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1. Általános alkalmasság, európai elkötelezettség és személyes függetlenség 

Milyen személyes képességekkel és tapasztalatokkal rendelkezik, melyek különösen alkalmassá 

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

lenne – az általános európai érdekeket? Mi motiválja erre? Hogyan járul majd hozzá a Bizott-

ság stratégiai menetrendjének előmozdításához? Hogyan valósítja majd meg a nemek közötti 

egyenlőség érvényesítését, és hogyan integrálja a nemek közötti egyenlőség szempontjait a port-

fóliójához tartozó valamennyi szakpolitikai területbe?  

Milyen garanciákat tud adni függetlenségére az Európai Parlamentnek, és mi módon tudja biz-

tosítani, hogy semmilyen múlt-, jelen- vagy jövőbeli tevékenysége ne tegye kérdésessé feladat-

köre ellátását a Bizottságban?  

 

Teljes szakmai pályafutásomat az európai integráció előmozdításán munkálkodó köztisztviselőként 

töltöttem. 1995-ben kezdtem el dolgozni a magyar közigazgatásban, így a legelejétől fogva 

bekapcsolódtam abba a folyamatba, amely Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásához 

vezetett. Részt vettem a csatlakozási folyamatot koordináló csapatban, először a magyar fővárosban, 

később pedig Magyarország brüsszeli uniós képviseletén. Alapos áttekintést és ismereteket szereztem 

a csatlakozási folyamat valamennyi eleméről. Az ebben a történelmi folyamatban való részvételem 

olyan egyedülálló tapasztalat, amely egész életemet végigkísérő ösztönző erőt jelent számomra. 

 

Ezután a magyar közigazgatásban és az Európai Bizottságnál dolgoztam többféle beosztásban, hazám 

és az Európai Unió szolgálatában. 2011 óta Magyarország Coreper I nagyköveteként, 2015 óta pedig 

Coreper II nagyköveteként betöltött szerepem révén részesévé váltam az Európai Unió legmagasabb 

szintű politikai döntéshozatali köreinek.    

 

Képességeimet az Európai Unió általános érdekeinek előmozdítása terén is bizonyítottam, amikor az 

Európai Bizottság felelős egységének vezetőjeként az EU-n belüli második megerősített 

együttműködés keretében közreműködtem az egységes hatályú európai szabadalom létrehozásában. 

 

Az Európai Unió építése során nem kényszerülünk választani a nemzeti és az európai érdekek között, 

hanem szintézist kell találnunk közöttük, hogy a közjó érdekében tevékenykedhessünk. Ezen elv 

jegyében kívánom folytatni a közjó érdekében végzett munkámat. 

 

Az Európai Bizottság szomszédságpolitikai és bővítési tárcájáért viselt felelősség egy olyan álom 

beteljesülését jelentené számomra, amelyre kellőképpen fel vagyok készülve. Mélyen átérzem és 

megértem szomszédaink azon törekvéseit, hogy csatlakozzanak az európai családhoz vagy szorosan 

kapcsolódjanak ahhoz. Ugyanakkor tisztában vagyok azzal, hogy szomszédaink törekvéseit össze 

kell egyeztetnünk az Európai Unió fejlődését előmozdító politikai dinamikával. Ez szép, de nagy 
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kihívást jelentő feladat, amely kulcsfontosságú az EU jövője szempontjából, és komoly motivációt 

jelent számomra.  

 

Gondoskodni fogok arról, hogy szomszédainkkal fenntartott kapcsolatainkban megfelelően 

megvalósítsuk a megválasztott elnök politikai iránymutatását, maradéktalanul figyelembe véve a 

szomszédaink között fennálló különbségeket. Teljes mértékben támogatom a Bizottság 

elkötelezettségét az emberek, nemzetek és intézmények közötti kapcsolatok erősítése iránt. Teljes 

mértékben elkötelezett vagyok az új Bizottság geopolitikai jellege iránt is. A nyitottság, a 

méltányosság és a realitásérzék közös érdek egy olyan világban, amely a korábbinál kevésbé stabil 

és biztonságos.  

 

A Bizottság megválasztott elnöke, Ursula von der Leyen iránymutatásának megfelelően, teljes 

mértékben elkötelezett vagyok az új Bizottság geopolitikai jellege iránt is, és annak elősegítésén 

fogok munkálkodni. 

 

A Szerződések betűje mindig is útmutató volt számomra, és a jövőben is az marad: a jogok és a 

kötelezettségek elválaszthatatlanok egymástól; kicsi és nagy, gazdag és szegény, férfi és nő között 

egyenlő bánásmódot kell alkalmazni.  

 

A nők és férfiak közötti egyenlőség valóban az uniós szerződésekben rögzített alapvető európai érték. 

Határozottan elkötelezett vagyok aziránt, hogy megerősítsük a nemek közötti egyenlőséget és a nők 

és lányok társadalmi szerepvállalását a szomszédos és a bővítési régiókban, és ebben iránymutatóként 

szolgál számomra a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó II. uniós cselekvési terv, amelynek címe 

„A nemek közötti egyenlőség és a nők társadalmi szerepvállalásának növelése: az EU külkapcsolati 

politikájának hozzájárulása a nők és a lányok életének átalakulásához (2016–2020)”. Számos 

szomszédos ország súlyos problémákkal szembesül e téren – ilyen probléma például a nemi alapú 

erőszak, a nők munkaerőpiacról és a tulajdonjogokból való kiszorulása, hogy csak néhányat 

említsünk. Elkötelezett vagyok amellett, hogy politikai párbeszédünk során felvessük ezeket a 

kérdéseket, és határozottan támogassuk a nemek közötti egyenlőséget pénzügyi segítségnyújtási 

eszközeink révén. Szeretném továbbá megerősíteni a nemek közötti egyenlőséget az Európai 

Bizottságon belül is, beleértve a felelősségem alá tartozó szolgálatokat, és teljes mértékben 

támogatom a Bizottság megválasztott elnökének azon célját, hogy a biztosi testület megbízatásának 

végéig megteremtse a teljes egyenlőséget a Bizottság igazgatásának minden szintjén. Szorosan együtt 

fogok működni az egyenlőségért felelős biztossal.  

