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1) Kötelezik-e vagy befolyásolják-e Ön szerint jövőbeli biztosi kötelezettségei 

teljesítése során azok a kijelentések, amelyeket miniszterelnöke tett az Ön szerepéről, 

beleértve a Türk Tanács 2019. október 15-i ülésén, Bakuban tett kijelentéseket, és hogyan 

értékelné, ha bármely uniós kormány menedéket nyújtana egy bővítési ország elítélt volt 

miniszterelnökének?  

 

Biztosként valamennyi bővítési és szomszédságpolitikai partner tekintetében az Európai Unió 

politikai prioritásainak megvalósítása lesz az egyetlen célom, és ennek során a 

főképviselő/alelnök alelnök irányítása alatt, valamint a teljes kollegialitás jegyében és igazi 

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

valamint a keleti és déli szomszédságban.   

 

Tehát egyetlen ország miniszterelnökének vagy egyéb kormányzati képviselőjének kijelentései 

vagy állásfoglalásai sem fognak befolyásolni vagy kötelezni. 

 

A biztosoknak az Európai Unió egészének általános érdekeit kell előmozdítaniuk, és 

biztosítaniuk kell az uniós jog alkalmazását, eközben pedig teljes mértékben függetlennek kell 

maradniuk a kormányoktól és egyéb intézményektől. 

 

A biztosok nem valamely kormány vagy tagállam képviselői. Sem tagállamuk kormányának, 

sem pedig tagállamuk egészének nem tartoznak beszámolási kötelezettséggel. 

 

Beszámolási kötelezettségük a Bizottság elnökével és az Európai Parlamenttel szemben áll 

fenn. 

 

Ezt egyértelműen belefoglalták a Szerződésekbe és a biztosok magatartási kódexébe. 

 

Én teljes mértékben tisztában vagyok ezzel, és eltökélt szándékom, hogy – kinevezésem esetén 

– eleget tegyek ezeknek a magas szintű elvárásoknak biztosi feladataim napi ellátása során. 

 

Nem egy konkrét ország megbízottja leszek, hanem az Európai Bizottságot fogom képviselni 

szomszédos országaink viszonylatában. 

 

E feladatok ellátása nagy megtiszteltetést és komoly felelősséget jelent számomra. 

 

Ezért a kérdésre adott válaszom teljesen egyértelmű: egyetlen ország miniszterelnökének vagy 

egyéb kormányzati képviselőjének kijelentései vagy állásfoglalásai sem fognak befolyásolni 

vagy kötelezni.  

 

Az említett európai politikai prioritások az Európai Unió egészének érdekeit tükrözik, és az 

Európai Parlament, a Tanács és a tagállamok, valamint az Európai Bizottság hozzájárulásain 

alapulnak. Az Azerbajdzsánnal és Törökországgal fenntartott kapcsolatok természetesen 

tárcám feladatkörének fontos részét képezik. Az EU Azerbajdzsán kulcsfontosságú 



kereskedelmi partnere, támogatást nyújt az ország gazdasági diverzifikálásához és elősegíti az 

üzleti klíma javítására irányuló reformokat. Az energiaügyi együttműködés terén is 

kölcsönösek az érdekeink. Ez azonban nem fog elrettenteni attól, hogy egyértelműen lépjek fel 

az emberi jogok azerbajdzsáni helyzete tekintetében, így például felvessek olyan fontos 

kérdéseket, mint a politikai foglyok, valamint a gyülekezési és véleménynyilvánítási 

szabadsággal kapcsolatos problémák, továbbá hogy nyilvánosan, és az azerbajdzsáni 

hatóságokkal folytatott legmagasabb szintű kapcsolattartás során közvetlenül is beszéljek 

ezekről. Ugyanez vonatkozik Törökországra is. Törökország az EU fontos partnere, és komoly 

érdekünk fűződik a Törökországgal folytatott hatékony együttműködéshez. Ez azonban nem 

fog megakadályozni abban, hogy egyértelmű üzeneteket fogalmazzak meg olyan kérdésekben, 

mint a jogállamiság és az alapvető szabadságok jelentős visszaszorulása, a Földközi-tengeren 

végzett jogellenes fúrási tevékenységek vagy a Szíriában végrehajtott katonai benyomulás. 

