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2014. április 17., csütörtök - Strasbourg Lektorált változat 

 

 10.9. Új pszichoaktív anyagok (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz) 
 

    

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban . - Vitathatatlan tény, hogy az új pszichoaktív anyagok 

fogyasztása jelentős szociális és egészségügyi kockázatokat jelent a civil társadalom számára, 
ráadásul gyakran erőszakos viselkedéshez és bűnelkövetéshez vezethet. Szomorú, hogy a 
2011. évi Eurobarométer gyorsfelmérése alapján a fiatalok 5%-a már használt ilyen 
tudatmódosító szereket. Az EU-nak meg kell akadályoznia, hogy ezek a szerek a piacra 
kerüljenek és akár legálisan vagy illegálisan hozzáférhetőek legyenek. A fellépést ellenük 
nehezíti, hogy ezeket az anyagokat többségükben az ipar legálisan felhasználhatja, (például 
vegyipar, gyógyszeripar, csúcstechnológiai ipar) értékesítésük pedig az Interneten keresztül 
történik. A tagállamok különböző módon kezelik ezt a veszélyes jelenséget, ami azt 
eredményezheti, hogy a feketepiacon keresztül juttatják el ezeket a szereket egyik országból a 
másikba. Ezért tartom támogatandónak az uniós szintű fellépést az új típusú pszichoaktív 
anyagok térhódításával szemben. 
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2014. április 17., csütörtök - Strasbourg Lektorált változat 

 

 10.10. Bűncselekmények és büntetések a tiltott kábítószer-kereskedelem területén (A7-
0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) 

 

    

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban . - Üdvözlöm a Bizottság javaslatát, amely célul tűzi ki, hogy 

egységes büntetőjogi rendelkezések alá vonja az új pszichoaktív anyagokat, amelyeknek 
használata a kábítószerekhez hasonlóan a társadalomra nézve számos veszélyforrást jelent. A 
pszichoaktív anyagok terjesztésének az egyik legkézenfekvőbb eszköze az internet. Fel kell 
vennünk a harcot az online piacon terjedő és EU-n kívüli (indiai vagy kínai) titkos 
laboratóriumokban előállított tudatmódosító anyagokkal szemben, amelyeket ráadásul 
jogszerűnek álcázva értékesítenek. Bár minden uniós tagállamnak önrendelkezési joga van 
arról, hogyan veszi fel a küzdelmet mind a tiltott, mind a pszichoaktív, más szóval “legális” 
kábítószerek terjedése ellen, a nemzeti szintű intézkedések önmagukban nem jelentenek 
megoldást Európa számára. Emiatt szükségesnek tartom a tagállamok közötti bűnüldözési 
együttműködés hatékonyságának megerősítésén kívül az egységes büntetőjogi 
minimumszabályok bevezetését abban az esetben, amikor földrajzi korlát már nem szab gátat a 
pszichoaktív anyagok kereskedel 
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 8.22. Az Európai Unió és a Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodás a visszafogadással 
kapcsolatos kérdésekről (A7-0267/2014 - Hubert Pirker) 

 

    

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban . - Támogatom a jelentést, amely elősegíti az EU és Dél-

Korea közötti kapcsolat elmélyítését, különös tekintettel az illegális migráció megelőzésére. Dél-
Korea az EU egyik legfontosabb stratégiai partnerének számít olyan területeken, mint a 
korrupció, a terrorizmus elleni küzdelem vagy a kulturális diplomácia. Elengedhetetlen lesz a 
keretmegállapodás a kiberbiztonság területén. 

Dél-Korea élen jár a kiberfejlesztések terén, ők rendelkeznek a világon a leggyorsabb 
internetkapcsolattal, és ők rendelkeznek az egyik legversenyképesebb infokommunikációs 
infrastruktúrával. Ugyanúgy, mint az EU-t, őket is fenyegeti a kiberbűnözés és a 
kiberterrorizmus. Ezért is fontos, hogy a biztonságos globális digitális környezet kialakítása 
érdekében az EU szorosan együttműködjön Dél-Koreával. 
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2014. április 16., szerda - Strasbourg Lektorált változat 

 

 15.16. Európai Rendőrakadémia (A7-0146/2014 - Kinga Gál) 
 

    

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban . - A Cepol az Európai Unió egyik ügynökségeként kezdte 

meg küldetését 2005-ben azzal a céllal, hogy közreműködjön a tagállamok rendőri erőinek 
vezető beosztású tisztjei közötti kapcsolatok kiépítésében, valamint képzések útján 
ösztönözze a határokon átnyúló együttműködést a bűnözés elleni küzdelemben. Nem 
véletlen, hogy az Európai Tanács nem támogatta az összevonást az Europollal, és tavaly 
októberi döntésével Budapestet jelölte meg a CEPOL következő székhelyéül. 

Magyarország átfogó és szakmailag kiegyensúlyozott ajánlatot nyújtott be a Tanácshoz 
annak érdekében, hogy otthont adhasson az ügynökségnek. Magyarország a korábbiakban 
is a transzatlanti szövetség lojális partnere volt, amely mindig elismerte a magyar 
rendvédelmi szervek színvonalas szakmai munkáját. Magyarország rendkívül kedvező 
feltételeket biztosít majd az Európai Rendőrakadémia hatékony és szuverén működéséhez. 
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 22. A külső tengeri határok felügyelete 
(vita) 

 

A felszólalásokról készült videofelvételek  

 

 

 

PV 

 

 

 

  

  

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban. – A tavaly októberben Lampedusa partjainál elsüllyedt 

afrikai menekülteket szállító hajó tragédiája felhívta a figyelmünket arra, hogy a meglévő uniós 
eszközök és mechanizmusok sajnos még mindig nem elégségesek ahhoz, hogy a tagállamok 
hatékony és egységes koordináció alatt léphessenek fel a tengeri halálesetek megelőzése 
érdekében. Az illegális bevándorlók ügye inkább a déli országokat sújtja, mint például 
Olaszország, Spanyolország, Málta és Ciprus, mégis a Stockholmi programban megfogalmazott 
szolidaritás és közös felelősségvállalás elvét követve figyelemmel kell kísérnünk, hogy minden 
egyes tagállam egyenlő mértékben tiszteletben tartja-e a menekültek alapvető jogait. Az EU-
szerződésekben leírtakra hivatkozva az EU nincs olyan jogkörrel felruházva, amely az általános 
módon történő felderítési és mentési akciókat szabályozza. Hangsúlyoznám, hogy a javasolt 
rendelettervezetnek nem is az a célja, hogy ezt lehetővé tegye, hanem az, hogy csak a Frontex 
által koordinált tengeri műveletekben szabályozza a kutatási és mentési helyzeteket a tengeri 
úton érkező migránsok ügyében. Így az általános kötelezettség létrehozásával sikerülne 
áthidalnunk és kiküszöbölnünk a tagállamok közötti tengeri műveletekre vonatkozó eltérő 
értelmezéseket és gyakorlatokat. Támogatom az unióra kiterjedő tengerbiztonsági stratégia 
kialakítását, hiszen számos tengerbiztonsági veszéllyel néz szembe az Unió (például a 
tömegpusztító fegyverek elterjedése, az illegális fegyverek és kábítószerek becsempészése, a 
kritikus tengeri infrastruktúrákkal szembeni terrorcselekmények lehetősége). Fel kell készülni e 
veszélyek elhárítására. 
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 9.4. Az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 69. ülésszaka (A7-0250/2014 - Alexander 
Graf Lambsdorff) 

 

  
  

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban . - Az ENSZ EU-val történő kölcsönös együttműködése a 

békefenntartás és a konfliktus-megelőzés érdekében kulcsfontosságú szerepet játszik, főként 
az olyan válságövezetekben, mint Szíria, Dél-Szudán, a Közép-afrikai Köztársaság, valamint a 
közel-keleti konfliktus. A Szíriában történt augusztusi vegyifegyver-támadás mutatja, hogy 
továbbra sem szabad feladnunk a tömegpusztító fegyverektől mentes világ célkitűzését, 
amelynek tükröznie kell a kölcsönösségre épülve minden fél közös akaratát. A humanitárius 
segítséghez történő akadálytalan hozzáféréssel kapcsolatban szeretném felhívni a figyelmet a 
legitim ernyőszervezetek alatt működő terrorista csoportok veszélyére, amely a 
terrorfinanszírozás elleni küzdelem egyik legnagyobb kihívásának tekinthető. Sajnos gyakran 
jótékonysági fedőnév alatt működő non-profit egyesületek (NGO-k) terrorista csoportokhoz 
juttatnak el komoly összegeket. A terrorelhárítás munkájának megkönnyítése érdekében az 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2014-0146&language=HU
javascript:SipadeVodWindow('/sides/getVod.do?mode=chapter&language=HU&vodDateId=20140415-21:03:38-021')
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=PV&reference=20140415&secondRef=ITEM-022&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2014-0250&language=HU
javascript:SipadeVodWindow('/sides/getVod.do?mode=chapter&language=HU&vodDateId=20140415-21:03:38-021')
javascript:SipadeVodWindow('/sides/getVod.do?mode=chapter&language=HU&vodDateId=20140415-21:03:38-021')
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=PV&reference=20140415&secondRef=ITEM-022&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=PV&reference=20140415&secondRef=ITEM-022&language=HU


ENSZ égisze alatt érdemes lenne fokozott figyelmet fordítani a nem-kormányzati szervezetek 
tevékenységének átláthatóbbá tételére (pl.: pénzátutalások csatornái ellenőrizhetőek legyenek). 
Gilles de Kerchove urat, az EU terrorellenes koordinátorát idézve egyre nagyobb kockázatot 
jelentenek a nehezen beazonosítható „magányos farkasok” és külföldi harcosok (köztük több 
mint 2000 „európai dzsihádista”) Szíriába utazása. Félő az Európába visszatérő harcosok 
esetleges radikalizálódása, ami növelheti a terrorista cselekmények veszélyét Európában. Az 
EU fontos szerepet vállalhatna a megelőzésben azzal, ha olyan európai jogi keretet vezetne be, 
amely visszatartaná és elrettentené azokat, akik bár érvényes papírokkal, de kerülő utakon 
utaznak Szíriába. 
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 9.48. 2012. évi mentesítés: Európai Rendőrakadémia (A7-0240/2014 - Petri Sarvamaa) 
 