 

Kötelességemnek érzem, hogy megfeleljek a legszigorúbb etikai normáknak és az Európai Unióról 

szóló szerződés (EUSZ) 17. cikkének (3) bekezdésében, az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés (EUMSZ) 245. cikkében és 339. cikkében, valamint a biztosok magatartási kódexében 

meghatározott kötelmeknek. Érdekeltségi nyilatkozatom teljes körű, a nyilvánosság számára 

hozzáférhető, és azt bárminemű változás esetén aktualizálni fogom.  

 

Ezenfelül elkerülök minden olyan helyzetet, amely megkérdőjelezhetné pártatlanságomat és 

függetlenségemet, és haladéktalanul tájékoztatom a Bizottság elnökét minden olyan helyzet 

felmerüléséről, amely összeférhetetlenséghez vezethet.  

 

2. A portfólió irányítása és együttműködés az Európai Parlamenttel  

 

Hogyan írná körül szerepét, melyet a biztosi testület tagjaként betöltene? Milyen szempontból 

tekintené magát felelősnek és elszámoltathatónak a Parlament előtt saját, illetve hivatalának 

tevékenységével kapcsolatban? Milyen konkrét kötelezettségeket hajlandó vállalni a nagyobb 

átláthatóság, a kibővített együttműködés és a hatékony nyomon követés érdekében a Parlament 
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álláspontjai és jogalkotási kezdeményezések iránti igényei tekintetében? A tervezett kezdemé-

nyezésekkel vagy a folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatban kész-e arra, hogy a Parlamen-

tet a Tanáccsal egyenrangúan ellássa információval és dokumentumanyaggal? 

 

Feladatkör és az Európai Parlamenttel, valamint bizottságaival folytatott együttműködés 

 

Amennyiben megerősítenek szomszédságpolitikai és bővítési biztosként, teljes politikai felelősséget 

vállalok a hatáskörömbe tartozó területen folytatott tevékenységekért, a megválasztott elnök, Ursula 

von der Leyen november 7-i megbízólevelében kifejtettek szerint. Teljes mértékben egyetértek a kol-

legialitás elvével, és konstruktív módon fogok együttműködni a biztosi testület többi tagjával a szak-

politikai kezdeményezések hatékony kidolgozása és végrehajtása során, különös tekintettel a belső 

politikák külső dimenziójára.  

 

Arról is gondoskodni fogok, hogy kiváló munkakapcsolatot alakítsak ki az EU külügyi és biztonság-

politikai főképviselőjével/az Európai Bizottság alelnökével, akikkel erős csapatot fogunk alkotni.  

 

Az Európai Parlamenttel folytatott nyílt, átlátható és konstruktív párbeszéd alapvető fontosságú. A 

szakpolitikai döntéshozatal és a politikai párbeszéd folyamán a kölcsönös bizalom szellemében fogok 

együttműködni a Parlamenttel és az érintett bizottságokkal. 

 

Eltökélt szándékom, hogy biztosítsam a megfelelő parlamenti felügyelet lehetőségét, és megfelelő 

időben, átfogóan tájékoztassam Önöket az általam végzett munkáról. Például szorosan együtt kell 

működnünk a jövőbeli finanszírozási eszközök (Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttmű-

ködési Eszköz, Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, III) véglegesítése érdekében. Nagy jelentőséget 

tulajdonítok a Parlamentet és a Tanácsot megillető egyenlő bánásmód elvének, és tiszteletben fogom 

tartani intézményi szerepüket. Ez nem csupán a rendes jogalkotási eljárásból fakadó követelmény, 

hanem azért is elengedhetetlen a biztosok számára, mert a biztosi testület tagjaiként az Európai Par-

lament közvetlenül megválasztott tagjainak tartoznak elszámolással.  

 

Biztosítani fogom az illetékes parlamenti bizottságok elnökeivel folytatott rendszeres információcse-

rét, és gondoskodni fogok a parlamenti küldöttségekkel és munkacsoportokkal folytatott eszmecse-

rénk folytatásáról. 

 

Biztosítani fogom, hogy gyorsan és pontosan megválaszolják az európai parlamenti képviselőknek a 

Bizottsághoz intézett, a tárcámat illető kérdéseit. Készen állok arra, hogy rendszeresen megjelenjek 

az Európai Parlament plenáris ülésén és a bizottságok előtt, valamint részt vegyek a háromoldalú 

tárgyalásokon. 

 

Átláthatóság 

 

A megválasztott elnök, Ursula von der Leyen hangsúlyozta politikai iránymutatásában, hogy a pol-

gárok Unióba vetett hite csak úgy nyerhető vissza, ha intézményeink nyíltan, az átláthatóság teljes 

biztosításával működnek. A nagyobb átláthatóság érdekében a jogalkotási eljárás egésze során szo-

rosan együtt fogok működni az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal. A polgároknak tudniuk kell, 

hogy mi – mint az őket szolgáló intézmények – kikkel találkozunk, kikkel egyeztetünk és milyen 

álláspontot képviselünk a jogalkotási folyamat során. Teljes mértékben elkötelezett vagyok az átlát-

hatóságra és az információáramlásra vonatkozó, az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti 

kapcsolatokról szóló keretmegállapodásban és a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézmény-

közi megállapodásban foglalt széles körű rendelkezések végrehajtása iránt. Gondoskodni fogok arról, 

hogy ezeket a rendelkezéseket tiszteletben tartsuk a Parlament bizottságaival folytatott strukturált 

párbeszédekben és bármely egyéb kapcsolattartás során.  
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A hatáskörömbe tartozó szakpolitikai javaslatokat a szakértőkkel és a nyilvánossággal folytatott kon-

zultációk alapozzák majd meg, a minőségi jogalkotás elveivel összhangban.  E Bizottság tagjaként 

folytatni fogom továbbá az annak érdekében tett erőfeszítéseket, hogy folyamatosan tájékoztassam a 

polgárokat az EU intézményi felépítésében betöltött szerepéről.  

