió külpolitikájának stabil eleme legyen, és szorosabb együttműködést 
alakítsunk ki a származási és tranzitországokkal. Együtt kívánok működni ezekkel az 
országokkal a partnerség szellemében és a migráció valamennyi vonatkozásáról folytatott 
átfogó párbeszéd révén annak biztosítása érdekében, hogy mindegyik partnerség 
eredményorientált legyen, és egyaránt igazodjon az EU és a harmadik ország szükségleteihez. 
Értékeinket mindenkor elő kell mozdítanunk, és teljes mértékben tiszteletben kell tartanunk 
az alapvető jogokat. Ez a haladás egyetlen fenntartható módja. 

 
E partnerség részeként szorosan együtt fogok működni mind kollégáimmal, mind a 
tagállamokkal, hogy fokozzuk az erőfeszítéseiket egy olyan, jobban működő visszafogadási 
és hatékony visszaküldési rendszer kialakítása érdekében, amely garantálja a visszaküldöttek 
emberi méltóságát és jogait. Meggyőződésem, hogy ahhoz, hogy védelmet nyújthassunk a 
nemzetközi védelemre valóban rászorulók számára, a kiegyensúlyozott migrációs politika 
szempontjából kulcsfontosságú mind a humánus visszatérési politika, mind pedig a harmadik 
országokkal a visszafogadás terén folytatott hatékony együttműködés. Véleményem szerint 
alapvető fontosságú annak biztosítása, hogy a tagállamok a lehető leghatékonyabb módon 
alkalmazzák a hatályos visszafogadási megállapodásokat és egyezményeket. Úgy vélem, 
ezeknek az erőfeszítéseknek a sikere érdekében minden vonatkozó uniós szakpolitikát és 
eszközt, köztük a vízumpolitikát is megfelelőbben ki kell aknáznunk.  
 
Különösen arra fogok törekedni, hogy biztosítható legyen a 2020 februárjában hatályba lépő 
új Vízumkódexben foglalt, a visszafogadási feltételekkel kapcsolatos elemek gyors 
végrehajtása. A nemzetközi jog értelmében saját állampolgárai visszafogadásáért az adott 
ország felelős. Egyes országok esetében ezt a felelősséget szélesebb körű együttműködési 
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megállapodások – például az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok esetében a Cotonoui 
Megállapodás – keretében erősítették meg. A támogatott önkéntes visszatéréshez és a 
visszailleszkedéshez nyújtott uniós támogatás szintén értékes eszköznek bizonyult az 
emberek hazatérésének támogatásához. E tekintetben meg fogom vizsgálni, hogy miként 
lehetne továbbfejleszteni az uniós támogatást, még szorosabban együttműködve a külföldi 
végrehajtó partnereinkkel. Különösen arra fogok törekedni, hogy biztosítható legyen a 2020 
februárjában hatályba lépő új Vízumkódexben foglalt, a visszafogadási feltételekkel 
kapcsolatos elemek gyors végrehajtása. Az új migrációs és menekültügyi paktum részeként 
szorgalmazni fogom a visszatérési irányelv mielőbbi elfogadását annak biztosítása érdekében, 
hogy a tagállamok visszatérési eljárásai hatékonyak legyenek, és következetes és humánus 
közös megközelítést alakítsunk ki. Az újonnan megerősített Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökség hatékony megvalósításának felügyelete során különös figyelmet fogok fordítani 
arra, hogy a visszatérés támogatásával kapcsolatos feladatkörét hatékonyan érvényesíthesse. 

 
Minden átfogó migrációs politikának különbséget kell tennie azok között, akik védelemre 
szorulnak, illetve azok között, akik gazdasági célokkal érkeznek Európába, és anélkül 
keresnek munkát, hogy védelemre lennének jogosultak. A visszatérés a vita egyik fontos 
szempontja, de be kell látnunk, hogy a közeljövőben a származási és tranzitországoknak 
minősülő harmadik országokkal folytatott együttműködés lesz a legfontosabb. A diskurzust a 
hosszú távú javaslatok és a harmadik országokkal megvalósuló, megfelelő beruházási és 
gazdasági együttműködési stratégiák felé kell elmozdítanunk, továbbá törekednünk kell a 
szomszédos régiók stabilitásának biztosításához való hozzájárulásra, aminek hatására 
jelentősen csökken majd azok száma, akik úgy érkeznek Európába, hogy nem jogosultak 
védelemre. 
 
A harmadik országokkal folytatott együttműködésünk fókusza azonban nem irányulhat 
kizárólag a visszatérésre és a visszafogadásra. Fontos tennivalónk van az irreguláris migráció 
és a kényszerű lakóhelyelhagyás kiváltó okainak kezelése, valamint a világszerte szükséget 
szenvedő menekültek további támogatása terén. Három uniós alap jött létre – nevezetesen 
Törökország, Szíria és Afrika számára –, amelyek rugalmasságot biztosítanak az új igények 
kezeléséhez. Külső finanszírozási programjaink kulcsszerepet játszanak az olyan globális 
problémák megoldásában, mint a szegénység, a bizonytalanság, az egyenlőtlenség és a 
munkanélküliség. E problémák nem múlnak el maguktól. Kulcsfontosságú feladat lesz annak 
biztosítása, hogy a következő többéves pénzügyi keretben biztosíthassuk az uniós fellépés 
folytonosságát. 
 
Ezen túlmenően továbbra is aggodalomra ad okot a líbiai instabilitás. Bár az EU-nak – az 
Afrikai Unióval és az ENSZ-szel partnerségben – sikerült javítania az útjuk során megrekedt 
menekülteknek és migránsoknak biztosított védelmen és segítségnyújtáson, és ennek 
köszönhetően csökkent a veszélyes tengeri utak aránya, további erőfeszítéseket kell tennünk. 
Az idegenrendészeti fogdákban uralkodó helyzet siralmas, és továbbra is fenntartom, hogy az 
önkényes fogva tartást meg kell szüntetni. Továbbra is nyomon kell követnünk az emberi 
jogok tiszteletben tartását, és képzést, felszerelést és támogatást kell biztosítanunk Líbiában a 
kapacitásépítéshez. Ugyanakkor szorgalmazni fogom humanitárius folyosók kialakítását és a 
Líbiában rekedt, nemzetközi védelemre szoruló személyek evakuálását, lehetővé téve uniós 
tagállamokba vagy más országokba való áttelepítésüket. 