    

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban . - Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2012-es 

pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma 
előtt, majd a Költségvetési Ellenőrző Szakbizottságban is. A jelentés bemutatását követően a 
2012. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző 
Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az ügynökségek 
költségvetése végrehajtására vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges 
feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát 
biztosítani, ellenőrizni. Az CEPOL 2012-es gazdálkodásával kapcsolatban a zárszámadási 
jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott, és a vizsgálat során 
hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság március 17-i ülésén a mentesítés 
megadásáról és a 2012-es számlák lezárásáról döntött. A szakbizottsági szavazáson és az 
április 3-i plenáris szavazáson is a mentesítés megadását támogattam. 
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2014. április 3., csütörtök - Brüsszel Lektorált változat 

 

 9.63. 2012. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (A7-
0194/2014 - Petri Sarvamaa) 

 

    

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban . - Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2012-es 

pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma 
előtt, majd a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is. A jelentés bemutatását követően a 2012. 
évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága 
elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az ügynökségek költségvetése 
végrehajtására vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a 
közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, 
ellenőrizni. Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2012-es gazdálkodásával 
kapcsolatban a zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben 
lezajlott, és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság március 17-i 
ülésén a mentesítés megadásáról és a 2012-es számlák lezárásáról döntött. A szakbizottsági 
szavazáson és az április 3-i plenáris szavazáson is a mentesítés megadását támogattam. 
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2014. április 3., csütörtök - Brüsszel Lektorált változat 

 

 9.70. 2012. évi mentesítés: Eurojust (A7-0186/2014 - Petri Sarvamaa) 
 

  

  

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban . - Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2012-es 

pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma 
előtt, majd a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is. A jelentés bemutatását követően a 2012. 
évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága 
elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az ügynökségek költségvetése 
végrehajtására vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a 
közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, 
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ellenőrizni. Az Eurojust 2012-es gazdálkodásával kapcsolatban a zárszámadási jelentés 
megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott, és a vizsgálat során hiányosságokat 
nem tapasztaltak. A szakbizottság március 17-i ülésén a mentesítés megadásáról és a 2012-es 
számlák lezárásáról döntött. Az április 3-i plenáris szavazáson a mentesítés megadását 
támogattam. 

 

 

Viták 

2014. április 3., csütörtök - Brüsszel Lektorált változat 

 

 9.71. 2012. évi mentesítés: Europol (A7-0179/2014 - Petri Sarvamaa) 
 

  
  

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban . - Az Európai Számvevőszék a 2012-es pénzügyi évre 

vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2012. évi zárszámadási eljárás keretében 
az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános 
költségvetésének az Europolra vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges 
feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát 
biztosítani, ellenőrizni. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Rendőrségi Hivatal 2012-
es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását. A Számvevőszék megbizonyosodott 
arról, hogy az Európai Rendőrségi Hivatal éves beszámolója minden szempontból híven tükrözi 
a hivatal 2012-es pénzügyi helyzetét, és hogy a beszámoló alapjául szolgáló ügyletek 
jogszerűek és szabályszerűek voltak. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi 
átvilágítás rendben lezajlott, és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A 
szakbizottság március 17-i ülésén a mentesítés megadásáról, a 2012-es számlák lezárásáról 
döntött, a szakbizottsági szavazáson és a plenáris szavazáson is a mentesítés megadását 
támogattam. 
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 17. A Stockholmi Program félidős 
értékelése (vita) 

 

A felszólalásokról készült videofelvételek  

 

 

 

PV 

 

 

 

  

  

  Ágnes Hankiss (PPE ) , írásban . – Ebben a ciklusban az EU számos előrelépést tett a 

biztonság megerősítése érdekében, a terrorizmus és a nemzetközi szervezett bűnözés elleni 
küzdelem, a pénzmosás és a korrupció visszaszorítása és a számítástechnikai bűnözés 
elleni küzdelem hatékonyságának területén. Az uniós kiberbiztonsági stratégiai és hálózat- 
és információbiztonsági irányelv árnyékelőadójaként jelentős eredménynek tekintem a 
Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai Központ (EC3) létrehozását az Europol 
keretében. A több mint egy éve működő központ sikertörténeteként értékelhető például az a 
művelet, amely 29 gyanúsított letartóztatásához vezetett. A gyanúsítottak 30[nbsp ]000 
hitelkártya-tulajdonos fizetési adataival visszaélve 9 millió euró haszonra tettek szert. 

Ez is mutatja, hogy a kiberbűnözés üzleti hálózatába viszonylag könnyű bekerülni, és a 
technológia egyre rohamosabb fejlődésével a bűnözők mindig egy lépéssel előrébb járnak, 
mint a rendvédelmi szervek. A gyerekek is ki vannak szolgáltatva az internet sötét oldalának, 
ezért az EC3 jelenleg is 9 olyan nagyobb műveletet támogat az EU-n belüli rendőri 
hatóságokkal együttműködve, amelyek a gyermekek interneten történő szexuális 
kizsákmányolása ellen lépnek fel. Az ENISA (Európai Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökség) mandátumának hét évvel történő meghosszabbítása és feladatköreinek 
bővítése is az elmúlt négy év egyik kulcsfontosságú eredményének tekinthető. Így az EU 
még nagyobb kötelezettséget vállal az internetes bűnözés visszaszorításában és a 
bűnüldöző szervek és az adatvédelmi hatóságok munkájának összehangolásában. 
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 9.6. Az euró pénzhamisítás elleni védelme (Pericles 2020) (A7-0152/2014 - Agustín Díaz de Mera 
García Consuegra) 
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  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban . - A javaslat célja, hogy a már hatályban lévő rendeletet, a 

Pericles 2020 programot (amelynek az a feladata, hogy megvédje az eurót a pénzhamisítások 
ellen) kiterjesszék olyan tagállamokra, amelyek még nem vezették be az eurót. A 2004–2011 
között végzett felmérések alapján elmondható, hogy a program elérte célkitűzéseit, és az 
előadó javaslatához csatlakozva szerintem is érdemes folytatni a programnak minden 
tagállamra történő kiterjesztését. 
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 9.23. Az egyesült államokbeli NSA megfigyelési programjáról, a különféle tagállamokban 
megfigyelést végző szervekről és az uniós polgárok alapvető jogaira, valamint a transzatlanti 
bel- és igazságügyi együttműködésre gyakorolt hatásukról (A7-0139/2014 - Claude Moraes) 

  
 

 

 

  

  

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban . - Az NSA tömeges megfigyelései miatt az EP-ben felmerült 

az aggály, hogy kényes adatok kerülhetnek át kontroll nélkül amerikai adatbázisokba. Sokan 
érvelnek az egyezmények (TFTP, PNR, Safe Harbour) felfüggesztése mellett. A LIBE 
vizsgálóbizottság összegzései és a LIBE delegáció októberi washingtoni látogatása alapján 
egyértelmű, hogy a transzatlanti szövetségbe vetett bizalmat helyre kell állítani, megerősítve a 
gazdasági együttműködést és biztosítva a megfelelő egyensúlyt az adatvédelemhez és a 
biztonsághoz való jog között. 

A Bizottság, az Europol és a Swift közleményeire hivatkozva elmondható, hogy nem történt 
szerződésszegés a TFTP-egyezményt illetően. Külön kezelendő a hírszerzési és a rendőri 
együttműködés kérdése, amely utóbbi a tagállamok között az utóbbi években jelentősen javult. 
A Bizottság megerősítette, hogy a PNR területén minden megfelel az eredeti megállapodásnak 
és a belbiztonsági kontroll megfelelően működik. Határozottan ellenzem a PNR egyezmény 
felfüggesztését (amelynek szükségességére éppen a napokban eltűnt malajziai utasszállító 
tragédiája szolgálhat példaként). Az EP többsége hajlik a TFTP felfüggesztésére is. Magam egy 
ilyen lépést elhamarkodottnak és felelőtlennek tartanék. A TFTP a terrorizmus elleni harc 
kiemelkedően fontos eszköze. Mivel sem a Bizottság, sem az Europol nem tud arról, hogy bárki 
visszaélt volna a TFTP nyújtotta információkkal, nem tartanám szerencsésnek a terrorelhárítás 
„rohamszerű” meggyengítését és felesleges biztonsági kockázatok létrehozását. 
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 15. A hálózat- és információbiztonságnak 
az egész Unióban egységesen magas 
szintje (vita) 

 

A felszólalásokról készült videofelvételek  

 

 

 

PV 

 

 

 

  

  

  Ágnes Hankiss (PPE ) , írásban . – A LIBE bizottság néppárti árnyék-jelentéstevőjeként 

gratulálok Schwab úr jelentéséhez, amely támogatja a Bizottság javaslatát az Unión belüli 
magas szintű és egységes hálózat- és információbiztonság kialakítására. 

A jelentés célja, hogy a kritikus infrastruktúrák működtetői biztosítsák rendszereik védelmét a 
legújabb fenyegetésekkel szemben. Aki energiahálózatot, úthálózatot, kórházat vagy 
bankrendszert üzemeltet, annak gondoskodnia kell a célnak legmegfelelőbb megoldások 
alkalmazásáról, valamint arról, hogy az eszközök mindig naprakészek legyenek. Az EU-ban 
eddig a tagok önkéntes alapon kapcsolódtak be az együttműködésbe, amely azonban nem tűnt 
túlságosan hatékonynak, hiszen a hálózat- és információbiztonsági védőmechanizmusok alig 
képesek lépést tartani a folyton változó fenyegetésekkel. Kihívást jelent az is, hogy a tagállamok 
különböző képességekkel és felkészültséggel rendelkeznek. 

Támogatom az előadó javaslatát, hogy minden tagállam a számára legmegfelelőbb 
kiberbiztonsági irányítási modellt válassza, de figyeljen arra, hogy elkerülje az intézményi 
struktúrák megkettőzését, amely párhuzamosságokat és kommunikációs zavarokat okozhat. 