Emellett a civil társadalom erőteljes támogatását is folytani fogom.  

 

A tagállamok feladata, hogy az uniós jogszabályokkal és nemzetközi egyezményekkel teljes 

összhangban megvizsgálják és elbírálják az egyes menedékjog iránti kérelmeket. A 

jogállamiság az Európai Unió, a tagállamok és a tagjelölt országok számára egyaránt alapvető 

elv. Minden érintett féltől elvárom, hogy szigorúan a vonatkozó szabályoknak megfelelően 

járjon el, anélkül, hogy átpolitizálná azokat.  

 

Készen állok arra, hogy rendszeres és folyamatos eszmecsere keretében minden olyan fontos 

kérdést megvitassak a Külügyi Bizottsággal, amelyet megbízatásom ideje alatt elő kívánok 

mozdítani. Rendszeresen és a szükséges gyakorisággal meg fogok jelenni a Külügyi Bizottság 

előtt.  

 

2) Mi a véleménye az emberi jogi jogsértésekre vonatkozó szankciórendszer 

elfogadásáról szóló európai parlamenti ajánlásról, amelyet jelenleg tárgyal a Tanács, és 

hogyan kíván hozzájárulni annak gyors elfogadásához?  

 

Üdvözlöm a Parlament állásfoglalását, és az emberi jogi jogsértésekre vonatkozó átfogó uniós 

szankciórendszerről a Tanácsban jelenleg zajló tárgyalásokat. Ez fontos téma. Az EU az elmúlt 

években már elfogadott két fontos horizontális szankciórendszert, konkrétan a vegyi fegyverek 

használata és elterjedése elleni korlátozó intézkedéseket, valamint az Uniót és annak 

tagállamait veszélyeztető kibertámadások elleni korlátozó intézkedéseket. Az emberi jogi 

jogsértésekre vonatkozó horizontális szankciórendszer további lépést jelentene, amely a 

földrajzi szankciórendszerekben már meglévő lehetőségeken túl további eszközt biztosítana az 

EU számára az emberi jogi jogsértések kezeléséhez. 

 

E megközelítés fő célkitűzésének ugyanakkor azt kell tekinteni, hogy többletértékkel ruházzák 

fel az Unió külkapcsolatait és megerősítsék azokat, valamint hogy világszerte előmozdítsák az 

emberi jogokat, és visszatartsanak a jogsértésektől. Tehát egy szankciórendszer akkor 

hatékony, ha kellőképpen célzott és szilárd jogi alapokon áll. Ehhez különféle paramétereket 

és kritériumokat kell mérlegelni. A Tanácsban jelenleg zajló eljárás lehetővé teszi a szóban 

forgó rendszerek hozzáadott értékének és hatásának, valamint más külkapcsolati eszközökkel 

való kölcsönhatásának gondos mérlegelését és részletes vizsgálatát. A Bizottság teljes 

mértékben részt vesz ebben a folyamatban, és továbbra is aktívan hozzá fog járulni a 

tárgyalásokhoz. 

  



Tisztában vagyok azzal, hogy a jelenlegi szakaszban még jelentős nézetkülönbségek állnak 

fenn a tagállamok között, ami igen nagy jelentőséggel bír, mivel jelenleg a Tanácsban 

egyhangúságra van szükség az említett rendszer elfogadásához.  

 

A szankciókkal kapcsolatos politika a biztosi testületen belül – megbízóleveleikkel 

összhangban – Josep Borrell főképviselő/alelnök és Valdis Dombrovskis ügyvezető alelnök 

konkrét felelősségi körébe tartozik. Én azonban készen állok arra, hogy a biztosi testület 

tagjaként támogassak egy, az EUMSZ 215. cikke szerinti tanácsi rendeletjavaslatot, 

amennyiben az emberi jogi jogsértésekre vonatkozó uniós szankciórendszer létrehozásáról 

szóló határozat elnyeri a Tanács támogatását.  