 

A Parlament álláspontjainak és jogalkotási kezdeményezések iránti kérelmeinek nyomon kö-

vetése 

 

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

Elkötelezte magát amellett, hogy a Bizottság jogalkotási aktusokat fog előterjeszteni a Parlament tag-

jainak többsége által elfogadott állásfoglalások ügyében, az arányosság, a szubszidiaritás és a minő-

ségi jogalkotás elveinek maradéktalan tiszteletben tartása mellett. Ezt a kötelezettségvállalást teljes 

mértékben magaménak vallom. Szorosan együtt fogok működni a Parlamenttel az EUMSZ 225. cikke 

szerinti állásfoglalások megvitatásának minden szakaszában. Együtt fogok működni az érintett par-

lamenti bizottságokkal, és tevékenyen jelen leszek az EUMSZ 225. cikke szerinti állásfoglalások 

előkészítése során. Ennek köszönhetően javulni fog a párbeszéd, valamint erősödni fog a bizalom és 

a közös cél érdekében történő együttműködés érzése.  

 

A keretmegállapodásnak megfelelően a Bizottság elfogadásuktól számított három hónapon belül meg 

fogja válaszolni a Parlament állásfoglalásait. A Bizottság biztosítja a folyamat politikai felügyeletét.  

 

Információk és dokumentumok rendelkezésre bocsátása 

 

Az információk és dokumentumok rendelkezésre bocsátása alapvető vetülete az Európai Parlament 

és a Bizottság közötti kapcsolat elmélyítésének. Ezért kötelezettséget vállalok arra, hogy teljes mér-

tékben végrehajtom a két intézmény közötti keretmegállapodás és a jogalkotás minőségének javítá-

sáról szóló intézményközi megállapodás vonatkozó rendelkezéseit. A Szerződések rögzítik a Parla-

ment és a Tanács mint társjogalkotók közötti egyenlőséget. Gondoskodni fogok arról, hogy ezt az 

elvet tiszteletben tartsák az információk megosztásának módja tekintetében a felelősségi körömbe 

tartozó területeken. 

  

  

3. kérdés 

Miképpen kívánja tovább erősíteni az intézményközi párbeszédet és együttműködést a Bizott-

ság és a Parlament – nevezetesen a Külügyi Bizottság – között, építve a korábbi biztosok köte-

lezettségvállalásaira és jó gyakorlataira, különös tekintettel a következőkre: 

 a Bizottság és a Parlament tevékenységének jobb szinkronba hozása, például a közzété-

telek (stratégiák, közlemények), miniszteri találkozók és csúcstalálkozók, nemzetközi megálla-

podásokról szóló nyílt tárgyalásokra irányuló javaslatok, emberi jogi párbeszédek tervezett 

időrendjének rendszeres előzetes megosztása révén; 

 együttműködés és információmegosztás a Külügyi Bizottsággal – beleértve az írásos for-

mát is – a nemzetközi megállapodásokról szóló tárgyalások tekintetében, nevezetesen a Bizott-

ság előjogait érintő azon szövegrészek azonnali végrehajtása, amelyekről a jogalkotás minősé-

gének javításáról szóló intézményközi megállapodás 40. cikkéről szóló tárgyalások keretében 

már előzetes megegyezés született; 
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 kellő időben történő konzultáció a Külügyi Bizottsággal az EU külpolitikai prioritásairól 

és álláspontjairól, nevezetesen új vagy frissített uniós közlemények, stratégiák és megbízatások 

közzététele előtt, beleértve a bővítési csomagot is; 

 írásbeli értékelés arról, hogy a Parlament véleményét miképpen vették figyelembe az 

elfogadott állásfoglalásokat vagy a fentebb említett konzultációkat követően; 

 együttműködés és koordináció a demokráciatámogató tevékenységek tekintetében, kü-

lönösen mivel az Európai Parlament jó bizonyítványt mutathat fel a demokráciatámogató te-

vékenységek végrehajtása területén (kiemelten is a választások megfigyelése, a parlamentek 

kapacitásbővítése, a közvetítés és a párbeszéd, valamint az emberi jogi fellépések alkotta négy 

kulcsfontosságú pillér tekintetében)? 

 

A megválasztott elnök, Ursula von der Leyen politikai iránymutatásainak megfelelően teljes mérték-

ben támogatom a megválasztott elnök azon szándékát, hogy megerősítse az Európai Parlament és az 

Európai Bizottság közötti különleges kapcsolatot. Szorosan együtt fogok működni az Európai Parla-

menttel, végrehajtva az Európai Parlament és a Bizottság közötti keretmegállapodás rendelkezéseit, 

valamint a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. évi intézményközi megállapodást az átlát-

hatóság és a két intézmény közötti információáramlás tekintetében.  

 

Együttműködésünk révén megerősíthetjük az Unió külügyekben betöltött szerepét. Ennek fényében 

szeretném kiemelni a konzultáció fontosságát a politikai döntéshozatali folyamatban, ideértve a kül-

politikai prioritásokkal kapcsolatos konzultációt is. Rendkívül fontos a Bizottság és az Európai Par-

lament közötti jó információáramlás biztosítása. 

 

Kész vagyok rendszeresen eszmecserét folytatni az Európai Parlamenttel a tárcámhoz tartozó bár-

mely kérdésről, ideértve a finanszírozási eszközök végrehajtásával kapcsolatos eszmecserét is. Arra 

is utasítom szolgálataimat, hogy szükség esetén álljanak a Parlament rendelkezésére, és nyújtsanak 

tájékoztatást a technikai párbeszédekről. 