 
A megválasztott elnök prioritásaival összhangban és a partnerországokkal folytatott hatékony 
együttműködés biztosításának másik konkrét elemeként az Európai Unióba való bejutáshoz 
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legális és biztonságos utak biztosítására fogok összpontosítani. Ez a migráció átfogó 
megközelítésének szerves részét képezi, és az EU valós érdeke: bizonyos ágazatokban a 
szakképzett munkaerő hiánya tapasztalható, és előrejelzések szerint 2060-ra az EU 28 
tagállamában a bruttó hazai termék 23%-kal alacsonyabb lesz migráció nélkül, mint 
migrációval. Áttekintem a magasan képzett migránsok kékkártyájának kérdését, és folytatni 
fogom a legális migrációval kapcsolatos munka fejlesztését. Törekedni fogok arra, hogy 
támaszkodjam a legális migrációval kapcsolatos, folyamatban lévő kísérleti projektekre, 
amelyek keretében néhány tagállam – a Bizottság támogatásával – mindkét fél számára 
előnyös projekteken dolgozik partnereinkkel. Ehhez szorosan együtt kell működnünk a 
származási országokkal – ideértve a helyi munkaügyi hatóságokat is –, különös tekintettel az 
ágazatok azonosítására az „agyelszívás” elkerülése érdekében. Munkám középpontjában 
annak biztosítása áll, hogy Európa továbbra is versenyképes szereplő maradjon a világban. 
 
Az új többéves pénzügyi keretben a külső oldal fő finanszírozási eszköze a Szomszédsági, 
Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz lesz. Üdvözlöm a harmadik országokban 
megvalósuló, migrációval kapcsolatos tevékenységek javasolt elkülönítését. A Menekültügyi 
és Migrációs Alap azonban fontos kiegészítő szerepet játszhat a harmadik országokban 
végzett konkrét tevékenységek tekintetében is, és segíthet abban, hogy ne alakuljanak ki 
olyan hiányosságaink, amelyek akadályoznának minket az alapvető munka támogatásában. 
Úgy vélem, magas fokú rugalmasságot kell biztosítanunk e jövőbeli alap felhasználása során, 
hogy az elmúlt években szerzett tapasztalataink alapján gyorsan reagálhassunk a helyi 
igények változásaira. Ez mindenekelőtt azt jelentené, hogy el kellene kerülni az olyan 
korlátozó kritériumok alkalmazását, amelyek gátolnák ezt a rugalmasságot. 
 
E tekintetben, akárcsak a jelenlegi Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap keretében, az 
EU-nak képesnek kell lennie arra, hogy végrehajtó partnerei révén gyors finanszírozást 
nyújtson a jövőbeli Menekültügyi és Migrációs Alapból a harmadik országokbeli megfelelő 
intézkedéseknek. Ezek közé tartoznak – hogy csak néhányat említsünk – a következők: az 
illegális migráció elleni küzdelem területén hozott intézkedések a migránsok 
kizsákmányolásának csökkentésére irányuló közös érdekekre tekintettel, a hazájukba önként 
visszatérő migránsok visszailleszkedésére vonatkozó, új megélhetésük biztosításában 
támogatást nyújtó intézkedések, a menekültek nyilvántartásba vétele azon harmadik 
országban, ahol megrekedtek, valamint az indulás előtti intézkedések, mint például az 
áttelepítést megelőző, állampolgári ismeretekere vonatkozó tanfolyamok. Mindezen 
tevékenységek a jövőben is fontosak maradnak. 
 
2. Miképpen kezelné az Európába visszatérő külföldi terrorista harcosok és családjaik 

jelentette fenyegetéseket? Egyetért-e azzal, hogy további erőfeszítésekre van szükség 
a terrorizmus áldozatai szükségleteinek kielégítése érdekében? Tervezi-e, hogy új 
jogszabályra tesz javaslatot a terroristák áldozatai érdekében, vagy más konkrét 
intézkedéseket is tervez e tekintetben? 
 

Nagyon aggódom az Európába visszatérő külföldi terrorista harcosok jelentette rendkívül 
akut fenyegetés miatt. Akik visszatérnek, a motivációjuk, valamint megszerzett tudásuk és 
szakértelmük miatt valós fenyegetést jelentenek majd.  
 
A harmadik országban fogva tartott európai külföldi terrorista harcosok hazatelepítése 
nemzeti döntés. Kollektív kötelességünk azonban annak biztosítása, hogy a nem fogva tartott 
személyeket Európába tartó útjuk során külső határaink átlépésekor kiszűrjék. Ez csak akkor 
lehetséges, ha a szilárd lábakon álló információs rendszereket eredményesen használják fel a 
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határokon, és ha a tagállamok bűnüldöző hatóságai a rendelkezésükre álló információkat 
feltöltik ezekbe a rendszerekbe, különösen a Schengeni Információs Rendszerbe. A 
tagállamok közötti bizalom ezért a külföldi terrorista harcosok üldözésére és elítélésére adott 
uniós válasz szükséges eleme. Az Europol fontos szerepet tölthet be e téren. Felszólítom 
továbbá a tagállamokat, hogy hajtsák végre és alkalmazzák a közelmúltban elfogadott, 
terrorizmus elleni irányelvet, amely az EU egész területén bűncselekménnyé nyilvánítja a 
terrorcselekményeket. 

 
A külföldi terrorista harcosok gyermekeinek kérdése specifikus problémákat vet fel a jogi 
felelősség, a hosszú távú kockázat és az észak-szíriai táborokban uralkodó humanitárius 
feltételek sürgető kérdése tekintetében. Az EU jelentős humanitárius segítséget nyújt a szíriai 
menekülttáboroknak, különösen a gyermekek számára. Támogatni kívánom az 
információcserét annak érdekében, hogy lehetővé váljon e gyermekek megfelelő azonosítása: 
ehhez elengedhetetlenül szükséges a társadalomtól való elfordulással és a visszailleszkedéssel 
kapcsolatos bevált gyakorlatok megosztása az EU-n belül. Ennek során az EU által 
finanszírozott uniós radikalizálódástudatossági hálózat munkájára fogok építeni. Biztosítani 
fogom, hogy a Bizottság minden rendelkezésére álló eszközzel támogassa a tagállamokat a 
külföldi terrorista harcosok és családjaik hazatérésének kezelésében.  
 
A terrorizmus áldozatainak helyzete nagyon fontos téma, amelynek különös figyelmet fogok 
szentelni, szoros együttműködésben a jogérvényesülésért felelős biztossal. Már most is 
számos olyan kötelező erejű szabály áll rendelkezésre, amelyek biztosítják az Unión belüli 
bűncselekmények áldozatainak védelemhez, támogatáshoz és – egyes esetekben – 
kártalanításhoz való alapvető jogait, azonban nem lehet minden áldozatot egyformán kezelni. 
A Bizottság és az Európai Parlament ezért szorosan együttműködött az áldozatok 
meghatározott kategóriáira – köztük a terrorizmus áldozataira – vonatkozó szabályok 
kialakítása során. Biztosítani fogom, hogy valamennyi tagállam hatékonyan és helyesen 
ültesse át a terrorizmus elleni küzdelemről szóló irányelvnek az áldozatokat érintő 
rendelkezéseit. Szorosan együtt fogok működni a jogérvényesülésért felelős biztossal – aki a 
területen illetékességgel rendelkezik – annak megállapítása céljából, hogy vannak-e 
hiányosságok a hatályos jogszabályokban, és szükség van-e további szabályokra az 
áldozatokra vonatkozóan.  
 