 

3) Amennyiben egy bővítési ország korlátozza az ellenzéki pártok mozgásterét, szinte 

teljes mértékben irányítása alatt tartja az állami médiaorgánumokat, korai nyugdíjba 

kényszeríti a bírákat, korlátozza a tudományos élet szabadságát és nem küzd a szervezett 

bűnözés és a korrupció ellen, mit javasolna Ön felelős biztosként az elért eredményekről 

szóló jelentésben? 

 

Biztosként egyetlen célom az Európai Unió politikájának megvalósítása. Az EU bővítési 

politikájával összhangban gondoskodni fogok arról, hogy továbbra is kiemelten kezeljük az 

alapvető feladatok elsődlegességének elvét. Ezt az jelenti, hogy a továbbiakban is kiemelt 

figyelmet fordítunk arra, hogy támogatást nyújtsunk a bővítési országoknak a jogállamiság – 

így az igazságügyi reform és az alapvető jogok – megszilárdítása érdekében tett erőfeszítéseik, 

a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem, a demokratikus intézmények megfelelő 

működésére irányuló munka, valamint a közigazgatási reformok megvalósítása során.  

 

Ösztönözni fogom a kormányokat annak biztosítására, hogy az ellenzék teljes mértékben 

betölthesse szerepét és részt vehessen a demokratikus folyamatokban. Hasonlóan bátorítani 

fogom az ellenzéki pártokat is arra, hogy eleget tegyenek alkotmányos szerepüknek, és e 

kereten belül ellássák választóik képviseletét.  

 

Ami a bírák korai nyugdíjba kényszerítését illeti, az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy ez 

ellentétes az uniós joggal. Ezért felszólítom majd a bővítési országokat, hogy tegyenek meg 

minden szükséges intézkedést az uniós vívmányokkal való összhang biztosítására. 

 

A véleménynyilvánítás és a média szabadságának megóvása alapvetően fontos feladat. Egyre 

gyakrabban fordul elő a médiába való politikai beavatkozás, gazdasági nyomásgyakorlás, 

legrosszabb esetben pedig erőszak és megfélemlítés. Fel fogom hívni a hatóságok figyelmét 

ezekre a fontos kérdésekre, akár nyilvánosan, akár politikai párbeszédünk során, az 

országjelentésekben vagy konkrét reformok támogatásával.  

 

A nemzetközi közjog arra is kötelezi az államokat, hogy tartsák tiszteletben a tudományos élet 

szabadságát; ez az elv alapvető és széles körben elfogadott emberi jogokra épül. Élni fogok a 

Bizottság rendelkezésére álló eszközökkel annak érdekében, hogy a bővítési országok 

tiszteletben tartsák ezt a fontos elvet.  

 

A bővítési országokban továbbra is előfordulnak a széles körben elterjedt korrupció és 

szervezett bűnözés esetei. Felelős biztosként ragaszkodni fogok ahhoz, hogy a bővítési 

országok átfogó és eltökélt erőfeszítéseket tegyenek az említett jelenségek leküzdésére. Az 

európai úton való haladás szempontjából alapvető fontosságú, hogy meggyőző eredmények 

szülessenek a – többek között magas szinten elkövetett – szervezett bűnözési és korrupciós 



ügyekben folytatott nyomozások, büntetőeljárások és a büntetőjogi felelősséget megállapító 

ítéletek tekintetében.   

 

Az említett területeken történő előrehaladás továbbra is kulcsfontosságú a koppenhágai 

kritériumok teljesítéséhez, ezek ugyanis olyan horizontális kérdések, amelyek megfelelő 

kezelése lehetővé teszi a tagjelölt országok számára a tagsággal járó kötelezettségek vállalását 

és tiszteletben tartását. Szilárd szakpolitikai kötelezettségvállalásainknak megfelelően a 

továbbiakban is pénzügyi és politikai támogatást kell nyújtanunk partnereinknek. Gondoskodni 

fogok arról, hogy országjelentéseinkben továbbra is szoros figyelemmel kísérjük a 

jogállamisággal kapcsolatos kérdéseket, és elégtelen előrehaladás esetén arra sürgessük a 

bővítési országokat, hogy tegyék meg a hiányosságok kezeléséhez szükséges intézkedéseket. 