 

A keretmegállapodásban és az intézményközi megállapodásban meghatározott egyedi kötelezettség-

vállalásokkal összhangban, valamint a főképviselővel/a Bizottság alelnökével együttműködve a nem-

zetközi megállapodásokról folytatott tárgyalások tekintetében biztosítani fogom az együttműködést, 

valamint az információk kellő időben történő és teljes körű megosztását az illetékes bizottsággal, 

továbbá gondoskodni fogok arról, hogy az Európai Parlament véleményét és ajánlásait figyelembe 

vegyék.  

 

Készséggel állok az Európai Parlament rendelkezésére az információcsere céljából, biztosítani fo-

gom, hogy az illetékes parlamenti bizottsággal kellő időben rendszeres konzultációkra és eszmecse-

rékre kerüljön sor a stratégiákról, az éves jelentésekről, továbbá az egyéb folyamatban lévő vagy 

tervezett kezdeményezésekről és megbízatásokról. Közvetlenül a biztosi testület általi elfogadását 

követően és a sajtónak történő bemutatása előtt a bizottság rendelkezésére fogok állni a bővítési cso-

magról folytatandó eszmecsere céljából. Írásban fogom tájékoztatni az Európai Parlamentet a hatás-

körömbe tartozó országokba tett látogatásaimról, és kapcsolatot fogok tartani a külügyi bizottság el-

nökségével, a képviselőcsoportok koordinátoraival és előadóival a Parlament álláspontjának megvi-

tatása és az információk megosztása érdekében. Az Európai Parlamentnek a partnerországok nemzeti 

parlamentjeivel folytatott parlamentközi ülései elősegítik a megerősített együttműködést és kölcsönös 

megértést, és én magam is részt fogok venni ezeken minden olyan alkalommal, amikor az időrend és 

a helyszín ezt lehetővé teszi. 
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Kötelezettséget vállalok arra, hogy szorosan együtműködöm az Európai Parlamenttel az állásfogla-

lások kialakítása és megvitatása, valamint az állásfoglalásokban felvetett kérdések megválaszolása és 

a legjobb megoldás megtalálása céljából. Az Európai Parlament állásfoglalásait és a konzultációink 

eredményeit figyelembe vesszük majd a partnerországokkal folytatott két- vagy többoldalú kapcso-

lataink kialakítása során. 

 

A parlamenti diplomácia különösen a felelősségi körömbe tartozó országokban fontos. Szeretnék épí-

teni az eddig elvégzett kiváló munkára. Teljes mértékben támogatom a Parlamentet e kulcsfontosságú 

szerep betöltésében, és támaszkodni kívánok arra. 

 

Várakozással tekintek a demokrácia támogatása kapcsán az Európai Parlamenttel folytatandó szoros 

együttműködés elé, és nagyra értékelem azt a szerepet, amelyet konfliktusos helyzetekben az Európai 

Parlament a közvetítésben és a párbeszéd előmozdításában játszhat.  

 

Szorosan együtt fogok működni az Európai Parlamenttel a választási megfigyelő missziók ajánlásai-

nak nyomon követésében annak érdekében, hogy közvetlen szomszédságunkban fokozhassuk a de-

mokrácia támogatására és a stabilitás biztosítására irányuló együttes erőfeszítéseink uniós hatását. 

 

 

4. kérdés 

Miképpen látja a feladatok megosztását és a szerepek egymást kiegészítő jellegét a főképviselő-

vel/az Európai Bizottság alelnökével kapcsolatban, ami a bővítési és szomszédságpolitikát illeti? 

Külkapcsolati tárcáért felelős biztosként az Európa globális szerepének erősítésével foglalkozó biz-

tosi csoportban fogok dolgozni a főképviselő/alelnök iránymutatása mellett, és együttműködve a Bi-

zottság többi tagjával.  

 

A szomszédságunkban jelentkező kihívások hatékony kezeléséhez összehangolt fellépésre van szük-

ségünk. A főképviselővel/alelnökkel való szoros együttműködés elengedhetetlen a hatékony és ko-

herens uniós külső fellépés biztosításához, és ez alátámasztja majd az EU arra irányuló képességét, 

hogy megerősítse globális szerepét, hogy fellépése erősebb, koherensebb, láthatóbb és hatékonyabb 

legyen.  

 

Biztosi kinevezésem esetén együtt fogok működni a főképviselővel/alelnökkel, hogy biztosítsam 

munkánk egymást kiegészítő jellegét, valamint az uniós fellépések és stratégiák hatékony koordiná-

lását. Segíteni fogom a főképviselőt/alelnököt abban, hogy egységesítse a tagállamok álláspontjait a 

tárcám alá tartozó területekkel kapcsolatos kulcsfontosságú szakpolitikai kérdésekben. Ez rendszeres 

és konstruktív együttműködést, a prioritásokra vonatkozó egyértelmű megállapodást, valamint napi 

kapcsolattartást és konzultációt von maga után. A bővítési tárgyalások tekintetében a Bizottság kü-

lönböző szolgálatai közötti szoros koordinációt is biztosítani fogom annak érdekében, hogy a lehető 

leghatékonyabban támogathassuk a partnerországaink reformtörekvéseit és az uniós vívmányokhoz 

való igazodásukat. 

 

A főképviselővel/alelnökkel együtt szeretnék építeni erősségeinkre, hogy szakpolitikáink a lehető 

legnagyobb hatást és befolyást válthassák ki. Egyik kiemelt prioritásom lesz egy közös jövőkép elő-

mozdítása a tárcámhoz tartozó fontos régiókkal kapcsolatban. Megbízatásom ideje alatt ez szab majd 

irányt a főképviselővel/alelnökkel fenntartott kapcsolataimnak. 