Nem fogadom el, hogy a terrorizmus áldozatai ne részesüljenek – azonnal és mindaddig, 
amíg az szükséges – megfelelő segítségnyújtásban és támogatásban. 
 
Szintén különös figyelmet fordítok majd annak biztosítására, hogy az elkövetkező 
hónapokban megalakuljon és megkezdje működését az Európai Parlament kezdeményezésére 
indult, a terrorizmus áldozataival foglalkozó uniós szakértői központ. A központ olyan 
iránymutatásokat és képzéseket fog nyújtani, amelyek segítik a terrorizmus áldozataira 
vonatkozó uniós szabályok végrehajtását, és szakértői központként működik majd. 
Személyesen fogok gondoskodni arról, hogy e dicséretes kezdeményezés megvalósítása kellő 
gyorsasággal és gondossággal történjen. 
 

 
3. A portfólió egyik fontos eleme a biztonság belső és külső dimenziója közötti nagyobb 

összhang biztosítása. Az online félretájékoztatás és a választási folyamatokba való 
beavatkozás kiemelkedő példája e kapcsolatnak, és itt koherensebb és határozottabb 
megközelítésre van szükség az Unió részéről. Az elkövetkező öt évben milyen 
fellépésre készül e tekintetben? 
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Az EU belső biztonsága csak akkor garantálható, ha az uniós határokon túli területekre is 
odafigyelünk. A biztonság belső és külső dimenziói kölcsönösen függenek egymástól és 
kapcsolódnak egymáshoz. A terrorizmus és a szervezett bűnözés olyan nemzetközi 
fenyegetést jelentenek, amelyet csak a belső és a külső dimenziót egyesítő koherens 
fellépések alapján lehet kezelni.  
 
Az illetékes biztosokkal szoros együttműködésben szándékomban áll tárgyalásokat folytatni a 
szomszédságunkban található országokkal olyan megállapodások megkötése érdekében, 
amelyek lehetővé teszik az információcserét azok bűnüldöző hatóságai és az Europol között. 
Teljes mértékben támogatom a nyugat-balkáni partnerekkel folytatott, a terrorizmus és a 
fegyverkereskedelem elleni küzdelemre irányuló munkát, és elkötelezett vagyok annak 
folytatása mellett. Ennek során az emberkereskedelem elleni küzdelmet prioritásként kell 
kezelnünk. 
 
A biztonság belső és külső dimenziója közötti kapcsolat az online világban teljesen 
egyértelmű. A christchurchi terrorista támadást követő, a terrorista tartalmak online 
terjesztésének megakadályozását célzó nemzetközi fellépésre irányuló felhívás összhangban 
áll a Bizottság által az uniós internetfórum keretében végzett munkával, valamint az e 
területre vonatkozó jogalkotási javaslatával.  
 
Az internetes platformok globális szereplők, és globális hatókörük miatt különleges 
felelősséggel bírnak. Ez a helyzet a félretájékoztatási kampányok esetében is, amelyek a 
hibrid támadások részét képezhetik. A választásokra irányuló kiberfenyegetések és a 
félretájékoztatási kampányok jó példák a fenyegetések legújabb formáira, amelyekkel 
szemben rendkívül elővigyázatosnak és felkészültnek kell lennünk. A legutóbbi európai 
parlamenti választások előtt a jelenlegi Bizottság jelentős erőfeszítéseket tett annak 
érdekében, hogy összefogja a választási hatóságokat, a nemzeti kiberhatóságokat és a 
bűnüldözést, növelje a tudatosságot és óvja a választások integritását. E fenyegetések 
kezelése céljából már számos konkrét lépések történt: cselekvési terv született a 
félretájékoztatásról, a folyamatban lévő félretájékoztatási kampányokra vonatkozó 
információk megosztásának központjául szolgáló riasztási rendszer jött létre, párbeszéd indult 
a platformokkal az átláthatóság javításáról, amelynek eredménye a félretájékoztatás 
visszaszorítását célzó gyakorlati kódex lett, továbbá a médiaműveltséggel és a 
figyelemfelkeltéssel kapcsolatos erőfeszítésekre került sor. 
 
Ez a kérdés valóban közvetlen jelentőséggel bír a biztonságpolitika szempontjából, 
ugyanakkor természetesen a saját portfóliómon túl szélesebb területet is érint. Biztosi 
kinevezésem esetén szorosan együtt fogok működni az értékekért és az átláthatóságért felelős 
alelnökkel (a félretájékoztatással kapcsolatban) és az európai életmód védelméért felelős 
alelnökkel (a hibrid fenyegetésekkel kapcsolatban), továbbá más kollégáimmal annak 
biztosítása érdekében, hogy e téren összehangolt és átfogó politikát alakítsunk ki, amely 
tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és amelynek részét képezi a nemzetközi partnerekkel – 
többek között a NATO-val – való együttműködés. 
 

 
4. Az elmúlt öt évben megtörtént az Unió információs rendszereinek teljes átalakítása: 

megoldottuk a joghézagokat és fokoztuk a szinergiákat. Ebben a jogalkotási 
ciklusban minden bizonnyal a végrehajtásra fogunk összpontosítani. Készen áll-e 
arra, hogy kötelezettséget vállaljon az új és a megreformált információs rendszerek 
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időben történő és költségvetés szerinti beüzemeltetésére? A Vízuminformációs 
Rendszer tekintetében hajlandó-e kötelezettséget vállalni arra, hogy egyértelmű 
határidőt tűz ki annak üzembe helyezésére? 

Amint azt a meghallgatáson is elmondtam, számíthatnak arra, hogy a meglévő, a biztonság 
területére vonatkozó jogszabályok teljes körű átültetése és végrehajtása érdekében fogok 
dolgozni. E folyamat során minden eszközt felhasználok a tagállamok támogatására. A 
biztonság területére vonatkozó uniós jog helyes alkalmazásának biztosítása érdekében 
szükség szerint a kötelezettségszegési eljárásokat is igénybe fogom venni. 