A 23. fejezetről (Igazságszolgáltatás és alapvető jogok) és a 24. fejezetről (A jog érvényesülése, 

szabadság és biztonság) tárgyaló országok esetében habozás nélkül alkalmazni fogom a 

reformok ösztönzésére rendelkezésre álló eszközöket, beleértve szükség esetén a tárgyalási 

keret egyensúlyhiány-záradékának aktiválását is.  

 

4) A déli szomszédság vonatkozásában a gazdasági fejlődést, a külföldi 

beruházásokat és a migráció kezelését prioritássá emelő kijelentései alapján milyen 

támogatást nyújt majd a civil társadalomnak a partnerországokban, és elkötelezi-e magát 

a költségvetés-támogatás felfüggesztése mellett azon kormányok esetében, amelyek 

megsértik az emberi jogokat, többek között az emberijog-védők, a migránsok, a 

menekültek és a vallási kisebbségek jogait?  

 

A civil társadalom kulcspartner fog maradni a déli szomszédság minden országában. E 

tekintetben folytatni és erősíteni fogom a civil társadalmi partnerekkel kialakított regionális 

párbeszédet a déli szomszédság civil társadalmi fóruma keretében.  

 

Emellett a partner kormányokkal folytatott párbeszédek révén fel fogom gyorsítani a civil 

társadalmi szervezetek munkavégzését lehetővé tevő környezet kialakítását, különösen 

azokban az országokban, ahol a leginkább korlátozott a civil társadalom mozgástere.  

 

A konkrét kapacitásépítési programok továbbra is elengedhetetlen hozzájárulást fognak 

nyújtani a nyilvános elszámoltathatóság és érdekérvényesítés erősítéséhez, a helyi szintű 

ellenálló képesség és részvétel előmozdításához, valamint a fiatal vezetők képzéséhez.  

 

A folyamatos párbeszédre és a civil társadalom kapacitásépítésére irányuló megközelítés révén 

ki fogjuk aknázni a civil társadalomban rejlő lehetőségeket a régióra vonatkozó stratégiai 

jövőkép kialakítása, valamint az inkluzív növekedés és gazdaságfejlesztés, a stabilitás, a béke 

és a demokratikus kormányzás előmozdítása céljából. 

 

Ki fogom használni a költségvetés-támogatás módszerét, és annak a politikai párbeszédre 

gyakorolt ösztönző hatását annak biztosítása érdekében, hogy segítségnyújtásunk összhangban 

maradjon az alapvető értékek iránti elkötelezettségünkkel. Meggyőződésem, hogy a déli 

szomszédságban és az azon túli harmadik országokban az EU-nak készen kell állnia arra, hogy 

arányosan és fokozatosan reagáljon a helyzet súlyos romlására, többek között az emberi jogi 

jogsértésekre. Nagyon súlyos esetekben azonnali felfüggesztésre is szükség lehet. Azt a célt 

kell kitűzni, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el az alapvető értékek védelme és 

előmozdítása tekintetében.   

 



Az új költségvetés-támogatási műveletekre vonatkozó döntéseinkben továbbra is 

kulcstényezőként vesszük figyelembe az emberi jogi kötelezettségvállalásokat és azoknak a 

partnerországok általi megvalósítást. A továbbiakban is rendszeresen ellenőrizni fogom az 

említett kötelezettségvállalások teljesítését, többek között a küldöttségeink által biztosított 

politikai nyomonkövetés révén, és ennek során együttműködőm a tagállamainkkal.  