Szeretném felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy a tagállamok többségében egynél több CERT 
(hálózatbiztonsági vészhelyzeteket elhárító nemzeti csoport) is működik, amelyek különböző 
eseményekért felelnek. A Bizottság irányelve azonban nem veszi figyelembe a már létező 
CERT-ek eltérő jellegét és összetételét. Biztosítani kell azt is, hogy a felhőalapú 
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számítástechnikai környezet hozzáértő védelmet nyújtson az érzékeny és kritikus 
infrastrukturális adatok számára. 
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 10.11. A pénzátutalásokat kísérő adatok (A7-
0140/2014 - Mojca Kleva Kekuš, Timothy Kirkhope) 

 

A felszólalásokról készült videofelvételek  

 

 

 

  

  

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban . - Támogatom a Bizottság javaslatát, amelynek célja, hogy 

egyértelműbb szabályok bevezetésével javítsa a pénzügyi tranzakciók áttekinthetőségét, 
ügyelve arra, hogy a pénzmosás és a terrorfinanszírozás elleni küzdelem hatékonyabbá tétele 
közben ne veszélyeztesse a tagállamok szuverenitását. Ehhez szorosan kapcsolódik a 
pénzátutalásokról szóló rendelet, amely arra irányul, hogy a bűnöldöző hatóságoknak biztosítsa 
a hozzáférést a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokhoz, elősegítve a terroristák 
pénzeszközeinek a felderítését. 

A technológiai fejlődés és a bűnözők számára rendelkezésre álló újabb eszközök elterjedésével 
jelentősen megváltozott a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának jellege. Tekintettel a 
fenyegetések sokféleségére, létrehozták a Pénzügyi Akció Munkacsoportot (FATF), amelynek 
célja, hogy megakadályozza a bankokon és pénzintézeteken át történő pénzmosást. A cél egy 
olyan egységes nemzetközi standard kialakítása, amely nem tesz különbséget a belföldi és a 
határokon átnyúló tranzakciók között. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni a fejlődő 
országokból származó törvénytelen vagyonkiáramlásból eredő veszélyt, amely európai és 
észak-amerikai pénzintézeteket is célba vehet. 
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 10.12. A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, 
valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való 
felhasználásának megelőzése (A7-0150/2014 - 
Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini) 

 

A felszólalásokról készült videofelvételek  

 

 

 

  

  

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban . - Üdvözlöm a Bizottság javaslatát, amelynek célja, hogy a 

2005/60/EK irányelv felülvizsgálatával elősegítse a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni 
küzdelmet, és megerősítse az EU pénzügyi rendszerét. Mivel a pénzmosás köztudottan 
határokon átnyúló bűncselekmény, elengedhetetlen, hogy az EU központi szerepet vállaljon az 
illegális tőkeáramlás megfékezése érdekében tett erőfeszítésekben. 

Az egyik legfőbb kihívásként említhető, amivel a terrorelhárítás a finanszírozás felderítésében 
szembenéz, azok a non-profit egyesületek, nem-kormányzati szervezetek (non-govermental 
organizations, NGO-k), amelyek gyakran jótékonysági fedéssel működve terrorista 
csoportokhoz juttatnak el komoly összegeket. A klasszikus pénzmosás és a terrorfinanszírozást 
szolgáló pénzmosás között van azonban egy lényegi különbség. A hagyományos pénzmosás 
célja, hogy egy már elkövetett cselekményből származó fekete pénzt bevonjanak a legitim 
pénzügyi rendszerekbe. A terrorista csoportok azonban azért futtatják át a pénzt legális vagy 
legálisnak látszó szervezeteken, hogy az összeget eljutassák olyan csoportokhoz, akik abból 
finanszírozhatják cselekményeiket. 

A megelőzés és a felderítés számára problémát jelent egyrészt az, hogy nagyon gyakran 
ernyőszervezetek alatt működnek úgy, hogy maga az ernyőszervezet legitim. A megelőzés 
érdekében célszerű megkövetelni, hogy a non-profit szervezetek maximálisan átláthatóan 
működjenek, kizárólag hivatalos bankszámlákat használjanak, és az átutalásokat ellenőrizhető 
csatornákon bonyolítsák. 

Ezért támogatom a tagállamok pénzügyi hírszerző egységei közötti együttműködés 
megerősítését, továbbá a pénzmosás uniós szintű kockázatértékelésének egyértelműbbé 
tételét. 
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 13.5. Az európai nyomozási határozat (A7-0477/2013 - Nuno Melo)    
 

 

    

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban . - Üdvözlöm az előadó munkáját, amelyet annak érdekében 

végzett, hogy megkönnyítsük az igazságügyi hatóságok munkáját a bizonyítékok beszerzése 
során a több uniós országot átfogó büntetőeljárásokban. A javaslat lehetővé teszi, hogy a 
hatóságok nyomozások lefolytatására és bizonyítékok megosztására kérjék 
partnerszervezeteiket. Például, ha svéd nyomozók Portugáliában bujkáló bűnözők után 
kutatnak, felkérhetik a portugál kollégákat, hogy végezzenek házkutatást a gyanúsított 
személyeknél. Az irányelvben megfogalmazott intézkedések természetesen együtt járnak 
komoly adatvédelmi követelményekkel, az alapvető jogok tiszteletben tartásával a 
büntetőeljárásokban, soha nem kötelezve tagállamokat arra, hogy a saját alkotmányukban 
lefektetett normáktól eltérő módon cselekedjenek. Úgy tűnik, hogy az Európai Parlamentnek 
sikerült megtalálnia a megfelelő egyensúlyt az eredményes bűnüldözés, a hatékony 
igazságügyi együttműködés és a védelemhez való jogok biztosítása között. 
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 13.6. A harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó vízumkötelezettség (A7-0104/2014 - 
Tanja Fajon) 

   
 

 

  
  

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban . - A tavaly novemberi vilniusi keleti partnerségi 

csúcstalálkozón elhangzott, hogy Moldova a keleti partnerségi országok közül elsőként 
teljesítette a rá vonatkozó vízumliberalizációs cselekvési tervben előírtakat, amivel életbe 
léptette a vízumliberalizációt a biometrikus útlevéllel rendelkező moldvai állampolgárok 
számára. Ehhez az is hozzájárult, hogy Moldova rengeteg lépést tett olyan területeken, mint 
például az intézményfejlesztés és a nehéz reformok végrehajtása. A vízummentesség számos 
kölcsönös előnnyel jár a két fél számára, például az EU–Moldova gazdasági, kulturális és 
tudományos kapcsolatok elmélyítése, továbbá a Dnyeszteren túli régió kérdésének békés 
rendezése. Ezek a folyamatok, amelyek az EU egyik legalapvetőbb elvét testesítik meg, pozitív 
változásokat hozhatnak több millió ember életében. 
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 13.11. Az iraki helyzet (RCB7-0188/2014 , B7-0188/2014 , B7-0189/2014 , B7-0190/2014 , B7-
0191/2014 , B7-0192/2014 , B7-0193/2014 ) 

   
 

 

  

  

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban . - Sajnálattal olvastam az ENSZ iraki missziójának február 

1-jén kiadott jelentését, amelyből kiderül, hogy csak a múlt hónapban 733 iraki vesztette életét 
és további 1229 iraki lett terrorcselekmények és erőszakos cselekedetek áldozata. A 2013-as 
év volt a legtragikusabb: 7818 civil vesztette életét a merényletekben, a biztonsági erők 
embereivel együtt pedig 8868. Iraknak továbbra is jelentős biztonsági kihívásokkal kell 
szembenéznie, amelyek mögött olyan fegyveres csoportok állnak, akik feszültséget szítanak, és 
megosztják a népet. Aggasztó a terrorista csoportok száma, köztük az Iraki és Levantei Iszlám 
Állam (ILIÁ) nevű dzsihadista szervezet, amely Anbár tartományban a legerősebb, ahol 
legújabban sorozatos bombatámadások történtek. A belső politikai megosztottság és a vallási 
feszültségek is jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy romlott a biztonsági helyzet Irakban. Ezért 
szükséges lenne, hogy Irak politikai és vallási vezetői minél hamarabb folytassanak 
párbeszédet, és szólaljanak fel a vallási megosztottság és az erőszak ellen. Az iraki 
kormánynak is minden határozott intézkedést meg kell hoznia annak érdekében, hogy a 
jogállamiságot megerősítse, és a megbékélést elősegítse. Támogatom az EU arra irányuló 
erőfeszítéseit, hogy előmozdítsa a demokrácia, az emberi jogok, a jogállamiság és a jó 
kormányzás létrejöttét Irakban. 
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 13.12. A katonai robotrepülőgépek használata (RCB7-0201/2014 , B7-0201/2014 , B7-
0202/2014 , B7-0203/2014 , B7-0204/2014 , B7-0205/2014 , B7-0206/2014 ) 

   
 

 

  

  

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban . - A közös európai biztonságpolitika egyik kurrens 

kérdése a drónok, azaz a pilóta nélküli, katonai célra használt repülőgépek uniós fejlesztése 
és bevetése. Alkalmazásuk számos kérdést vet fel, többek között azt is, hogy a hadviselés 
szabályait átalakító eszközök alkalmazását milyen nemzetközi egyezmények szabályozzák. 
A drónok fejlesztését és bevetését szorgalmazók tábora mára igencsak kiterjedt. Azzal 
érvelnek, hogy a drónok a modern hadviselés bevett eszközeinek számítanak, és 
megkerülhetetlenné válnak mind a katonai, mind a civil (békefenntartás, határrendészet, 
megfigyelés) műveletekben. A Bizottság is beállt a támogatók sorába azzal, hogy a Horizont 
programjának részeként 315 millió eurót különített el a „papíron” civil felhasználású, 
valójában azonban nagyrészt katonai célokra használatos eszközök fejlesztésére. Az EP 
tavaly elfogadott, az egységes(ítendő) európai védelmi iparban rejlő lehetőségek 
kiaknázását központba állító jelentése hangsúlyozta, hogy a szektorban erős innovációs és 
növekedési potenciál van. Az európai dróntechnológia legsürgetőbb kérdése az, hogy az 
egyes tagállamok hajlandók-e támogatni a védelmi ipar közösségiesítésére tett 
erőfeszítéseket. Kétségtelen, hogy az európai drón létrehozása ebbe az irányba mutatna. 
Ezt felismerve 2013 novemberében az Európai Védelmi Ügynökség égisze alatt jött létre egy 
úgynevezett „drónklub”, melynek tagjai: Franciaország, Németország, Görögország, 
Olaszország, Hollandia, Lengyelország és Spanyolország. A tagok megállapodtak abban, 
hogy 2020-tól katonai drónokat fejlesztenek. Céljuk az, hogy csökkentsék az izraeli és 
amerikai hadiipari cégektől való függést. 