Biztosíthatom Önöket, hogy az „interoperabilitás” kezdeményezés megvalósítása az egyik 
legfőbb prioritásom lesz. 2021 vége és 2023 vége között valamennyi interoperabilitási 
elemnek, valamint a belügyek területén az új vagy korszerűsített információs rendszereknek 
is működésbe kell lépniük. Ez nagyon szoros ütemterv, és valamennyi szereplő – a 
tagállamok, az eu-LISA ügynökség és a Bizottság – részéről szorosan együttműködést 
igényel. Az egyik szereplő késlekedése azzal a kockázattal jár, hogy a projekt mindenkit 
érintve késedelmet szenved. Annak biztosítására, hogy a végrehajtás mind az időzítés, mind 
pedig a költségvetés tekintetében menetrend szerint haladjon, az interoperabilitásról szóló 
rendeletek végrehajtásának nyomon követéséhez egy ellenőrző struktúra áll rendelkezésre, 
emellett pedig a tagállamok fővárosait is rendszeresen felkeressük, hogy feltárjuk a 
problémákat és a szűk keresztmetszeteket, és a megoldások és támogató intézkedések 
azonosítása érdekében levonjuk a tanulságokat. Szeretném világossá tenni tagállami 
kollégáim számára, hogy ez nem csupán technikai, hanem politikai feladat is. Úgy vélem, a 
kölcsönös interoperabilitás sikere olyannyira elengedhetetlen, hogy megítélésem szerint 
érdemes arra rendszeresen felhívni a Bel- és Igazságügyi Tanácsban ülésező miniszterek 
figyelmét, hangsúlyozva, hogy eredmény csak valamennyiünk felelősségvállalása esetén 
érhető el. Tekintettel a Parlament kulcsfontosságú szerepére a rendeletek gyors 
elfogadásában, kötelezettséget vállalok arra, hogy rendszeresen tájékoztatást és visszajelzést 
adok Önöknek a végrehajtásról és az elért eredményekről. Személyesen fogom szoros 
figyelemmel kísérni ezt a folyamatot. 

Ami a Vízuminformációs Rendszert illeti, közös célunk kell, hogy legyen a 
Vízuminformációs Rendszer korszerűsítése, összekötve a rendszert a többi határigazgatási 
adatbázissal és hatálya alá rendelve a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumokat, valamint 
a tartózkodási engedélyeket. Egyetértek azzal, hogy egyértelmű határidőt kell 
megállapítanunk a felülvizsgált VIS működésbe lépésére. Ezért úgy vélem, hogy első számú 
prioritásunk a háromoldalú tárgyalások mielőbbi megkezdése. Biztosi kinevezésem esetén 
kötelezettséget vállalok arra, hogy személyesen részt veszek e tárgyalásokon, és biztosítani 
fogom, hogy azok az elkövetkező hónapokban eredményesen záruljanak. Számítok az Önök 
konstruktív támogatására, és várakozással tekintek az ügyirattal kapcsolatos munka elé. A 
végrehajtásra vonatkozó rendelkezések megbeszélésére a háromoldalú egyeztetések során 
kerül sor. A Vízuminformációs Rendszer működésbe lépése attól függ, hogy rendelkezésre 
áll-e az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer, ezért az időben történő 
bevezetés érdekében rendkívül fontos a kapcsolódó módosításokra vonatkozó, függőben lévő 
javaslat elfogadása.  

A nagyméretű IT-rendszerek létrehozását vagy fejlesztését megfelelően elő kell készíteni és 
végre kell hajtani. A siker érdekében elengedhetetlen, hogy kellő energiával és 
elkötelezettséggel álljunk neki a feladatnak. A továbbfejlesztett rendszer működésbe lépése 
előtt végrehajtási aktusok elfogadására, az előírások, a beszerzés és a kivitelezés 
kidolgozására lesz szükség. A munka jelentős részét a tagállamok fogják elvégezni, 
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amelyeknek ki kell igazítaniuk nemzeti IT-rendszereiket. A más rendszerekkel kapcsolatos 
tapasztalatok, valamint a határigazgatási rendszerek és az interoperabilitás teljes informatikai 
rendszerére vonatkozó átfogó ütemterv alapján a Bizottság becslése szerint mindez három 
évet vesz igénybe. Biztos vagyok benne, hogy a tárgyalások kedvező eredménnyel zárulnak. 

Az S&D által javasolt írásbeli kérdések 
 
1. Ön kijelenti, hogy az alapvető jogok és a biztonság tiszteletben tartása következetes 

és egymást kiegészítő politikai célkitűzések; ugyanakkor egyes, e területre vonatkozó 
uniós jogszabályokról megállapították, hogy megsértik az alapvető jogokat, és így az 
EU legfelsőbb bírósága előtt jogellenesek. Mivel Önnek szerepe szerint biztosítania 
kell, hogy valamennyi biztonsági intézkedés tiszteletben tartja az alapvető jogokat, 
különösen a magánélet és a személyes adatok védelmét, a 
megkülönböztetésmentességet és az ártatlanság vélelmét, valamint a szükségesség és 
az arányosság elvét, miképpen fogja Ön mindezt elérni, és hogyan fogja garantálni, 
hogy az Ön által a belső biztonság és a határigazgatás terén bevezetett új 
intézkedések ennek eleget tesznek és ki fogják állni a Bíróság előtti megmérettetést? 

 
Amint azt a meghallgatáson elmondtam, az alapvető jogok soha nem képezhetik utólagos 
megfontolás tárgyát. Ez azt jelenti, hogy rendkívül szoros figyelemmel fogom kísérni az új 
kezdeményezések kidolgozásának kezdeti szakaszát. 
 
Valóban úgy vélem, hogy a biztonság és az alapvető jogok tiszteletben tartása egymással 
összhangban álló és egymást kiegészítő politikai célkitűzések. Tiszteletben kell tartani az 
olyan alapvető jogokat, mint a magánélethez való jog és az adatvédelem. A polgárok 
ugyanakkor azt is elvárják, hogy a biztonságpolitika eredményeket hozzon. Ezért megfelelő 
egyensúlyt kell teremtenünk, és a hatékonyságot össze kell kötnünk az alapvető jogok feletti 
folyamatos őrködéssel. Ki kell dolgoznunk a megfelelő politikákat, amelyeknek 
tartalmazniuk kell a megfelelő biztosítékokat is. A jogérvényesülésért felelős biztossal szoros 
együttműködésben gondoskodni fogok arról, hogy az alapvető jogok (ideértve a személyes 
adatok védelméhez való jogot) minden jövőbeli jogszabály stabil elemei legyenek, és a 
rendelkezésemre álló valamennyi hatáskört kihasználva szorosan nyomon követem majd 
azok hatékony végrehajtását a tagállamokban.  

 
A biztonság területére vonatkozó jogszabályok csak akkor felelnek meg céljuknak, ha kiállják 
az igazságszolgáltatás próbáját. Erre jó példa az adatmegőrzési irányelv és az abból 
következő ítélkezési gyakorlat. 

 
Kötelezettséget vállalok az ezekből és a hasonló tapasztalatokból levont tanulságok 
hasznosítására, valamint annak biztosítására, hogy a biztonság területén javasolt új 
jogszabályokat alapos vizsgálatnak vessék alá, többek között az alapvető jogok 
vonatkozásában, összhangban a jogalkotás minőségének javítására vonatkozó elvekkel. 
Különös figyelmet fogok fordítani az Alapjogi Chartával való összeegyeztethetőség 
biztosítását célzó jogi érvelésekre. Az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal folytatott 
tárgyalások során nem riadok vissza attól, hogy hangsúlyozzam a Bizottság aggályait, ha a 
javaslatot oly módon módosítanák, hogy kétséges lenne, hogy az továbbra is megfelel-e az 
Alapjogi Chartának. 