 

Ami a folyamatban lévő műveleteket illeti, mérlegelni fogom az alapvető értékek 

előmozdítására felhasználható és a kiegyensúlyozott reagálást lehetővé tévő rendkívüli 

intézkedések teljes körét. A jogalapú megközelítés alkalmazása a költségvetés-támogatás 

esetében is tevékenységem központi eleme lesz. Aggályok felmerülése esetén először a 

politikai párbeszéd fokozásával kell reagálnunk, különösen a bizalom helyreállítására 

vonatkozó rövid távú feltételeket tartalmazó esetleges ütemterv elfogadásával. Továbbra is 

fokozatosan fogunk reagálni az előírásokat be nem tartó országokkal szemben, ami a 

költségvetés-támogatások folyósításának ideiglenes „befagyasztásától” az EU finanszírozási 

megállapodásaiban foglalt emberi jogi felfüggesztési záradékok alkalmazásáig terjedhet. 

 

Bízom abban, hogy rendszeres és folyamatos eszmecserénk keretében hamarosan részletesen 

megvitathatom ezeket a kérdéseket a Külügyi Bizottsággal.  

 

5) Ön szerint mekkorának kell lennie a Nyugat-Balkánnak az Előcsatlakozási 

Támogatási Eszköz (IPA) keretében nyújtott támogatás szintjének? Elkötelezi-e magát 

azon álláspont támogatása mellett, hogy a jövőbeli külső finanszírozási eszközök 

(NDICI/IPA) esetében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat kell alkalmazni mind a 

mellékletek aktualizálására, mind pedig stratégiai programozási dokumentumok 

elfogadására során? Egyetért-e a Törökország számára az IPA keretében nyújtott és más 

pénzügyi támogatások csökkentésének szükségességével? Mik a tervei a Nyugat-

Balkánra gyakorolt külső befolyás enyhítésére, csökkentésére?  

 

Úgy vélem, hogy a Bizottság azon javaslata, amely szerint a 2021–2027-re szóló új többéves 

pénzügyi keretből jelentős összegű finanszírozást (14,5 milliárd EUR) fordítanánk a III. 

Előcsatlakozási Támogatási Eszközre (IPA III), lehetővé teszi a Nyugat-Balkán számára, hogy 

folytassa az előrehaladást a 2018. évi nyugat-balkáni stratégiában rögzített célok felé, és 

megvalósítsa azokat, valamint lehetőséget nyújt a Törökországgal kapcsolatos változó 

szükségletek támogatására.   

 

Amint a meghallgatáson hangsúlyoztam, kész vagyok nyitott, átlátható és konstruktív módon 

együttműködni az Európai Parlamenttel. Ennek elérése érdekében biztosként az lesz az egyik 

fő prioritásom, hogy a főképviselővel/alelnökkel és a nemzetközi partnerségekért felelős 

biztossal együtt dolgozva a lehető legmegfelelőbb megállapodásokat alakítsuk ki a többi 

intézménnyel, a Szerződésekkel teljes összhangban. E megállapodásoknak lehetővé kell 

tenniük az IPA III és a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz 

(NDICI) irányításának megfelelő parlamenti ellenőrzését. Különösen ahhoz fogok 

ragaszkodni, hogy megfelelő és rendszeres stratégiai megbeszéléseket folytassunk az Európai 

Parlamenttel a tárcám felelősségi körébe tartozó valamennyi partner helyzetéről és a nekik 

nyújtott uniós támogatásról, és mindig készen állok majd arra, hogy aktívan részt vegyek 

ezeken a megbeszéléseken. 