  

 

Utolsó frissítés: 2014. május 2. 

 

Viták 

2014. február 27., csütörtök - Strasbourg Lektorált változat 

 

 13.14. Az európai elfogatóparancs (A7-0039/2014 - Sarah Ludford)    
 

 

  
  

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban . - Az európai elfogatóparancs (EEP) célja, hogy 

leegyszerűsítse az EU tagállamok közötti hosszadalmas kiadatási eljárásokat, melyet bírósági 
átadási eljárással hajt végre, így bármelyik tagállam igazságügyi hatósága által kiállított EEP az 
Európai Unió egész területén érvényes. 2004-ben történt bevezetése óta a Bizottság három 
végrehajtásról szóló jelentéssel állt elő. Bár összességében az értékelés pozitívnak tekinthető, 
mégis hiányosságok kerültek elő a rendszer működésével kapcsolatban, amelyek főként az 
uniós szintű büntető igazságszolgáltatás kiegyensúlyozatlan jellegének tulajdoníthatók. Ilyen 
lehet például egyes tagállamok részéről az EEP eltúlzott alkalmazása, az arányos ellenőrzések 
alkalmazásának kudarca vagy olyan fogalmazási pontatlanságok a nyomozás elindításakor, 
hogy a gyanú és megalapozott gyanú követelményét kielégíti-e a „megalapozottan feltehető” 
szövegezés, amikor az Európai Ügyészség hatáskörébe tartozó bűncselekményt követnek vagy 
követtek el. Támogatom, hogy a Bizottság dolgozzon ki horizontális javaslatokat a gyanúsított 
eljárási jogait illetően, valamint a különböző kölcsönös eszközök együttes alkalmazására 
vonatkozólag. 

 

 

Viták 

2014. február 26., szerda - Strasbourg Lektorált változat 

 

 10.7. Az Costa Rica Köztársasággal, a Salvadori Köztársasággal, a Guatemalai Köztársasággal, 
a Hondurasi Köztársasággal, a Nicaraguai Köztársasággal és a Panamai Köztársasággal létrejött, 
politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodás, annak 49. cikke (3) bekezdése 
tekintetében (A7-0119/2014 - Renate Weber) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2014-0201&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2014-0201&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2014-0202&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2014-0202&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2014-0203&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2014-0204&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2014-0205&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2014-0206&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2014-0039&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2014-0119&language=HU


 

  

  

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban . - Ezzel a jelentéssel az Európai Parlament leteszi a voksot 

a politikai párbeszédre és együttműködésre vonatkozó megállapodás 49. cikkének (3) 
bekezdése mellet, amely az illegális bevándorlók kölcsönös visszafogadásáról szól. A 
visszafogadási záradék a Costa Ricával, Salvadorral, Guatemalával, Hondurasszal és 
Nicaraguával történő együttműködés elengedhetetlen feltétele. Ezek a visszafogadási 
megállapodások a migrációs folyam kezelésének fontos eszközéül szolgálnak, ezért tartom 
támogatandónak a jelentést. 

 

 

Viták 

2014. február 26., szerda - Strasbourg Lektorált változat 

 

 10.15. Az Európai Unió és a Török Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek 
visszafogadásáról szóló megállapodás (A7-0097/2014 - Renate Sommer) 

 

  

  

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban . - A javaslat meghatározza a szükséges belső intézkedések 

gyakorlatba történő átültetését az EU és Törökország között, a jogellenesen tartózkodó 
személyek visszafogadására vonatkozóan. A visszafogadási megállapodás kapcsolódik 
Törökország vízumliberalizációs menetrendjéhez, amelyet Törökország 2013. december 16-án 
írt alá és vezetett be. A saját állampolgárokat tekintve a visszafogadási kötelezettség 
családtagokra is kiterjed (például házastársakra, állampolgárságukra való tekintet nélkül). A 
harmadik országokból jövő állampolgárokra és hontalan személyekre vonatkozó 
kötelezettségnek pedig olyan előfeltételei vannak, amelyek csak három évvel a megállapodás 
hatályba lépését követően alkalmazhatóak. 

 

 

Viták 

2014. február 25., kedd - Strasbourg Lektorált változat 

 

 6.10. A bűncselekményekből származó jövedelem befagyasztása és elkobzása (A7-0178/2013 - 
Monica Luisa Macovei) 

   
 

 

  
  

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban . - Üdvözlöm az irányelvet, amely minimumszabályok 

megfogalmazásával igyekszik uniós szinten egységesíteni a tagállamok befagyasztási és 
elkobzási rendszereit a bűncselekményekből származó jövedelemmel kapcsolatban (például az 
értékelkobzás, a kiterjesztett elkobzás, a nem ítéleten alapuló elkobzás és a harmadik féltől 
történő elkobzás). Ezáltal megerősítjük a tagállamok közötti kölcsönös bizalmat és a határokon 
átnyúló hatékony együttműködést annak érdekében, hogy minél eredményesebben vegyük fel a 
harcot a szervezett bűnözés (ideértve a maffia típusú bűnszervezetek) ellen. Az egyik 
leghatékonyabb bűnüldözési módszernek tekinthető a bűncselekményekhez használatos 
eszközök és az azokból származó haszon felderítése és elkobzása. Ezekben az esetekben a 
kiterjesztett elkobzásra vonatkozó rendelkezések nagyon hatékony eszköznek bizonyulnak. 

 

 

Viták 

2014. február 25., kedd - Strasbourg Lektorált változat 

 

 6.12. A Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynöksége (Europol) (A7-0096/2014 - 
Agustín Díaz de Mera García Consuegra) 

   
 

 

  
  

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban . - A Bizottság javaslatot tett arra, hogy a két uniós 

ügynökséget, az Europolt és a CEPOL-t (Európai Rendőrakadémiát) összevonják a 
szinergiákra és a megtakarításra hivatkozva, amely hivatkozás azonban nézetem szerint 
nélkülözi az alapos és igazolható érveket. Magam is ellenzem a CEPOL beolvasztását az 
Europolba, hiszen e két szervezet céljai és feladatai, amelyekkel felruházták őket, jelentősen 
különböznek. Nem véletlen, hogy az Európai Tanács sem támogatta az összevonást, és a 
tavaly októberi döntésével Budapestet jelölte meg a CEPOL következő székhelyéül. 
Magyarország rendkívül kedvező feltételeket biztosít majd az Európai Rendőrkadaémia 
hatékony és szuverén működéséhez. Ezért is örülök annak, hogy a LIBE szakbizottság múlt heti 
ülésén nagy többséggel elfogadta a CEPOL Budapestre történő áthelyezését. 
 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2014-0097&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0178&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2014-0096&language=HU


 

Viták 

2014. február 25., kedd - Strasbourg Lektorált változat 

 

 6.13. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásának és tartózkodásának feltételei (A7-
0377/2013 - Cecilia Wikström) 

   
 

 

    

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban . - A javaslat egyik fő célja, hogy az Európai Uniót vonzóbbá 

tegye a harmadik országokból érkező tehetséges bevándorlók számára és egyfajta jogi 
bevándorlási keretet biztosítson a harmadik országok különféle állampolgárai (diákok, kutatók, 
önkéntesek, gyakornokok és au-pairek) felé. Az Európai Unión belül különféle nemzeti 
szabályozások vannak érvényben a beutazási és tartózkodási engedély iránti kérelmekre 
vonatkozólag, melyek harmonizálása megkönnyítené és leegyszerűsítené az eljárásokat és 
egyben biztosítékként szolgálna egyes csoportok, mint például a gyakornokok és au-pair-ek 
kizsákmányolása ellen. Az Európai Uniónak fontos, hogy a harmadik országbeli kutatókban és 
hallgatókban rejlő lehetőségeket jobban ki tudja használni azáltal, hogy megkönnyíti számukra 
az Unióban történő munkavállalás lehetőségét tanulmányaik befejezése után. Ehhez egy 
általános szabály bevezetése szükséges, habár kivételes körülmények között lehetőséget kell 
teremteni arra, hogy a tagállamok figyelembe vehessék nemzeti munkaerő piacaikat úgy, hogy 
ne kockáztassa a munkához való jogot. 

 

 

Viták 

2014. február 24., hétfő - Strasbourg Lektorált változat 

 

 20. A Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynöksége (Europol) (vita)  

 

 

 

  

  

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban. – Üdvözlendő Agustín Díaz de Mera úr 

rendeletjavaslata, amelynek a célja, hogy összehangolja az Europol tevékenységét a 
Lisszaboni Szerződéssel úgy, hogy a rendeletben létrehozza az Europol müködésének jogi 
keretét. Bevezetve egy olyan mechanizmust, amely elősegíti, hogy az Európai Parlament, a 
nemzeti parlamentekkel közösen, javítsa és felügyelje az Europol elszámoltathatóságát az 
európai polgárok felé. Fontosnak tartom, hogy biztosítsuk az Europol számára az olyan 
képzett informatikai szakértők alkalmazását, akik hatékonyan fel tudják venni a versenyt a 
gyorsan fejlődő és globális kiberbűnözéssel szemben, mint amilyen például az áfacsalás, a 
gyermekpornográfia vagy az illegális árukkal folytatott kereskedelem. A Bizottság javaslatot 
tett arra, hogy a két uniós ügynökséget, az Europolt és a CEPOLT (Európai 
Rendőrakadémia), összevonják a szinergiákra és a megtakarításra hivatkozva, amely 
hivatkozás azonban nézetem szerint nélkülözi az alapos és igazolható érveket. Magam is 
ellenzem a CEPOL beolvasztását az Europolba, hiszen e két szervezet céljai és feladatai 
amelyekkel felruházták őket, jelentősen különböznek. Nem véletlen, hogy az Európai Tanács 
sem támogatta az összevonást, és a tavaly októberi döntésével Budapestet jelölte meg a 
CEPOL következő székhelyéül. Magyarország rendkívül kedvező feltételeket biztosít majd 
az Európai Rendőrkadaémia hatékony és szuverén működéséhez. Ezért is örülök annak, 
hogy a LIBE szakbizottság múltheti ülésén nagy többséggel elfogadta a CEPOL Budapestre 
történő áthelyezését. 