 
 Úgy vélem, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak egyaránt megvan a 
maga szerepe és felelőssége e tekintetben.  
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2. Emellett fel kíván lépni a bűnüldözési célú új technológiai eszközök használatba 

vétele mellett. Hogyan fogja biztosítani, hogy az olyan eszközök, mint a prediktív 
rendfenntartás és az arcfelismerő technológiák, amelyek számos etikai kérdést 
vetnek fel, szintén tiszteletben tartsák a fent említett normákat, elveket és 
jogokat? Jelenleg vita folyik a titkosításról is. Mivel a titkosítás alapvető fontosságú 
a mai világban, egyetért-e azzal, hogy a bűnüldözést szolgáló beépített kiskapuk 
titkosított üzenetekhez való hozzáférésének engedélyezése veszélyeztetheti az összes 
online szolgáltatásba és kommunikációba vetett bizalmat és ezek biztonságát mind a 
természetes, mind a jogi személyek tekintetében? Milyen módon védené meg a 
titkosítást Európában? 

Teljes mértékben elismerem, hogy az innovatív technológiák alkalmazása a bűnüldözés 
területén, valamint más területeken egyaránt jelenthet lehetőségeket és kihívásokat. A 
technológiának a társadalom a társadalom javára, nem pedig a kárára kell válnia. Fontos, 
hogy a polgárok biztosak lehessenek abban, hogy az EU-ban az új technológiák használata 
szilárd szabályozási kereten belül, minden szükséges biztosíték mellett történik, teljes 
mértékben tiszteletben tartva alapvető jogaikat. Elismerem, hogy e technológiák számos 
etikai és gyakorlati kérdést vetnek fel, valamint aggályos lehet az is, hogy a használatuk 
milyen következményekkel jár. Ezért el szeretném érni, hogy teljes mértékben tisztában 
legyünk azzal, hogy ezek a hatások hogyan minimalizálhatók, és a nem kívánt 
következmények miként mérsékelhetők. Ebbe a diskurzusba nem csupán a bűnüldöző 
közösséget kívánom bevonni, hanem az összes érdekeltet, valamint az uniós ügynökségeket 
és szerveket is, annak biztosítása érdekében, hogy az e területet érintő valamennyi uniós 
politika alaposan átgondolt legyen. 

Hiszek abban, hogy a bűnüldözés a technológia segítségével hatékonyabban láthatja el 
legitim feladatait. A technológia feladata a bűnüldözés támogatása, nem pedig a rendőrség 
helyettesítése. A technológia mindig csak eszköz marad, de végső soron minden döntést 
emberek hoznak. Ha azonban az algoritmusok elősegíthetik a jogszerűen gyűjtött adatok 
hatékonyabb és gyorsabb elemzését, vagy ha a technológia segítségével eredményesebben 
lehet felhasználni a meglévő adatokat, és csökkenteni lehet az új adatgyűjtés iránti igényt, 
akkor mindenképpen a technológia alkalmazását szorgalmazom. 

A bűnüldözés számára különleges kihívást jelent a bűnözők általi titkosítás. Nem tervezek 
olyan intézkedést, amely betiltja, korlátozza vagy gyengíti a titkosítást, de el kell ismernünk, 
hogy ez a probléma létezik. Ha a rendszerekbe vagy az eszközökbe úgynevezett „kiskapukat” 
vezetnénk be, az valóban gyengítené a kiberbiztonságot, és a kívánttal ellentétes hatást 
váltana ki. Már történtek gyakorlati intézkedések e kihívások kezelésére; ilyen például az 
Europol visszafejtési képességeinek megerősítése a bűnügyi nyomozások során lefoglalt 
eszközökre vonatkozóan. Elemezni kívánom ezen intézkedések hatását és hatékonyságát. 
Meg szeretném bízni az uniós ügynökségeket – különösen az Europolt és a CEPOL-t –, hogy 
elemezzék és osszák meg a titkosításra vonatkozó új technikai és jogi fejleményekkel 
kapcsolatos ismereteiket. Elő kívánom mozdítani továbbá a bűnüldözési közösség, az üzleti 
közösség, a tudományos körök és az igazságügyi hatóságok közötti párbeszédet annak 
biztosítása érdekében, hogy a titkosítás jelentette kihívásokat az alapvető jogok teljes körű 
tiszteletben tartása mellett oldják meg.  
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A Verts/ALE által javasolt írásbeli kérdések 

1. Milyen új lépéseket fog tenni a biztosjelölt a harmadik országokkal folytatott 
formális, informális és pénzügyi együttműködés során az alapvető jogok 
biztosítékainak nyomon követésére és értékelésére? Hogyan és mikor fogja 
tájékoztatni az Európai Parlamentet ezek eredményeiről? Tudja-e biztosítani, hogy 
a nyomon követés átlátható és független értékeléseket tartalmazzon, és hogy ezeket a 
LIBE bizottsággal közösen folytassák és megosszák vele, mielőtt az EU ilyen jellegű 
együttműködésbe bocsátkozna? 

A megbízólevelemnek megfelelően kötelezettséget vállalok arra, hogy – a 
főképviselővel/alelnökkel, az európai életmód védelméért felelős alelnökkel és más illetékes 
biztosokkal, illetve a tagállamokkal szoros együttműködésben – megerősítsük a származási és 
tranzitországoknak minősülő harmadik országokkal folytatott együttműködésünket a 
harmadik országokkal való együttműködésre irányuló erőfeszítések fokozása érdekében. 

A Bizottság minden tevékenysége során köteles tiszteletben tartani az Alapjogi Chartát. A 
tagállamok illetékes hatóságait uniós és nemzetközi jogszabályok is kötik. Ebből következik, 
hogy a harmadik országokkal folytatott együttműködés semmilyen módon nem 
befolyásolhatja a visszaküldés tilalma elvének tiszteletben tartását, és nem áshatja alá a 
jogszerű eljárást és a hatékony jogorvoslathoz való hozzáférést. Egyik célkitűzésem az 
Európai Unió alapvető értékeinek védelme. A harmadik országokkal folytatott 
együttműködésünk során mindig az alapvető jogok védelmének javítására kell törekednünk, 
és nem lehet szó a szabályok figyelmen kívül hagyásáról.  

Elkötelezett vagyok amellett, hogy megvizsgáljam, miként lehet a szabályok betartását a 
lehető legmegfelelőbben ellenőrizni és értékelni, és ennek során hagyatkozni fogok az uniós 
küldöttségek és az európai migrációs összekötő tisztviselők – helyszíni forrásaink – által 
végzett munkára és elemzésre is. Ez rendkívül fontos, ha valós képet szeretnénk kapni a 
munkánk hatásairól. 