 

Képviselni fogom a Bizottságot a Külügyek Tanácsában, és – a Bizottság megválasztott elnökének 

megbízólevelében foglaltak szerint – szükség szerint összehangolom a biztosi testület más tagjainak 

jelenlétét. 
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5. kérdés 

A külső finanszírozási eszközök jövőbeli generációja (2021–2027) tekintetében hogyan kívánja 

biztosítani a következő területeken a javulást? 

 a Parlament valódi szerepe az eszközök (NDICI, IPA III) stratégiai irányításában, bele-

értve felhatalmazáson alapuló jogi aktusok igénybe vételét stratégiai programozási döntések 

elfogadása terén és a Parlament jelenlétét a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

megfogalmazó szakértői csoportjaiban; 

 irányítás, beleértve egy – esetlegesen a főképviselő/alelnök vezette – horizontális irányí-

tócsoport létrehozására irányuló javaslatot, amelynek célja valamennyi külső finanszírozási 

eszköz átfogó politikai összehangolása lenne; 

 a szomszédságpolitika erőteljes támogatásának fenntartása, beleértve azt az esetet is, ha 

az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz helyébe egyetlen, az EU külső fellépéseit támo-

gató eszköz (NDICI) lépne? 

 

A hatékony intézményközi együttműködés alapvető fontosságú az uniós döntéshozatal hatékonysá-

gához és legitimitásához. A megválasztott elnök, Ursula von der Leyen meg szándékozik erősíteni az 

Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti különleges kapcsolatot. Biztosi kinevezésem ese-

tén e célkitűzés elérése érdekében fogok munkálkodni. 

 

Biztosítani fogom, hogy a megfelelő bizottságokat bevonjuk a felelősségem alá tartozó minden je-

lentősebb kezdeményezésbe, és hogy azok előzetes tájékoztatást kapjanak a jelentősebb események-

ről és a kulcsfontosságú tárgyalási fordulókról. És azt szeretném, ha ez az őszinte, gazdag és időszerű 

politikai párbeszéd és intézményközi együttműködés szolgálna iránymutatásul pénzügyi támogatá-

sunk igazgatásához.  

 

A Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (NDICI) és a Szomszédsági, 

Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (IPA III) tárgyában folytatott háromoldalú egyez-

tetések lehetőséget fognak nyújtani számunkra arra, hogy különböző elképzeléseket vitassunk meg a 

politikai irányítás növelése érdekében, a Szerződések által létrehozott intézményközi egyensúly meg-

őrzése mellett. Az említett megbeszélések során annak biztosítása lesz az egyik legfontosabb célki-

tűzés, hogy az irányítás továbbra is hatékony maradjon ahhoz, hogy a finanszírozási eszközök ered-

ményesen, kellő időben és elszámoltatható módon teljesítsék célkitűzéseiket.  

 

Célunk, hogy az európai szomszédságban olyan valódi partnerségek jöjjenek létre, amelyek közös 

értékeken és közös célkitűzéseken alapulnak. A programozásnak tehát nyitottnak kell lennie a part-

nerországok sajátos igényeinek figyelembevételére.  

 

A szomszédos országokkal kialakított partnerségeink kiemelten fontosak. Megbízatásom központi 

eleme az lesz, hogy folytassam az előttünk álló kihívásokkal és lehetőségekkel kapcsolatos együtt-

működés felgyorsítását a szomszédságpolitikai partnerekkel, a stabilitás, a biztonság és a jólét elő-

mozdítása érdekében Európában és Európa környezetében.  

 

Az EU szomszédsága nagyon sokszínű. Ez az oka annak, hogy az európai szomszédságpolitika kulcs-

fontosságú elvei a differenciálás és a partnerek felelősségvállalása. A rugalmasság szintén alapvető 

fontosságú.  A keleti és déli szomszédság jelenleg változékony és bizonytalan régiók, amelyek azon-

ban nagy lehetőségeket tartogatnak és fontosak az EU számára. E Bizottság megbízatása keretében 
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készen kell állnunk arra, hogy választ adjunk a folyamatosan alakuló szíriai helyzetre, hogy előmoz-

dítsuk az EU szilárd elkötelezettségét Ukrajna területi integritása iránt, hogy támogassuk az algériai 

demokratikus átmenetet, folytassuk átfogó partnerségeinket Marokkóval és Tunéziával, és támogas-

suk Grúzia növekedést célzó reformjait.  

 

A szomszédos országainkkal való különleges kapcsolat megőrzése érdekében olyan architektúrára 

van szükségünk, amely nem pusztán tovább szolgálja az európai szomszédságpolitika céljait és prio-

ritásait, hanem növeli is a rugalmasságot annak érdekében, hogy prioritásainkat naprakészebb, haté-

konyabb és koherensebb módon kezelhessük. Úgy vélem, hogy az új eszköz, a Szomszédsági, Fej-

lesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (NDICI) a legjobb mód e cél elérésére, és egyúttal 

megőrzi a szomszédsági országokkal folytatott együttműködésünk minden sajátosságát. Az eszközre 

irányuló javaslat megnöveli és jelentős mértékben elkülöníti a szomszédságpolitika támogatására ren-

delkezésre álló összegeket, és újonnan felmerülő igények esetében lehetővé teszi azok növelését egy 

megfelelő méretű rugalmassági keretből. Olyan költségvetési rugalmasságokat is tartalmaz, amelyek 

a jelenleg az Európai Fejlesztési Alaphoz tartozó szubszaharai afrikai régióban már igazolták hasz-

nosságukat.       

 

6. kérdés 

Mik lesznek a prioritásai a szomszédságpolitika megreformálása terén, beleértve bizonyos to-

vábbi (politikai, pénzügyi stb.) differenciálás bevezetését a szükségletek, érdemek és az uniós 

prioritások alapján, valamint az emberi jogi feltételesség alkalmazása következtében? 

 

Az évek során az európai szomszédságpolitika sokkal többet jelentett puszta segítségnyújtási keret-

nél. Az egységes szakpolitikai keretben a szomszédságpolitikai partnerekkel folytatott együttműkö-

désünk politikai, ágazati és pénzügyi vonatkozásokra terjed ki. Szilárd kerettel rendelkezünk, amely 

meghatározó szerepet játszott és játszik az EU és partnerei közös érdekeinek és közös kihívásainak 

kezelésében, valamint a valódi közös felelősségvállalás gyakorlásában. 