  

 

  

 

Viták 

2014. január 15., szerda - Strasbourg Lektorált változat 

 

 11.6. Az EU és az ASEAN közötti kapcsolatok jövője (A7-0441/2013 - Reinhard Bütikofer) 
 

  

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban . − Üdvözlöm a jelentést, amely javaslatokat fogalmaz meg 

az Európai Unió és az ASEAN gazdasági közösség jövőbeli együttműködésére vonatkozólag. 
Az EU számára kiemelt fontossággal bír, hogy egy olyan meghatározó súlyú regionális és 
gazdasági szereplővel, mint az ASEAN, az eddiginél is szorosabb stratégiai együttműködést 
alakítson ki, mind a közös értékek, mind a gazdasági és politikai érdekek mentén. Különösen 
támogatandónak tartom a szorosabb és érdemibb kooperáció kialakítását olyan fontos 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0377&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0377&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0441&language=HU


  területeken, mint a nemzeteken átnyúló szervezett bűnözés, a korrupció, a pénzmosás, a 
terrorelhárítás és a kiberbiztonság. Az EU jelentős tapasztalattal és kompetenciával rendelkezik 
ezeken a területeken, amelyeknek az átadása talán hasznos lehetne az ASEAN-tagországok 
biztonsági rendszerei számára, amint az EU is profitálhatna a mélyebb és kiterjedtebb 
információcseréből. A válságövezetekben az EU komoly szerepet vállal a válságkezelésben és 
a biztonság megszilárdításában. Remélem, ez a szerepvállalás még jobban kibontakozhat az 
ASEAN-tagországokkal kialakított politikai dialógusok során, és hozzásegíthet olyan 
együttműködési formák kialakításához, amelyek a nemzetközi szervezett bűnözés és a 
terrorizmus elleni harc hatékony eszközévé válhatnak. 

 

 

Viták 

2014. január 15., szerda - Strasbourg Lektorált változat 

 

 16. A biztonságos kikötő megállapodás jövője tekintettel az NSA-ügyre (vita)   
 

  

  

  Ágnes Hankiss (PPE ) , írásban . – A Safe Harbour Egyezményt az Európai Bizottság és az 

USA azzal a céllal hívta életre, hogy áthidalja az eltérő adatvédelmi irányelvekből fakadó 
problémákat. Az EU területén működő amerikai cégek felülvizsgálat nélkül továbbíthatnak 
európai adatokat az USA-ba. A szövetségi kereskedelmi bizottság követi nyomon, hogy az 
adatok továbbításakor a cégek eleget tettek-e az egyezményben rögzített hét alapelvnek. Az 
NSA-ügy kirobbanása után az Európai Parlamentben sokakban felmerült az az aggály, hogy 
európai állampolgárok és gazdasági szereplők kényes adatai kerülhetnek át különösebb kontroll 
nélkül amerikai adatbázisokba. Az Európai Bizottság 13 pontos javaslata javításokat hajtana 
végre az egyezményen az átláthatóság, a jogorvoslat, a végrehajtás és az adatokhoz történő 
hozzáférés tekintetében. Az Európai Parlamentben viszont sokan az egyezmény azonnali 
felfüggesztése mellett érveltek. Magam hajlanék arra, hogy várjuk meg a Bizottság 2014 nyarán 
elkészülő jelentését arról, hogy az USA eleget tett-e a bizottsági javaslatoknak és ennek 
tükrében döntsünk az egyezmény esetleges felfüggesztéséről. Az EP többsége hajlik a TFTP 
felfüggesztésére is. Magam egy ilyen lépést elhamarkodottnak és felelőtlennek tartanék. A 
TFTP a terrorizmus elleni harc kiemelkedően fontos eszköze. Mivel sem a Bizottság, sem az 
Europol nem tud arról, bárki visszaélt volna a TFTP nyújtotta információkkal, nem tartanám 
szerencsésnek a terrorelhárítás „rohamszerű” meggyengítését és felesleges biztonsági 
kockázatok létrehozását. 

 

 

Viták 

2013. december 11., szerda - Strasbourg Lektorált változat 

 

 3. Az Európai Tanács 2013. december 19–20-i ülésének előkészítése (vita)  

 

 

 

  

  

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban. – Védelempolitika az Európai Tanács napirendjén – Kis 
lépések politikája 

A decemberi Európai Tanács napirendjén – 2008 óta először – biztonság- és védelempolitikai 
megfontolások is napirendre kerültek. A közelgő tanácsi vita apropóján újra aktuális a kérdés: 
képes-e az EU önálló, stratégiailag autonóm geo- és védelempolitikai szereplővé válni a 
nemzetközi színtéren? Indokolt, hogy Európa rendelkezzen önálló védelmi stratégiával és olyan 
hatékony biztonság- és védelempolitikával, amely, ha szükséges, önálló fellépést is lehetővé 
tesz a konfliktusok megoldása érdekében. Olyan átfogó uniós megközelítést kell kialakítani, 
amely minden (régi és új) rendelkezésre álló eszközt számbavesz a konfliktusmegelőzés és a 
válságkezelés érdekében. A 2003 óta érvényben lévő, 2008-ban aktualizált európai biztonsági 
stratégia felülvizsgálata is megkerülhetetlen feladat a változó biztonsági fenyegetésekkel és 
különösen az EU-val szomszédos országok biztonsági helyzetével összefüggésben. A polgári 
és katonai képességeket a jövő szükségleteihez kell igazítani. Ez indokolhatja a biztonság- és 
védelempolitikai fehér könyv kidolgozására tett javaslatot, mely – felmérve az egyes 
tagországok kapacitásait – a polgári és a katonai képességek összehangolásában is szerepet 
játszhat. Üdvözlendő, hogy a tanácsi ülés a legmagasabb politikai szintre emelte ezeket a 
kérdéseket, elősegítve ezzel az önálló európai védelempolitika koncepciójának a 
felülvizsgálatát. Tekintetbe véve azonban a tagállamok eltérő gazdasági és politikai érdekeit, a 
tanácsi ülésen megvitatandó elképzelések megvalósulását csupán apró, konkrét lépések vihetik 
előre. 

 

 



Viták 

2013. december 10., kedd - Strasbourg Lektorált változat 

 

 10.6. Tűzfegyverek, részeik, alkotóelemeik és lőszereik tiltott előállítása és kereskedelme (A7-
0359/2013 - Véronique Mathieu Houillon) 

 

  

  

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban . − A globalizáció egyik mellékhatásának tekinthető, hogy a 

bűnözői szervezetek és terrorista csoportok határokon átívelő maffiahálózatokat építettek ki, 
melyek hozzájárulnak az olyan emberi biztonságot fenyegető tevékenységek virágzásához, 
mint a tűzfegyverek tiltott halmozása és kereskedelme. A bűnüldözői hatóságok helyzetét pedig 
még jobban megnehezíti az a tény, hogy az internet megjelenésével a bűnözők egyre 
kifinomultabb eszközökhöz folyamodhatnak, erre nagyon jó példa az e-kereskedelem, az 
internetes fegyverkereskedői hálózatok terjedése. Ráadásul a bűnözők mindig törekedni fognak 
arra, hogy kijátsszák a törvényes piacra érvényes legszigorúbb szabályokat. Ezért 
elengedhetetlen az uniós szintű fellépés, illetve azon lépések meghatározása, melyek 
előmozdítják a lőfegyverek tiltott kereskedelmének felszámolását. A tűzfegyverek előállítása és 
kereskedelme elleni jegyzőkönyv megerősítése igen fontos előrelépésnek tekinthető, mivel 
biztosítaná az állampolgárok védelmét, mégsem hátráltatná a tűzfegyverek legális használatát. 
A jegyzőkönyv támogatja a hatékonyabb információcsere kialakítását, hiszen a szerteágazó és 
szervezett bűnözői csoportokkal szemben az egyik leghatékonyabb módszer a tagállamok 
közötti összehangolt együttműködés lehet. Ezért támogatom az állásfoglalást a jegyzőkönyv 
megerősítését illetően. 

 

 

Viták 

2013. december 10., kedd - Strasbourg Lektorált változat 

 

 10.22. Polgári védelmi mechanizmus (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini)  
 
  

 

 

  

  

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban . − Napjainkban a természeti és az ember által okozott 

katasztrófák egyre gyakoribbá, összetettebbé és intenzívebbé váltak és az éghajlatváltozás 
miatt a jövőben még több szélsőséges katasztrófára lehet számítani. Az Európai Unión belüli 
polgári védelem egyik fontos jogi eszköze a közösségi polgári védelmi mechanizmus, mely 
koordinálja a tagállamok természetbeni segítségének (pl.: szakértők, felszerelés) előkészítését 
és bevetését bármely komoly vészhelyzet esetén azokban az országokban, amelyek 
nemzetközi segítségre szorulnak. A polgári védelem fogalmát a tagállamok többféleképpen 
értelmezik, ami a különböző történelmi, politikai és kulturális tapasztalatokra vezethető vissza. 
Bár az idő múlásával működési hatásköre átalakul, szeretném hangsúlyozni, hogy a polgári 
védelemmel kapcsolatban továbbra is a szubszidiaritás elve követendő, vagyis elsődlegesen a 
tagállamok hatáskörébe tartozik. Következőképpen az európai jogalkotás nem tehet többet, 
mint hogy segédkezet nyújt a tagállami fellépésekhez, valamint szorgalmazza az 
együttműködést. Eszerint támogatom az előadó javaslatait, mely a bizottsági javaslat erősítése 
mellett felhívja a figyelmet a tagállami kockázatkezelési tervek összehasonlíthatóságának 
javítását célzó jövőbeni iránymutatások előmozdítására, valamint az azonos régiókban, hasonló 
katasztrófáknak kitett tagállamok közötti dinamikusabb regionális együttműködés kialakítására 
(pl.: a bevált gyakorlatok megosztása. Mindemellett fontosnak tartom a Veszélyhelyzet-
reagálási Kapacitás mint önkéntes kapacitási gyűjtőhely létrehozását, mely fontos tényezőként 
szolgál egy működőképesebb európai katasztrófareagálási rendszer megteremtéséhez. 
Kiemelném azonban, hogy katonai eszközöket csak a legvégső esetben lehet alkalmazni. 