 

Az EU az elmúlt évek során már jelentősen csökkentette a Törökországnak biztosított 

segítségnyújtását. 2017 óta több mint 1,2 milliárd EUR összegű csökkentés történt az eredeti 

tervekhez képest. Fennmaradó támogatásunk indokoltan összpontosul a független és élénk civil 



társadalom – köztük az emberi jogvédők – támogatására és az emberek közötti kapcsolatok 

előmozdítására (így különösen a tanulók és a kutatók cseréjére), valamint az olyan 

kulcsfontosságú politikákra, mint az éghajlatváltozási és a környezetvédelmi politika. Ebben a 

tekintetben megfelelőnek tartom a Bizottság 2020-ra vonatkozó költségvetési tervezetében 

szereplő keretösszeget, vagyis 250 millió EUR-t. Ha azonban Törökországban a jogállamiság 

és az alapvető szabadságok további jelentős visszaszorulása következne be, támogatnám, hogy 

közösen megvizsgáljuk az IPA-támogatás további célzott csökkentését. E tekintetben 

természetesen teljes mértékben tisztában vagyok az Európai Parlament által elfogadott 

állásfoglalásokkal. Ugyanakkor továbbra is külön kell kezelni a törökországi menekültek 

támogatását, amely jelenleg egy célzott eszközön keresztül történik. 

 

Változó világunkban, ahol az EU néhány fő szövetségese és partnere megkérdőjelezi a 

szabályokon alapuló multilaterális rendet, még fontosabb az EU számára, hogy közös 

jövőképet alakítson ki és összehangolja érdekeit a partnereivel. A Nyugat-Balkánra gyakorolt 

külső befolyás enyhítése érdekében kiemelt feladatként kell kezelnünk, hogy előmozdítsuk a 

Bizottság nyugat-balkáni stratégiájának végrehajtását, valamint hogy hiteles és érdemeken 

alapuló bővítési politika révén közelítsük a nyugat-balkáni partnereket az uniós modellhez és 

értékekhez. Az alapvető reformok megvalósítása, valamint az uniós szabályokhoz, normákhoz 

és szakpolitikákhoz való igazodás erősíteni fogja a bővítési országok külső beavatkozással 

szembeni ellenálló képességét, ideértve annak biztosítását, hogy a külföldi finanszírozású 

gazdasági tevékenység maradéktalanul megfeleljen a szükséges szabályoknak és az EU-val 

szemben vállalt kötelezettségeknek. 

 

Alapvető fontosságú, hogy szilárd politikai partnerként és a régióban messze a legfontosabb 

gazdasági befektetőként és donorként tekintsenek az EU-ra. A nyugat-balkáni közvélemény 

általában kedvező véleménnyel van az EU-ról és az uniós integráció elmélyítéséről, azonban a 

közéletben egyre inkább erősödik a harmadik országok jelenléte és a dezinformáció. E 

tendenciák enyhítése és csökkentése érdekében a Bizottság szorosan együttműködik majd az 

EKSZ (keleti, déli és nyugat-balkáni) stratégiai kommunikációs munkacsoportjaival, és ennek 

során az EU láthatóságának javítását, a médiának nyújtott támogatást és a dezinformáció 

kezelését helyezi előtérbe. Jóllehet az EKSZ megbízatása rendkívül konkrétan fókuszál a 

dezinformáció szempontjára, a Bizottság a bővítési és szomszédsági régiókban folytatott 

stratégiai kommunikációjában a pozitív üzenetküldésre, valamint az EU-val és annak 

politikáival kapcsolatos tematikus kampányokra helyezi a hangsúlyt, bemutatva 

fellépéseinknek a partnerországok polgáraira és vállalkozásaira gyakorolt hatását és előnyeit. 

A Bizottság támogatja továbbá a független és professzionális médiát, valamint a 

médiaszabadságot és a pluralizmust támogató fellépéseket finanszíroz, például a 

Demokráciáért Európai Alapítvány keretében. A főképviselővel/alelnökkel szorosan 

együttműködve fokozni fogom azokat az erőfeszítéseinket, amelyek az EU láthatóságának 

erősítésére, az uniós fellépések közös arculatának biztosítására, valamint a médiával való 

együttműködésre irányulnak, mivel mindez hatékonyan elősegítette, hogy a partnerországok 

polgárai jobban elismerjék az EU-t és annak tevékenységeit.  

 

Bízom abban, hogy rendszeres és folyamatos eszmecserénk keretében hamarosan részletesen 

megvitathatom ezeket a kérdéseket a Külügyi Bizottsággal.  

 

 