Azon esetek mellett, amikor a Parlament a Szerződésekkel összhangban hivatalosan is részt 
vesz a döntéshozatali folyamatban, kötelezettséget vállalok arra, hogy az Európai Parlament 
és a megfelelő bizottságok előtt rendszeresen személyesen megjelenjek annak érdekében, 
hogy a Bizottság megválasztott elnökének politikai iránymutatásaival összhangban az egyes 
harmadik országokkal folytatott együttműködés teljes folyamata során naprakész 
információkkal szolgáljak, és megismerjem az Önök véleményét.  

2. Milyen konkrét, azonnali intézkedéseket fog tenni a biztosjelölt annak érdekében, 
hogy fokozza az EU és tagállamai földközi-tengeri térségben folyó kutatási és 
mentési kapacitásait és erőfeszítéseit? 

A földközi-tengeri uniós műveletek kulcsszerepet játszanak a földközi-tengeri térségben 
folyó kutatás és mentés terén. Amint azt a meghallgatásom alatt hangsúlyoztam, az 
életmentés soha nem tekinthető bevándorlásra ösztönző tényezőnek. Ezek a műveletek 
hozzájárultak ahhoz, hogy az előző négy évhez képest jelentősen csökkent a tengeri 
halálesetek száma. Annak ellenére, hogy a tagállamok úgy határoztak, hogy – a képzés és a 
légi felügyelet finanszírozása érdekében – leépítik a Sophia műveletet, az Európai Határ- és 
Parti Őrség által irányított műveletek folytatódnak. E műveletek a tagállamokkal a földközi-
tengeri térségben folytatott szoros együttműködésben valósulnak meg, és konkrét keresési és 
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mentési feladatkör tartozik hozzájuk. Az EU külső határainak védelmére és a migrációs 
áramlások kezelésére irányuló kollektív képességünk – erős nemzeti határellenőrzési 
politikák kialakítása mellett – az Európai Határ- és Parti Őrség megfelelő működésén is 
múlik, különös tekintettel az Ügynökség és a nemzeti hatóságok közötti hatékony 
együttműködésre. Az egyik legfontosabb prioritásom ezért a megerősített Európai Határ- és 
Partvédelmi Ügynökség teljes körű és felgyorsított megvalósításának biztosítása lesz.  

 
Bár tisztában vagyok azzal, hogy a Bizottság hatásköre nem terjed ki a kutatási és mentési 
műveletek összehangolására, illetve partraszállásra szolgáló helyek kijelölésére, úgy vélem, 
az elmúlt hónapokban – számos tagállam részvételével – szerzett tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a Bizottság jelentős hatást fejthet ki e téren. A Bizottság képes támogatni és koordinálni 
a hajókon tartózkodók partra szállást követő áthelyezésével és elosztásával kapcsolatos 
tevékenységeket, a tagállamok kérésére. Ez egyértelmű helyzetet teremt a tagállamok, de 
maguk a menekültek számára is, és jól példázza, hogy a Bizottság be tud tölteni egy ilyen 
rendkívül gyakorlati szerepet, amely tényleges kedvező hatást fejt ki. 

 
Nagy érdeklődéssel vettem tudomásul, hogy négy tagállam a közelmúltban kiszámíthatóbb és 
hatékonyabb ideiglenes intézkedésekről állapodott meg. Tudom, hogy ezt tovább tárgyaljuk a 
Bel- és Igazságügyi Tanács október 8-i luxembourgi ülésén, amelynek egyértelmű célja a 
részt vevő tagállamok számának növelése.  

 
Úgy vélem, ez a fejlemény nagyon fontos lépés egy rendkívül érzékeny és nehéz területen, és 
számítok arra, hogy a miniszterek jövő kedden megragadják ezt a lehetőséget. Biztosi 
kinevezésem esetén azonnal megvizsgálom az eddigi lépéseket, és kötelezettséget vállalok új, 
fenntarthatóbb, megbízhatóbb és tartósabb keresési és mentési megközelítés kidolgozására. 
Azonnali lépésként biztosítani kívánom, hogy a Bizottság mind pénzügyi, mind operatív 
támogatást nyújtson – mint például a folyamattal kapcsolatos rendszeres információcsere 
biztosítása –, az uniós ügynökségek és a partra szállás szerinti tagállam tekintetében központi 
kapcsolattartó pontként működve. Mind az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal, mind 
az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség különböző módokon segítheti a tagállamokat, 
többek között a nyilvántartásba vétel, az előszűrés és a megfelelő feltételek biztosítása terén. 
Az EU ebben az esetben szintén kifejezetten gyakorlati, mindenki javát szolgáló segítséget 
tud nyújtani.  

 
Szilárd meggyőződésem, hogy a kutatásra és mentésre vonatkozó fenntartható megközelítés 
érdekében továbbra is nyomást kell gyakorolnunk az embercsempészekre, és minden 
szükséges lépést meg kell tennünk kegyetlen üzleti modelljük megtörése érdekében. Az e 
kegyetlen gyakorlat elleni fellépést az alapvető jogok érvényesítése szerves részének 
tekintem. Tovább kívánom fejleszteni a migránscsempészetről szóló cselekvési terv 
keretében végzett munkát, és meg fogom vizsgálni a vonatkozó szabályozási keretet (például 
a segítségnyújtási csomagot) annak megállapítása érdekében, hogy az továbbra is megfelel-e 
a céljának, továbbá feltérképezem, hogy miként fokozhatnánk fellépéseinket; ennek során 
mindvégig kiemelten kezelem az életmentés humanitárius kötelességét. Különösen szeretnék 
az Európai Parlament azon állásfoglalására építeni, amely szerint iránymutatásokat kell 
kidolgozni a tagállamok számára a nem kormányzati szervezetek hajói által a tengeren 
veszélybe került személyek számára biztosított valódi humanitárius segítségnyújtás 
bűncselekménnyé nyilvánításának megszüntetése kérdésében. Szilárd meggyőződésem, hogy 
a valódi humanitárius segítségnyújtást soha nem szabad bűncselekménnyé nyilvánítani. Ezért 
szorosan együtt fogok működni az Európai Parlamenttel és más országokkal annak 
érdekében, hogy megtaláljuk a legmegfelelőbb megoldást ebben a fontos ügyben. Ez is 
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indokolja, hogy megerősítsük az együttműködést a származási, tranzit- vagy célországnak 
minősülő harmadik országokkal. Konkrétan: prioritásként tekintek a Líbiával határos 
országokkal való együttműködésünk megerősítésére azzal a céllal, hogy szigorúan fellépjünk 
az embereket a kizsákmányolás és a szenvedés útjára terelő csempészhálózatokkal szemben. 
A nigeri közös nyomozócsoport több tucat hálózatot felszámolt, és több száz embercsempészt 
és emberkereskedőt tartóztatott le. Meg kell vizsgálnunk, hogy milyen lehetőségek vannak e 
munka kiterjesztésére. 