 

 

Viták 

2013. november 20., szerda - Strasbourg Lektorált változat 

 

 9.9. Az Europol részéről megkötendő megállapodások által érintett harmadik államok és 
szervezetek (A7-0351/2013 - Philip Claeys) 

 

  

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban . − Nem vonható kétségbe az Europol igazgatótanácsának a 

Tanácshoz intézett 2012. október 4-i ajánlása, melyben kifejti, hogy miért van szükség 
megállapodás megkötésére Brazíliával, Grúziával, Mexikóval és az Egyesült Arab 
Emírségekkel. Fontos ennél a pontnál megemlíteni, hogy az érintett harmadik államok és 
szervezetek jegyzékének módosítását a jelenleg hatályban lévő Europol-határozat alapján 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0359&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0359&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0003&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0351&language=HU


  javasolja a Tanács. A Tanács javaslatát azonban nem fogadhatjuk el, hiszen a Bizottság 
nemrég benyújtott, új Europol-rendeletre irányuló javaslatát (COM(2013)0173 ) a Parlament 

jelenleg is vitatja, amely javaslat már eleve módosítja a harmadik országokkal való 
megállapodások megkötésének szabályait és eljárásait. Ráadásul a felsorolt egyes országok 
tekintetében az adatvédelem szempontjából is merülnek fel aggályok. Ha mégis sor kerülne a 
tanácsi határozattervezet elfogadására, célszerűnek tűnne, ha az Europol vezetése addig nem 
kezdene tárgyalásokat műveleti megállapodásokról a felsorolt országokkal, amíg az új Europol-
rendelet hatályba nem lép. 

 

 

Viták 

2013. november 20., szerda - Strasbourg Lektorált változat 

 

 9.9. Az Europol részéről megkötendő megállapodások által érintett harmadik államok és 
szervezetek (A7-0351/2013 - Philip Claeys) 

 

  
  

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban . − Nem vonható kétségbe az Europol igazgatótanácsának a 

Tanácshoz intézett 2012. október 4-i ajánlása, melyben kifejti, hogy miért van szükség 
megállapodás megkötésére Brazíliával, Grúziával, Mexikóval és az Egyesült Arab 
Emírségekkel. Fontos ennél a pontnál megemlíteni, hogy az érintett harmadik államok és 
szervezetek jegyzékének módosítását a jelenleg hatályban lévő Europol-határozat alapján 
javasolja a Tanács. A Tanács javaslatát azonban nem fogadhatjuk el, hiszen a Bizottság 
nemrég benyújtott, új Europol-rendeletre irányuló javaslatát (COM(2013)0173 ) a Parlament 

jelenleg is vitatja, amely javaslat már eleve módosítja a harmadik országokkal való 
megállapodások megkötésének szabályait és eljárásait. Ráadásul a felsorolt egyes országok 
tekintetében az adatvédelem szempontjából is merülnek fel aggályok. Ha mégis sor kerülne a 
tanácsi határozattervezet elfogadására, célszerűnek tűnne, ha az Europol vezetése addig nem 
kezdene tárgyalásokat műveleti megállapodásokról a felsorolt országokkal, amíg az új Europol-
rendelet hatályba nem lép. 

 

  

Viták 

2013. november 20., szerda - Strasbourg Lektorált változat 

 

 14. A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása - Európai védelmi technológiai és 
ipari bázis (vita) 

  

 

  

  

  Ágnes Hankiss (PPE ), irasban . – A jelentésben foglalt megállapításokkal összességében 

egyetértek. Kiegyensúlyozott és átfogó képet fest a közös biztonság- és védelempolitikát 
(KKBP) az elmúlt időszakban meghatározó folyamatokról. A vita időszerű, tekintettel arra, hogy 
az Európai Tanács decemberi ülésének napirendjén szerepel a védelempolitikai témakör is. A 
tanácsi vita apropóján az egyik legfontosabb tagállami elvárás, amit magyar részről 
messzemenően támogatunk, hogy az állam- és kormányfők értékeljék az európai 
védelempolitika jelenlegi helyzetét, és dolgozzanak ki stratégiai iránymutatást a továbbfejlesztés 
érdekében. Az iránymutatás többféle formát ölthet, a főképviselő előzetes jelentésében 
azonban egyértelműen körvonalazódik, hogy a KKBP stratégiai felülvizsgálatának és 
végrehajtásának a keretét továbbra is az európai biztonsági stratégia jelenti. Hangsúlyoznunk 
kell, hogy az EU–NATO kapcsolatok erősítése és harmonikussá tétele, az együttműködés 
politikai céljain túl, a képességfejlesztés vonatkozásában is kiemelten fontos, különös tekintettel 
a párhuzamosságok elkerülésére. A katonai vezetési és irányítási struktúrák kialakításával 
összefüggésben, komoly hozzáadott értékkel nem rendelkező katonai operatív parancsnokság 
helyett védelempolitikai szempontok alapján indokolt lehet egy civil-katonai, integrált operatív 
központ létrehozása. 

 

 

Viták 

2013. november 19., kedd - Strasbourg Lektorált változat 

 

 9.16. Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszköz (A7-0327/2012 - Holger Krahmer) 

http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=hu&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2013&DocNum=0173
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0351&language=HU
http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=hu&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2013&DocNum=0173
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2012-0327&language=HU


 

  

  

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban . − Az 1986-ban történt csernobili, majd a 2011-es Fukusima 

Daiicsi baleset rámutatott, hogy egy nukleáris balesetnek nemzeti határokon túlmutató, globális 
hatása lehet a közegészségügyre, társadalmi életre, a környezetre és a gazdaságra. Ezért 
alapvető, hogy az Európai Unió kiemelt fontosságú célkitűzésnek tekintse, hogy a nukleáris 
biztonság területén összehangolt, globális együttműködés alakuljon ki, amelyben a Nukleáris 
Biztonsági Együttműködési Eszköz (INSC) kulcsfontosságú szerepet tölt be. Ez az eszköz, 
amely az 1990-es években Közép-Európában és a volt Szovjetunió országaiban már 
kifejlesztett nukleáris együttműködés keretére épít, biztosítja az EU mint globális szereplő 
hatékony fellépését a harmadik országokban jelentkező kihívások esetén, a nukleáris 
biztonság, a sugárvédelem és a nukleáris biztosítékok terén. Biztos vagyok benne, hogy az 
Európai Unió e téren szerzett közösségi és tagállami tapasztalatai (pl.: radioaktív hulladékok 
megfelelőbb kezelése) példaként szolgálhatnak a harmadik országoknak, hogy hasonlóan 
magas szintű biztonsági standardokat vezessenek be. Fontosnak tartom, hogy az átlátható 
kockázat- és biztonsági értékelések (ellenálló-képességi próbák) standardjait kiterjesszük 
harmadik országokra is. A fenyegetettség értékelésének közös rendszere pozitív hatást 
gyakorolhat az atomerőművek karbantartására, szabályozására és biztonságára. Ez a lépés 
nagyban hozzájárulhat a nukleáris biztonsági kultúra kialakításához is. 
 

 

 

Viták 

2013. október 24., csütörtök - Strasbourg Ideiglenes kiadás 

 

 14.9. Az Unió migrációs politikája a Földközi-tenger térségében, különös tekintettel a 
lampedusai tragikus eseményekre (RCB7-0474/2013 , B7-0474/2013 , B7-0475/2013 , B7-
0476/2013 , B7-0477/2013 , B7-0478/2013 , B7-0479/2013 , B7-0480/2013 ) 

   
 

 

    

  Ágnes Hankiss (PPE ), in writing . − I welcome the EPP’s motion for a resolution, which 

gives particular attention to the migration flows in the Mediterranean following the tragic events 
of Lampedusa, where several hundred migrants died recently. I regret the fact that, despite the 
already existing measures in the Mediterranean, this disastrous event was not prevented. It is 
vital to distinguish between economic migrants and genuine refugees and, therefore, to 
concentrate more on the genuine refugees in order to fully support them and provide aid to 
those who are in need. The main focus needs to be put on better coordination of EU means and 
resources, with particular reference to Frontex (such as EUROSUR). This will not only ensure 
the protection and save the lives of migrants, but in cooperation with Europol and third 
countries, the fight against criminal networks of human traffickers and smugglers could be 
pursued in a more efficient way. Therefore, it is essential that we build up a proportional system 
with greater solidarity in which Member States take up equal responsibility for the reception of 
refugees. 