 

A stabilitás, az ellenálló képesség és a jólét vonatkozásában az Európai Unió érdeke, hogy a demok-

rácia, az emberi jogok és a jó kormányzás, a társadalmi-gazdasági fejlődés, a biztonság és a migráció 

területén folytatott együttműködés fő prioritásain alapuló kiemelt kapcsolatot tartson fenn valameny-

nyi szomszédságpolitikai partnerországgal.  

 

Elkötelezett vagyok amellett, hogy kiaknázzuk azokat az előnyöket, amelyeket e keret biztosít, támo-

gassuk az együttműködési lehetőségeket, és minden lehetséges esetben előmozdítsuk a kölcsönös 

érdekeinket erőteljesen támogató transzformatív reformokat. Tovább erősítem szakpolitikánkban a 

differenciálás elvét annak biztosítása érdekében, hogy erőfeszítéseink továbbra is minden partnerünk 

számára relevánsak maradjanak, biztosítva egyszersmind saját stratégiai érdekeit. Emellett a javasolt 

új finanszírozási eszköz révén, amely az uniós szomszédságpolitika sajátosságainak megőrzése mel-

lett további differenciálást és rugalmasságot biztosít a partnerországok uniós támogatása számára, 

teljes mértékben ki fogom használni a következő többéves pénzügyi keret nyújtotta lehetőségeket a 

kétoldalú és regionális szerepvállalásunk megerősítésére.  

 

Megbízatásom kezdetén fel fogom gyorsítani a partnereinkkel – különösen a déli szomszédság orszá-

gaival – kialakított partnerségi prioritások felülvizsgálatával és aktualizálásával kapcsolatos munkát. 

Ennek során arra fogok törekedni, hogy ez összhangban álljon az EU érdekeivel és a differenciálás 

és rugalmasság elvének teljes körű alkalmazásával. Ami a keleti szomszédságot illeti, mélyebb ága-

zati együttműködésre fogok törekedni legfejlettebb partnereinkkel – Ukrajnával, Grúziával és Mol-

dovával. Ennek során igyekszem majd rugalmasan eljárni, és támaszkodni a társulási megállapodá-

sok, valamint a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségek gyorsított végrehajtására. Amint 
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azt a Bizottság megválasztott elnöke megbízólevelében jelezte, 2020 közepéig új, hosszú távú politi-

kai célkitűzéseket fogok előterjeszteni a keleti partnerség számára a partnerség jövőjére vonatkozó, 

most véget ért strukturált konzultáció alapján. 

 

A partnerségi prioritások áttekintésekor kiemelt feladatom lesz az emberi jogok, a jogállamiság és a 

demokrácia elemeinek további rögzítése e politikai keretekben. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, 

hogy az Unió érdekének az Európai Unióról szóló szerződés 21. cikkének (2) bekezdésében előírt 

előmozdítása, valamint a partnerországok érdekeinek előmozdítása nem ellentétes az EU értékalapú 

programjával. Alapvetően fontos a közös érdekeken alapuló, egyenlő felek közötti valódi partnersé-

gek kialakításának folytatása, miközben a politikai párbeszéd révén továbbra is támogatjuk a demok-

rácia és az emberi jogok egyetemes elveit. Az Unió saját stabilitása is a demokráciára, az emberi 

jogokra és a jogállamiságra épül. Ezek az elvek és az e területeken végrehajtott reformok támogatása 

az Európai Unióról szóló szerződés 8. cikkének megfelelően az összes kétoldalú politikai partnerség 

szerves részét képezi.  

 

A Bizottság rendszeresen értékeli a partnerországok elkötelezettségét és eredményeit ezen a területen, 

és fokozatos és arányos megközelítést alkalmazhat az előírásokat be nem tartó országokkal szemben, 

ami a költségvetés-támogatások kifizetéseinek ideiglenes „befagyasztásától” az EU finanszírozási 

megállapodásaiban foglalt emberi jogi felfüggesztési záradékok alkalmazásáig terjedhet. Bár az uniós 

támogatás felfüggesztése csak végső eszköznek tekinthető, nem zárható ki, amint azt a szíriai ható-

ságoknak nyújtott pénzügyi támogatás 2011-ben történt felfüggesztése, vagy a Moldovában végre-

hajtott költségvetés-támogatási műveletek közelmúltbeli felfüggesztése is mutatja.  

 

Kulcsfontosságú a szigorú feltételrendszer alkalmazása. Emellett figyelmem előterében azok a 

mechanizmusok állnak majd, amelyek a partnerországokban végbemenő kedvező fejleményeket 

hangsúlyozzák. E tekintetben támogatom a Bizottság azon javaslatát, hogy az új Szomszédsági, Fej-

lesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz keretében is megőrizzük az ösztönzőkön alapuló 

megközelítést (többért többet elv) az EU azon szomszédságpolitikai partnerországainak jutalmazása 

céljából, amelyek a demokrácia, az emberi jogok, a jogállamiság, a migráció terén folytatott együtt-

működés, a gazdasági fejlesztés és a reformok terén előrelépésről tesznek tanúbizonyságot. A jogo-

kon alapuló megközelítés támogatása és a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének előmozdítása 

tevékenységem központi eleme lesz. Mindenekelőtt az Emberi jogok és demokrácia tematikus prog-

ramra és a Demokráciáért Európai Alapítványnak nyújtott támogatásunkra fogok támaszkodni annak 

biztosítása során, hogy az új eszköz jobban hozzájáruljon az emberi jogok megszilárdításához, az 

emberi jogok védelmezőinek, a veszélyeztetett csoportoknak és a kockázatnak leginkább kitett sze-

mélyeknek és más kisebbségeknek a támogatásához, valamint a tömegtájékoztatás szabadságának és 

a véleménynyilvánítás szabadságának biztosításához. 