3. Elkötelezi-e magát rá, hogy a menekültügyi politika reformját bizonyítékokon 
alapuló megközelítés alapján hajtja végre, gondoskodva valamennyi KEMR-eszköz 
esetében a végrehajtási jelentések közzétételéről, az ezen eszközökben foglalt jogi 
kötelezettségekkel összhangban; biztosítva továbbá, hogy minden új javaslat előzetes 
hatásvizsgálaton alapuljon, figyelembe véve, hogy a jelenlegi KEMR reformjára 
vonatkozó javaslatokat nem kísérte hatásvizsgálat? 
 
Kötelezettséget vállalok arra, hogy megalapozott és tényeken alapuló megközelítést 
alkalmazzunk a tárcámhoz tartozó területeken a politikai döntéshozatal terén. A szilárd és 
széles körű konzultációkon alapulóhatásvizsgálatok és értékelések központi szerepet 
játszanak az új szakpolitikai kezdeményezések hatókörének és tartalmának 
meghatározásában. Ez egybevág azzal, amit a Bizottság megválasztott elnöke a 
biztosjelölteknek szóló megbízólevelekben egyértelművé tett, valamint az uniós 
jogszabályalkotás mikéntjéről vallott meggyőződésemmel. Elkötelezett vagyok annak 
biztosítása mellett, hogy a Bizottság az érintett felekkel konzultációt folytasson, és 
elvégezze az adott körülmények között a gyakorlatban megvalósítható hatásvizsgálatokat, 
hogy a lehető leghamarabb nyílt kommunikáció folytasson az érdekelt felekkel és a 
nyilvánossággal, és kifejtse a Bizottság által indított kezdeményezések mögött 
meghúzódó okokat. Be fogom nyújtani a rendelkezésünkre álló bizonyítékok értékelését 
annak biztosítása érdekében, hogy minden kezdeményezés azon a tényeken alapuló 
szakpolitikai megközelítésen alapuljon, amelyben szilárdan hiszek. 
 
Ezen túlmenően a Bizottságnak a Szerződések őreként kötelessége nyomon követnie az 
uniós jog átültetését és végrehajtását. Pontosan ez az, amit a Bizottság a közös európai 
menekültügyi rendszert alkotó összes különböző eszköz alkalmazásával körültekintően 
végez. Tanulmányokat készített az uniós jog átültetéséről és végrehajtásáról, számos 
találkozót folytatott a tagállamokkal, valamint helyszíni látogatásokat is szervezett. E 
nyomonkövetési tevékenységek eredményei, valamint az e területen készített értékelések 
kiindulópontként szolgáltak a 2016-ban benyújtott javaslatokhoz.  
 
Az új menekültügyi és migrációs paktumban átfogóan fel kell mérnünk a 
rendelkezésünkre álló bizonyítékokat és tapasztalatokat. Új szemléletre, de egyúttal 
reformra is szükségünk van.  

Az ECR által javasolt írásbeli kérdések 

1. Megerősíti-e azt a nyilatkozatát, hogy csak nemzetközi védelemre jogosult harmadik 
országbeli állampolgárok részesülhessenek az uniós menekültügyi politika 
előnyeiből? Egyértelmű különbséget tenne-e az említettek és azon gazdasági 
migránsok között, akik nem tartoznak a menekültstátusszal kapcsolatos 
kritériumok hatálya alá? 
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Megerősíthetem, hogy véleményem szerint csak a valódi nemzetközi védelemre szoruló 
személyeket kellene az uniós menekültügyi vívmányok szerinti kedvezményezettként 
elismerni. 

A menedékjog az Európai Unió Alapjogi Chartája által garantált alapvető jog. Ez a jog maga 
után vonja, hogy a nemzeti hatóságok minden egyes, menedékjog iránti kérelmet megfelelő 
eljárás keretében értékelnek, figyelembe véve az egyes esetekben fennálló egyedi 
körülményeket.  

Ha szavatolni akarjuk, hogy továbbra is biztosíthassuk a valódi védelemre szorulók védelmét, 
világosan meg kell különböztetnünk őket azoktól a migránsoktól, akik – érthető módon – a 
maguk és családjuk számára elérhető jobb élet és több lehetőség reményében kelnek útra, de 
nem szorulnak valódi védelemre, és így nem támaszkodhatnak a menedékjogra. Ezeknek a 
migránsoknak a jelenlegi és a jövőbeli jogi utakat kell követniük, hogy biztonságos, legális és 
méltóságteljes módon érjék el Európát. Azokat, akik nem jogosultak tartózkodásra, az 
alkalmazandó eljárásoknak és biztosítékoknak megfelelően vissza kell küldeni.  

2. Ön azt állította, hogy az embercsempészek és emberkereskedők kegyetlen üzleti 
modelljének megtörése érdekében szorosabb együttműködésre lenne szükség a 
származási harmadik országokkal. Megfontolná-e Ön a harmadik országokban 
benyújtott menedékjog iránti kérelmek feldolgozásának lehetőségét annak 
érdekében, hogy véglegesen megtörje az embercsempészek üzleti modelljét, 
összhangban a Tanács 2018. júniusi következtetéseivel? 

Migrációs politikánk kidolgozásának középpontjában a harmadik országokkal való 
együttműködésnek kell állnia; szakpolitikáinknak pedig továbbra is humanitárius értékeinkre 
kell épülniük. Amint arra a meghallgatásom során is utaltam, a nemzetközi védelemre 
szoruló, legkiszolgáltatottabb személyek esetében a nem biztonságos és szabálytalan 
útvonalakat az uniós tagállamokba történő jogszerű és biztonságos belépésre kell felcserélni. 
Ezért a külső oldalt illetően továbbra is az áttelepítésen alapuló megközelítést kell a 
középpontba helyeznünk. Az Európai Tanács által 2018. júniusban előterjesztett 
megközelítés nem nyerte el a tagállamok részéről szükséges támogatást. Ez jó alkalom 
számomra, hogy más megközelítéseket dolgozzak ki, közelítve az Európai Parlament és a 
tagállamok álláspontját. 

A GUE/NGL által javasolt írásbeli kérdések 
	
1. Belső biztonság;  

Írásbeli válaszaiban azt mondja, hogy a bűnüldözési együttműködés egyik prioritása 
a „szükséges technológiai innováció biztosítása lesz annak biztosítása érdekében, 
hogy képesek legyünk kezelni az új és újonnan megjelenő fenyegetéseket”. Mit jelent 
pontosan a technológiai innováció a bűnüldözés tekintetében? Tudna-e konkrét 
példát említeni, és hogyan biztosítaná, hogy az innováció ne legyen az alapvető jogok 
védelmének sérelmére? 