 

 

Viták 

2013. október 24., csütörtök - Strasbourg Ideiglenes kiadás 

 

 14.10. A SWIFT-megállapodás felfüggesztése az NSA megfigyelési programját követően (B7-
0467/2013 , RCB7-0468/2013 , B7-0468/2013 , B7-0471/2013 , B7-0472/2013 ,B7-0481/2013 ) 

   
 

 

    

  Ágnes Hankiss (PPE ), in writing . − I welcome the EPP’s own motion for a resolution that 

advocates a full commitment to defending and protecting EU citizens against terror attacks. I 
therefore call for the TFTP agreement not to be suspended on the basis of media allegations 
accusing the NSA of tapping into financial data from the SWIFT database. I would like to 
highlight the fact that the representatives of Europol and SWIFT have already testified in front of 
the LIBE NSA Inquiry that there has been no evidence indicating a breach of the TFTP 
agreement. I would also avoid rushing into any conclusions until the end of the official 
investigation conducted by the Commission, since it is not the Parliament’s task to act as a 
‘judge’ in such a highly sensitive political issue. I would also stress that we have no other 
instrument to replace this agreement or to monitor terrorist financing activities, and, without 
concrete reasons, the suspension would create a gap in EU counterterrorism policy. 
Consequently, I strongly oppose the suspension of the agreement and reserve all actions until 
the end of the inquiry. 
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Viták 

2013. október 22., kedd - Strasbourg Lektorált változat 

 

 12. Szervezett bűnözés, korrupció és pénzmosás (vita)   
 

  
  

  Ágnes Hankiss (PPE ), in writing. – I welcome the final report of the Special CRIM 

Committee that sets out a coherent regulatory framework to tackle the core problems of 
organised crime and to strengthen judicial and police cooperation at both EU and international 
level. The adoption of this report is just the first major step to eradicate organised crime. I agree 
with the main thesis of the report: the focus needs to be centred around the elimination of 
corruption and to introduce deterrent confiscation of property assets. Organised crime and 
terrorism are interlinked to a great extent that is also well manifested in the fragility of the Sahel-
Sahara region. We do not see yet clearly, what type of terrorist groups and organised crime 
activities will be brought to the surface by the ongoing processes and uncontrolled violence at 
the ‘Arab Spring’ region especially in Egypt and Syria. Cybercrime is another crucial issue that 
has radically changed the traditional mafia-type organisation and created new structures, 
primarily in the field of Russian and Russian-speaking organised crime. I would also highlight 
next to the illicit trafficking of CBRN materials, the spread of criminal organisations camouflaged 
as NGOs and charity organisations in order to carry out financial transactions. 

 

 

Viták 

2013. október 10., csütörtök - Strasbourg Ideiglenes kiadás 

 

 10.2. Az európai határőrizeti rendszer (EUROSUR) létrehozása (A7-0232/2013 - Jan Mulder)    
 

 

  

  

  Ágnes Hankiss (PPE ), in writing . − I welcome the establishment of Eurosur that will 

become fully operational from December 2014, and will assist the competent authorities of the 
Member States to carry out border surveillance activities in a more efficient manner. It is a vital 
step to stop illegal immigration in a democratic way and in respect of the freedom of movement. 
Eurosur will also contribute to ensure the protection and saving lives of migrants that can be 
considered as a positive outcome of the improvement of the surveillance system and will help to 
prevent tragic events such as the recent Lampedusa boat disaster. Another affirmative effect of 
Eurosur will be the increase of internal security to prevent cross-border crimes where the 
National Coordination Centres for border surveillance will have a significant role. 

 

 

Viták 

2013. október 10., csütörtök - Strasbourg Ideiglenes kiadás 

 

 10.4. Az európai országoknak a CIA által foglyok szállítására és illegális fogva tartására való 
állítólagos használata (B7-0378/2013 , B7-0378/2013 , B7-0379/2013 , B7-0380/2013 , B7-
0381/2013 ) 

   
 

 

    

  Ágnes Hankiss (PPE ), in writing . − I am very sorry that the EPP did not prepare a separate 

motion for resolution in this issue that is highly sensitive and controversial in both professional 
and political terms. Maybe, it would have been better to join the motion for resolution of the ECR 
Group that advocates the respect for human rights and the rule of law, however, at the same 
time it is free from the extreme, exaggerated and unsubstantiated claims of the motion for 
resolution of the left-wing. Unfortunately, as so often in recent years, we can experience again 
how internal security issues become the tool of left-liberal political campaigns and propaganda. 
The horrific and tragic attack in Kenya has shaken the world. To prevent such tragic attacks we 
have to acknowledge that certain aspects of law enforcement work contain classified 
information by their nature. This cannot be shared with the European Parliament without serious 
safety risks. There is no country without the threat of terrorism; therefore to guarantee the 
security of European citizens is an inalienable fundamental right next to the right to privacy. 

 

 

Viták 

2013. október 10., csütörtök - Strasbourg Ideiglenes kiadás 
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 10.5. A bűnüldöző szervek határokon átnyúló együttműködésének erősítése az EU-ban (B7-
0433/2013 ) 

   
 

 

  

  

  Ágnes Hankiss (PPE ), in writing . − I welcome the Commission’s initiative that examines the 

current cross-border law enforcement information instruments and tools within the EU. It is 
unquestionable that we need a common, harmonised approach in order to track and prevent 
criminal activities more efficiently therefore, law-enforcement data sharing among the Member 
States is one of the key solutions to achieve this ambitious goal. I support the full 
implementation of the Prüm Decision by all Member States at the earliest stage that focuses on 
the automatic exchange of biometric and vehicle registration data. I would also urge the 
Commission to bring forward proposals to bring the Swedish Initiative under the legal framework 
of the Lisbon Treaty. 

 

 

Viták 

2013. október 9., szerda - Strasbourg Ideiglenes kiadás 

 

 19. A SWIFT-megállapodás felfüggesztése az NSA megfigyelési programját követően (vita)   
 

  

  

  Ágnes Hankiss (PPE ), in writing. – I regret to hear that the suspension of the EU-US TFTP 

agreement is on the agenda based on media allegations accusing the NSA of tapping into 
financial data from the SWIFT database. As a result of the NSA surveillance I understand that it 
is very easy to lose our trust in our transatlantic ally; however, we should not forget the 
significant intelligence cooperation that has been beneficial for both the US and the EU in the 
fight against terrorism. Furthermore, we managed to track and reveal lots of terrorist cells in 
order to avoid massive killings of civilians executed by suicidal terrorists. 

It is not the EU Parliament’s task to decide whether there has been a breach of agreement but 
the Commission’s. Therefore, we should wait until the Commission gathers enough information. 
Taking into account the statements given by the representatives of Europol and SWIFT, there 
has been no indication or evidence that the US has breached the TFTP agreement. Therefore I 
am against the suspension of the agreement as it is unquestionably good for the EU. We only 
need to make sure that there is mutual information-sharing between the two allies and that the 
US continues to safeguard our citizens’ security and privacy. 

 

 

Viták 

2013. szeptember 12., csütörtök - Strasbourg Lektorált változat 

 

 14.14. Az EU kiberbiztonsági sratégiája: a nyílt és biztonságos kibertér (B7-0386/2013 )    
 

 

  

  

  Ágnes Hankiss (PPE ), in writing . − I welcome the cybersecurity strategy and the draft 

directive that tries to achieve a coherent and coordinated approach to the NIS in the EU. 
Cybercrime is now one of the top four threats to national security. This requires global 
partnership between governments, government agencies and the private sector, defining the 
responsibilities for private firms to guarantee their participation. The EU still has much work to 
do to overcome the differences in preparedness, security and strategic culture among the 
Member States. One cyber-challenge I would like to point to is the growing danger of 
sophisticated threats such as cyberterrorism and cyberespionage where intelligence criminals 
use clouds from distant, bullet-proof countries. Another important challenge is that international 
organised crime continues to shift its operational terrain into cyberspace where cybercrime 
radically alters the traditional structure of the organised crime groups. Therefore, it should be a 
priority to expand not only ratification of the Council of Europeʼs Convention on Cybercrime to 
other countries outside the EU, but also to increase training, skills, awareness and education 
that can help boost the supply pool of cyberskills for the civilian population, in cooperation with 
the US and NATO. 
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Viták 

2013. szeptember 11., szerda - Strasbourg Lektorált változat 

 

 17. Az EU belső biztonsági stratégiája (vita)   
 

  
  

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban . – Üdvözlöm az Európai Unió belső biztonsági 

stratégiájának végrehajtásáról szóló második jelentést melyben szeretném hangsúlyozni a 
szervezett bűnözés, a kiberbűnözés, a terrorizmus, az erőszakos szélsőségek és a korrupció 
elleni küzdelem fontosságát. Erősíteni kell az Europol és a tagországok közötti kölcsönös 
információcserét valamint fokozott figyelmet kell fordítani a terrorizmus és a szervezett 
bűnözés összefonódására. Ennek érdekében meg kellene fontolni egy uniós és nemzeti 
tisztviselőkből álló közös munkacsoport felállítását is. Elengedhetetlennek tartom a 
terrorizmus finanszírozásának a vizsgálatát, elsősorban a jótékonysági egyesületek, 
alapítványok fedésében történő pénzügyi tranzakciók nyomon követését. A tagországok 
rendvédelmi képességeinek az összehangolásában és a belbiztonsági szakképzésekben 
fontos szerep vár az önálló ügynökségként működő Európai Rendőrakadémiára (CEPOL). 
Az elmúlt évek tragikus eseményei hívták fel a figyelmet, amely a belbiztonsági erők 
számára olyan új kihívást jelent az úgynevezett magányos elkövetőkre, akikkel szemben a 
hatékony védekező stratégia kidolgozása, a belbiztonsági munka egyik fő kihívása lesz. 

  

 

 

Viták 

2013. július 4., csütörtök - Strasbourg Lektorált változat 

 

 14.2. Információs rendszerek elleni támadások (A7-0224/2013 - Monika Hohlmeier)    
 

 

  

  

  Ágnes Hankiss (PPE ), in writing . − One of the main priorities of the EU’s internal security 

strategy is to fight cross-border crimes concerning information and communications networks 
(cybercrime). I welcome the proposal to update the Directive which places greater emphasis on 
the emergence of large-scale simultaneous attacks against information systems and the 
increased criminal use of ‘botnet’ attacks, in which a large number of computers are infected in 
order to control them remotely, without the users’ knowledge. I would like to send my 
congratulations to the rapporteur, Ms Monika Hohlmeier, for her achievements in overcoming 
the Council’s resistance by adding an initiative to set up minimum levels of security for IT 
systems and establishing adequate reporting channels for cyber-attacks. Most of the cyber 
criminals, when they commit cybercrime, are not under the jurisdiction of the country where the 
cybercrime occurred. Differences in the domestic legislation of Member States pose a barrier to 
carrying out the prosecution and identification of cyber criminals effectively. The proposed 
Directive will help to improve operational cooperation between the different law enforcement 
and judicial authorities. Another positive result of the negotiations is the establishment of sound 
criminal law and a prevention-oriented approach to cybercrime. 