 

7. kérdés 

Milyen elsődleges fontosságú kezdeményezéseket kíván bevezetni a tagállamok vonatkozásában 

annak biztosítása céljából, hogy hiteles bővítési perspektíva álljon rendelkezésre és előrehala-

dás legyen elérhető a Szerződéseknek, a koppenhágai kritériumoknak és a tárgyalási keretnek 

megfelelően? Készen áll-e az eredményjelentésekhez szükséges adatgyűjtés módszertanának fe-

lülvizsgálatára és egy másik struktúra felállítására, amely alkalmasabb lenne az országok ága-

zatok és szakpolitikák szerinti összehasonlítására?  

 Konkrétabban: milyen tényleges lépéseket tervez arra az esetre, ha egy tagjelölt ország-

ban olyan intézkedéseket vagy politikákat alkalmaznak, amelyek nincsenek összhangban vagy 

nem férnek össze az uniós vívmányokkal, értékekkel és elvekkel, nevezetesen a demokrácia, a 

jogállamiság – beleértve az igazságszolgáltatás függetlenségét – és a korrupció elleni küzdelem 

tekintetében? 
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 E tekintetben milyen kezdeményezéseket tart elképzelhetőnek a csatlakozási folyamat 

előrelendítése és alapvető reformok ösztönzése érdekében a tagjelölt országokban, különösen 

az igazságszolgáltatás, a jogállamiság és a médiaszabadság területén? Milyen kezdeményezések 

képzelhetők el – adott esetben – az ellenzék és a kormányzó pártok közötti politikai párbeszéd 

ösztönzése érdekében a tagjelölt országokban? Milyen politikai eszközök vethetők be a nemzeti 

parlamentek működésének támogatása és javítása érdekében a tagjelölt országokban abból a 

célból, hogy erősödjön szerepük a csatlakozási folyamatban?   

Hogyan értékelné a Türk Tanács Bakuban tartott 7. csúcstalálkozóján országának miniszter-

elnöke által az Ön portfóliójával és feladataival kapcsolatban tett észrevételeket? Kérjük, érté-

kelje a észrevételeket mind az európai bővítési és szomszédságpolitika, mind egy biztos pozíci-

ója szemszögéből. 

 

Ami a nyugat-balkáni bővítési folyamatot illeti, a megválasztott elnök, Ursula von der Leyen 

megbízólevelemben egyértelműen megbízott annak biztosításával, hogy az egyes tagjelölt országok 

érdemeken alapuló értékelése révén fenntartsam és felgyorsítsam a fejlődést a következő öt évben, és 

továbbra is hiteles perspektívát kínáljak a jövőbeli csatlakozásra vonatkozóan. Azt is egyértelművé 

tette, hogy a Bizottság támogatni fogja az Észak-macedón Köztársasággal és az Albán Köztársasággal 

folytatandó csatlakozási tárgyalások megindítására irányuló javaslatokat. Továbbá azzal bízott meg, 

hogy gyorsítsam fel a strukturális és intézményi reformokat, és fektessek különösen nagy hangsúlyt 

a jogállamiság alapjaira, a gazdasági fejlődésre és a közigazgatási reformokra. 

 

Keresni fogom a kapcsolatot a tagállamokkal, hogy teljes mértékben bevonjam őket e célkitűzések 

megvalósításába. 

Maradéktalanul támogatom a megválasztott elnök álláspontját, és az Európai Parlamenttel és a 

Tanáccsal teljes mértékben együttműködve kívánom ezt végrehajtani.   

 

A tagállamok többször hangsúlyozták, hogy a legmagasabb szinten elkötelezettek a Nyugat-Balkán 

európai perspektívája mellett. A Szerződések és a koppenhágai kritériumok alapján az uniós taggá 

válás feltételei egyértelműek. 

Hasonlóképpen egyértelmű a bővítési folyamat és a csatlakozni kívánó országok elvárásai, a tagálla-

mok között pedig konszenzus van arra nézve, hogy e folyamat szigorú és méltányos feltételeken és a 

saját érdemek elvén alapul.   

 

A Bizottság 2018-ban elfogadta a „Hiteles bővítési perspektíva a Nyugat-Balkánra vonatkozóan és 

fokozott uniós szerepvállalás a Nyugat-Balkánnal” elnevezésű stratégiát, amely felvázolja, hogy e 

perspektíva megvalósításához tartós erőfeszítésekre és visszafordíthatatlan reformokra van szük-

ség.  Az európai úton való haladás objektív és érdemeken alapuló folyamat,  amely az egyes országok 

által elért konkrét eredményektől függ. Ezért fontos, hogy az EU elismerje ezeket az eredményeket, 

amikor az indokolt. Megbízatásom ideje alatt a tagállamokkal együttműködve mindent meg fogok 

tenni annak érdekében, hogy ez megvalósuljon. El kell ismernünk, hogy vannak olyan országok – 

például Albánia és Észak-Macedónia –, amelyek jelentős előrelépést tettek a nehéz reformok megva-

lósítása terén, és megfelelnek a tárgyalások megnyitásához előírt feltételeknek. Ha megkezdjük a 

csatlakozási tárgyalásokat ezekkel az országokkal, az minden bizonnyal fellendíti a térség más ré-

szein zajló reformokat, és megerősítheti a bővítési kilátásokba vetett bizalmat. Törökország tekintet-

ében az Általános Ügyek Tanácsa 2019. június 18-án arra a következtetésre jutott, hogy „[a] török 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/the-enlargement-process_en.pdf
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csatlakozási tárgyalások [...] gyakorlatilag leálltak, és egyetlen további fejezet megnyitását vagy le-

zárását sem lehet fontolgatni”. 