 
Mi a véleménye az arcfelismerés használatáról a közterületeken? E kérdéseket még 
nem szabályozták uniós szinten, néhány ország egész városokra kiterjedő felügyeleti 
rendszert alakít ki a mesterséges intelligencia ezen alkalmazása alapján, míg mások 
tiltják használatukat. Szándékában áll-e uniós szinten összehangolt megközelítést 
előterjeszteni?  
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A technológiai innováció a bűnüldözés területén mindig is a rendfenntartás és a büntető 
igazságszolgáltatás fontos részét képezte. Ahogyan a 19. században az ujjnyomatelemzések 
fejlődése, úgy a közelmúltban a DNS-elemzés jelentett óriási áttörést a rendőrség, az 
ügyészek és a bírák számára. A biometrikus adatok használata elősegíti majd a bűnözők és a 
terroristák által használt többszörös személyazonosság felderítését. A technológia segítségére 
lesz szükség ahhoz, hogy a bűnüldöző hatóságok szembe tudjanak nézni a pilóta nélküli légi 
járművek jelentette veszélyekkel, amelyek a közterületeken komoly kockázatot jelenthetnek a 
lakosság számára, vagy megkönnyíthetik a kábítószer-kereskedelmet. 
 
Az EU-nak be kell ruháznia a kutatásba és az innovációba, hogy gyarapítani tudja az 
ismereteket, és/vagy felmérje, hogy egy adott technológia milyen potenciállal rendelkezik. 
Ezt azonban európai módon kell megvalósítania. Úgy vélem, az etikai megfontolásoknak 
mindvégig a kutatás szerves részét kell alkotniuk, az etikai szabályoknak való megfelelés 
pedig kulcsfontosságú a kutatási kiválóság eléréséhez. Teljes mértékben elismerem, hogy az 
innovatív technológiák – például a mesterséges intelligencia – alkalmazása a bűnüldözés 
területén, valamint más területeken egyaránt jelenthet lehetőségeket és kihívásokat. Ezért 
nagyon fontosnak tartom, hogy a Bizottság megválasztott elnöke úgy döntött, hogy a 
jogalkotás első 100 napja során a mesterséges intelligenciára vonatkozó összehangolt európai 
megközelítést terjeszt elő, ideértve az emberi és etikai vonatkozásokat is. E munkához 
magam is aktívan hozzá fogok járulni. 
 
Konkrétabban, ami az „arcfelismerést” illeti, a kifejezést gyakran használják olyan általános 
módon, amely magában foglalhatja a technológia használatának különféle eseteit, például a 
határforgalom-ellenőrzést, illetve nyomozás során a képeken vagy videofelvételeken szereplő 
személyek azonosítását. E technológia alkalmazásáról elsősorban nemzeti szinten születik 
döntés, az uniós és a nemzeti joggal, többek között az alkalmazandó adatvédelmi kerettel 
összhangban. Hatáskörének keretein belül a Bizottságnak mind kutatási, mind szakpolitikai 
szempontból fontos szerep jut az arcfelismerés fejlesztésében és alkalmazásában. Az uniós 
jogot illetően alapvetően fontos, hogy az arcfelismerés alkalmazására egyértelmű 
meghatározás vonatkozzon, annak korlátai egyértelműek legyenek, és megfelelő biztosítékok 
álljanak rendelkezésünkre.  

 
Az Uniónak élen kell járnia a mesterséges intelligencia alkalmazására vonatkozó etikus 
módszerek kialakításában, többek között a bűnüldözés terén is. Ezért meggyőződésem, hogy 
hiba lenne, ha a bűnüldöző hatóságokat elzárnák a technológiai fejlődés jelentette 
lehetőségektől. Célom ehelyett annak lehetővé tétele, hogy a bűnüldözés egyértelmű jogi 
keretek között, az összes szükséges biztosíték és garancia mellett működhessen.  
 
2. Menekültügy:  

Vállalja-e, hogy fenntartja a menedékjogot az EU területén, és elutasít minden olyan 
javaslatot, amely külső menekültügyi eljárást eredményezne? 
 

Teljes mértékben elkötelezett vagyok amellett, hogy megvédjem az alapvető jogokat, és 
kiálljak a Szerződések és a menedékjog mellett. Az uniós menedékjog iránti kérelem 
benyújtásához való jog értékeink elengedhetetlen részét képezi. Teljes mértékben tisztában 
vagyok nemzetközi kötelezettségeinkkel, valamint azokkal az alapvető jogokkal kapcsolatos 
kihívásokkal, amelyekhez bármely, a menedékjog iránti kérelem külső feldolgozására 
vonatkozó javaslat vezetne. A menedékjognak mint alapvető jognak az EU Alapjogi 
Chartájának 18. cikke szerinti garantálása munkám egésze során irányadó elv lesz.  
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E tekintetben értékeink elválaszthatatlan részét képezi az uniós menedékjog iránti kérelem 
benyújtásának joga és a kérelemnek az EU területén való feldolgozása. Az, hogy lesz-e 
lehetőség menedékkérelem benyújtására harmadik országok területén, nem változtat ezen az 
alapvető ponton. Ezenfelül a külső feldolgozás a humanitárius megfontolásokon túl jelentős 
jogi, operatív és politikai kihívásokat is jelentene. Például, ha a tagállamok harmadik 
országokban benyújtott, menedékjog iránti kérelmeket fogadnának el és dolgoznának fel, 
ugyanolyan szintű védelmi normákat – például a hatékony jogorvoslathoz való jogot és a 
megfelelő befogadási feltételeket – kellene betartaniuk, mint az EU területén belül. Mindezen 
okok miatt nem támogatok olyan kezdeményezéseket, amelyek a menedékjog iránti kérelmek 
külső feldolgozásához vezetnének.  
  
Ehelyett szeretném ismételten hangsúlyozni: meggyőződésem, hogy több legális és 
biztonságos utat kell teremtenünk ahhoz, hogy az EU-ban menedéket kínáljunk az emberek 
számára. Ennek magában kell foglalnia az olyan szakpolitikák kiterjesztését is, mint például 
az áttelepítés, amelyek már részét képezték az Európai Parlament előadói által a 
menekültügyi dossziékra vonatkozóan végzett intenzív munka során folytatott vitáknak. 
  
Ezért – a jövőbeli migrációs és menekültügyi paktum részeként – szorgalmazni fogom egy új 
áttelepítési keret mielőbbi elfogadását. Időközben és az új áttelepítési keret elfogadásáig 
haladéktalanul ajánlást fogok előterjeszteni, amely nemcsak a folytonosságot biztosítja, 
hanem a jelenlegi, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatalával szoros 
együttműködésben folytatott áttelepítési erőfeszítéseink megerősítését is, mivel nem 
engedhetjük meg magunknak, hogy az új keret alkalmazandóvá válása előtt az uniós 
erőfeszítések terén joghézagok alakuljanak ki. 
 
 
 