 

Az éves jelentések már ma is szilárd alapot jelentenek a Bizottság által végzett értékelésekhez. A 

jelentéstételi módszertan biztosítja, hogy a haladásról való jelentéstételen felül hangsúlyt kapjon a 

tagságra való felkészültség aktuális állása vagy szintje is. A jelentéstétel összehangolt folyamat, 

amelyben egyértelmű értékelési skála teszi lehetővé, hogy az egyes országok világosan lássák, hol 

tartanak a kulcsfontosságú területeken. Ez növeli a folyamat átláthatóságát, ami megkönnyíti a pol-

gárok és a civil társadalom számára a reformok ellenőrzését, és ezt a tagállamok és az Európai Parla-

ment egyaránt üdvözölte.  

 

Az alapvető értékek megsértésének azonosítása és kezelése tekintetében a bővítési csomag ténysze-

rűen és korrekt módon értékeli az előrehaladást, illetve annak hiányát, és konkrét ajánlásokat fogal-

maz meg a hiányosságok orvoslására. A Bizottság ezen ajánlások nyomon követését jól bevált esz-

közök – például a stabilizációs és társulási megállapodások alapján megrendezett bel- és igazságügyi 

bizottsági ülések vagy szakértői értékelő missziók – révén végzi el. A csatlakozásról tárgyaló orszá-

gok esetében a tárgyalási keret részét képező védintézkedések – az úgynevezett „egyensúlyhiány-

záradék” – lehetővé teszik számunkra, hogy a többi tárgyalási fejezettel kapcsolatos további munkát 

leállítsuk, amennyiben a jogállamisággal kapcsolatos fejezetek (az igazságszolgáltatásról és az alap-

vető jogokról szóló 23. fejezet, valamint a jogérvényesülésről, szabadságról és biztonságról szóló 24. 

fejezet) terén elért haladás jelentősen elmarad a tárgyalások általános előrehaladásától. Amennyiben 

ilyen helyzet állna elő, habozás nélkül meg fogom hozni a döntést a más fejezetek tárgyalásaival 

kapcsolatos technikai munka beszüntetéséről, ideértve a többi fejezet megnyitására és/vagy lezárására 

vonatkozó ajánlás visszatartását mindaddig, amíg az egyensúlyhiány meg nem oldódik.  

 

A szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartása, valamint a 

jogállamiság súlyos és tartós megsértése esetén természetesen fel is függeszthetjük a tárgyalásokat.  

 

Biztosítani fogom továbbá, hogy jelentős pénzügyi támogatásunkat felhasználjuk az eredményesség 

ösztönzésének eszközeként, és szükség esetén szankcionáljuk a reformok hiányát, vagy a támogatá-

sokat átirányítsuk, például a civil társadalom felé. Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz III létreho-

zásáról szóló rendeletre irányuló európai bizottsági javaslat a korábbinál kifejezettebben lehetővé 

teszi a pénzügyi támogatás hatókörének és intenzitásának a teljesítményen valamint partnereink 

kulcsfontosságú területeken vállalt kötelezettségén alapuló kiigazítását.   

 

A nemzeti parlamentek hatékony működése alapvető eleme azon politikai kritériumoknak, amelyeket 

minden tagjelölt országnak teljesítenie kell ahhoz, hogy uniós tagállammá váljon. Tekintettel az or-

szágok számára előírt, az uniós tagság követelményeinek teljesítéséhez szükséges reformfolyamatok 

összetettségére, rendkívül fontos, hogy a nemzeti parlamentek elszámoltatható, hatékony, átlátható 

és a választóik számára hozzáférhető módon működjenek. Elkötelezett vagyok amellett, hogy to-

vábbra is támogassuk a nemzeti parlamentek csatlakozási tárgyalásokban játszott szerepét, és hogy 

hozzájáruljunk kapacitásaik megerősítéséhez. E területen számítok az Európai Parlament értékes ta-

pasztalataira is. 

 

A csatlakozási folyamat manapság szigorúbb és átfogóbb, mint korábban volt. Ugyanakkor a jogál-

lamiság és a demokratikus értékek megszilárdításának sikere végső soron a politikai akaraton és a 

kedvezményezett országok intézményi ellenállásának megszüntetésén múlik. Amennyiben sérülnek 

a csatlakozási folyamat szempontjából központi értékek, habozás nélkül felhasználok majd minden 

rendelkezésre álló eszközt az ilyen értékek tiszteletben tartásának ösztönzésére és a hiányosságok 

orvoslására.   
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Magyarország miniszterelnöke Bakuban tartott beszédében Magyarország politikai prioritásait 

ismertette a Türk Tanács tagjai előtt. Biztosként valamennyi bővítési és szomszédságpolitikai partner 

tekintetében az Európai Unió politikai prioritásainak megvalósítása lesz az egyetlen célom, és ennek 

során igazi európai szellemben fogok szakpolitikákat kidolgozni és végrehajtani a Nyugat-Balkánon, 

valamint a keleti és déli szomszédságban, amint azt válaszaim más részeiben is kifejtettem. Ezek az 

európai politikai prioritások az Európai Unió egészének érdekeit tükrözik, és az Európai Parlament, 

a Tanács és a Bizottság hozzájárulásain alapulnak. 

 

Kinevezésem esetén kötelezettséget vállalok arra, hogy teljes mértékben tiszteletben tartom az Euró-

pai Bizottság működésével, és különösen a biztosokkal kapcsolatos szabályokat. Az Európai Unióról 

szóló szerződés 17. cikke (1) bekezdésének megfelelően az Európai Unió általános érdekeit szem 

előtt tartva fogok eljárni. Biztosi feladataim ellátása során függetlenül járok majd el; az Európai Uni-

óról szóló szerződés 17. cikkének (3) bekezdésével összhangban nem kérek és nem fogadok el utasí-

tásokat semmilyen kormánytól vagy más intézménytől, szervtől, hivataltól vagy szervezettől. Köte-

lességemnek érzem továbbá, hogy maradéktalanul betartsam az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 245. cikkében és 339. cikkében, valamint a biztosok magatartási kódexében meghatározott 

kötelmeket.  

 

 

 

 

 

 

 