 

 

Viták 

2013. július 4., csütörtök - Strasbourg Lektorált változat 

 

 14.3. Az egyesült államokbeli NSA felügyeleti programja, felügyeleti szervek a különféle 
tagállamokban és hatásuk az uniós polgárok magánéletére (RCB7-0336/2013, B7-0336/2013 , B7-
0337/2013 , B7-0338/2013 , B7-0341/2013 , B7-0342/2013 , B7-0343/2013 ) 

   
 

 

  
  

  Ágnes Hankiss (PPE ), in writing . − The leaks over the US PRISM surveillance programme 

have profoundly shaken EU citizens’ trust and confidence in the European institutions to 
safeguard their most fundamental freedoms relating to their private and family lives. Maintaining 
the balance between security and privacy is one of the pillars of the common European security 
policy and the EU’s internal security strategy. Therefore, we need a quick and clear response 
from the US to give us a better picture of what happened and to make sure that our transatlantic 
relations and common interests are not damaged. As the rules on privacy and data protection 
are stricter in Europe than in the US, it is vital that we take a firm position while ensuring that all 
EU citizens receive full legal protection in the US. However, it is crucial that the EU avoid 
suspending EU-US talks on a transatlantic trade agreement as this could boost the economy 
and create greater job opportunities. 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0224&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2013-0336&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2013-0336&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2013-0337&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2013-0337&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2013-0338&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2013-0341&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2013-0342&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2013-0343&language=HU


Viták 

2013. június 10., hétfő - Strasbourg Lektorált változat 

 

 16. Szervezett bűnözés, korrupció és pénzmosás (vita)   
 

  

  

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban. – Üdvözlöm az időközi jelentést, mert az az eddiginél is 

hatékonyabb együttműködést sürget a szervezett bűnözés elleni küzdelemben, valamint 
konkrét, a célkitűzésekre és a szükséges intézkedésekre vonatkozó ajánlásokat fogalmaz meg. 

Módosító javaslataimban kitértem többek között arra, hogy napjainkban a terrorizmus és a 
szervezett bűnözés összefonódása egyre szervesebbé és erőteljesebbé válik, aminek intő 
példáját mutatja a Száhel régió. 

A kiberbűnözés térhódítása a szervezett bűnözésben (elsősorban az orosz és oroszajkú 
szervezett bűnözésben) alapvetően átalakította a hagyományosan maffia-típusú szervezeteket, 
és új típusú struktúrákat hozott létre. Sürgető feladat az uniós szintű jogalkotási keret és a 
kapcsolódó operatív eszközök megalkotása, amely lehetővé teszi, hogy a tagállamok a 
jelenleginél is eredményesebben hangolhassák össze a kiberbűnözés ellen hozott 
intézkedéseiket. 

A vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) anyagok és eszközök illegális kereskedelme 
(proliferáció) is kötődhet a szervezett bűnözéshez, és pénzforrásul szolgálhat terroristák 
számára. A szervezett bűnözés és a terrorizmus szívesen használ fedőszervként nonprofit 
szervezeteket (jótékonysági alapítványok, civil egyesületek) pénzmosásra. A nonprofit 
szervezetek monitoringja szükséges rendvédelmi feladat, amelyet azonban összhangba kell 
hozni az adatvédelem kívánalmaival. 

 

 

Viták 

2013. május 21., kedd - Strasbourg Lektorált változat 

 

 14. A stockholmi program végrehajtása, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség megvalósítása (vita) 

  

 

  

  

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban . – A belbiztonsági stratégia fontos eleme mind a 

terrorizmus, mind a szervezett bűnözés és ezen belül a kiberbűnözés elleni küzdelem. E célok 
érdekében az Európai Unió jelentős lépéseket tett, amelyek közül külön is kiemelendő az 
Europol és az ENISA tevékenységének és hatáskörének megerősítése és a Kiberbiztonsági 
Központ létrehozása. 

Mindazonáltal az elmúlt években olyan új jelenségek és trendek mutatkoztak, amelyek újabb 
prioritásokat jelölnek ki. Ami a terrorizmust illeti, folytatódott a diverzifikáció, azaz a 
központosított, al-Káida típusú terrorszervezetek mellett fokozottabban számolnunk kell a 
magányos elkövetőkkel, illetve olyan fiatalok radikalizálódásával, akik rendezett polgári 
körülmények között, az európai és észak-amerikai kultúrkörben nevelkedve váltak fogékonnyá 
terrorista ideológiákra. 

Bizonyosan a közeljövő egyik legfontosabb célkitűzése lesz a kiberbűnözés elleni harc. E téren 
nélkülözhetetlen lesz, hogy az eddiginél is fokozottabb erőfeszítéseket tegyünk egyrészt a 
tagállamok kiberbiztonsági képességeinek a harmonizálására, másrészt arra, hogy 
előmozdítsuk az eddiginél hatékonyabb kétoldalú együttműködést és információcserét a 
rendvédelmi és hírszerzési ügynökségek, valamint a polgári és a katonai szervek között. A 
kiberterrorizmus és a kiberkémkedés az egyik legfontosabb nemzetbiztonsági fenyegetéssé 
válik, amely a jövőben még fokozottabban megköveteli, hogy a magánszektort is bevonjuk a 
kibertér biztonságossá tételének folyamatába. 

 

 

Viták 

2013. április 17., szerda - Strasbourg Lektorált változat 

 

 7.18. 2011. évi mentesítés: Európai Rendőrakadémia (A7-0064/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy)    
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0064&language=HU


 

  
  

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban . − Örömmel olvastam a Számvevőszék megállapítását, 

miszerint a CEPOL éves beszámolójában részletezett tranzakciók minden lényegi szempontból 
jogszerűek és szabályszerűek. Fontosnak tartom kiemelni a CEPOL eredményeit a bizottságok 
feloszlatására irányuló intézkedések bevezetésével, illetve az éves igazgatótanácsi ülések 
számának csökkentésével kapcsolatosan. Ezek a lépések elősegítik a CEPOL magasabb szintű 
működését és a megalapozott szakpolitikai döntéseket. Mint ismeretes, a Bizottság javasolja a 
CEPOL Hágába történő áthelyezését jelenlegi bramshilli székhelyéről 2014 márciusától. Ez a 
lépés az indoklás szerint elmélyíthetné a CEPOL együttműködését a szintén hágai székhelyű 
Európai Rendőrségi Hivatallal. A kérdés még vizsgálat tárgya, mindazonáltal egy hasonlóan 
fontos küldetést betöltő szervezet esetében a költséghatékonyság ne veszélyeztesse a CEPOL 
szakmai önállóságát és elsődleges feladatainak maradéktalan végrehajtását. 

 

 

Viták 

2013. április 17., szerda - Strasbourg Lektorált változat 

 

 7.45. 2011. évi mentesítés: Europol (A7-0083/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy)    
 

 

    

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban . − Örömmel olvastam a Számvevőszék azon 

megállapítását, mely szerint az Europol éves beszámolójával kapcsolatos tranzakciók 
jogszerűek és szabályszerűek voltak. Annak ellenére, hogy az Europol költségvetési 
tervezetének végrehajtása külső tényezőktől is függ, tekintetbe véve továbbá, hogy az új 
székhely átadása még inkább megnehezítette a 2011. évi költségvetés végrehajtását, 
szerencsésnek tartanám, ha az Europol minél hamarabbi intézkedéseket vezetne be mind az 
igazgatási, mind az operatív kiadások arányának javítása érdekében. A cél az, hogy az Europol 
minél optimálisabban használhassa fel forrásait abban a kulcsfontosságú szerepkörben, 
amelyet betölt a szervezett bűnözés elleni küzdelemben, a kábítószer-kereskedelem, az 
emberkereskedelem, az illegális bevándorlás, a gyermekek szexuális kizsákmányolása és az 
internetes bűnözés elleni harcban. Ezért támogatnám egy olyan, Europolnak szánt pénzügyi 
csomag (büdzsé) létrehozását, mely biztosítaná a megújuló struktúrák és az újabb hatáskörök 
hatékony megvalósítását. 

 

 

Viták 

2013. április 15., hétfő - Strasbourg Lektorált változat 

 

 20. Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (vita)   
 

  

  

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban. – Az Európai Néppárt Kiberbiztonsági Tanácsadó 

Testületének tagjaként és a Kritikus informatikai infrastruktúrák védelme című vélemény 
készítőjeként is szeretnék hozzáfűzni néhány észrevételt az ENISA jelenét és jövőjét érintő 
jelentéshez. A biztonságpolitika fókuszában álló hálózat- és információbiztonság megköveteli a 
rugalmas és hatékony működési struktúra kialakítását. A Tanács és a Bizottság álláspontját és 
az EPP véleményét tiszteletben tartva, az Ügynökség hatékonyságának növelése érdekében 
semmiképpen sem vetném el a székhely Brüsszelbe való áthelyezésének a gondolatát. Mint azt 
a Költségvetési Bizottság is aláhúzta, nemcsak pénzügyi szempontból, hanem a nehéz 
megközelíthetőség miatt is igen jelentős járulékos költségek terhelik az uniós büdzsét. De 
legalább ilyen fontos szempont az is, hogy az ENISA csapata sokkal elevenebb személyes 
kapcsolatokat alakíthatna ki az EP képviselőivel és az uniós intézmények munkatársaival, 
szakértői részt vehetnének a Brüsszelben rendezett szakmai találkozókon. Mindezt indokolja a 
koordinátori szerep, amelyre az ENISA megalakulása óta hivatott. A tagállamokkal és a 
Brüsszel vonzáskörzetében lévő uniós bűnüldöző szervekkel (Europol, Számítástechnikai 
Bűnözés Elleni Európai Központ, Eurojust) és az igazságszolgáltatással (a hágai Nemzetközi 
Bíróság, luxembourgi Európai Bíróság) való szorosabb együttműködést is elősegítheti a 
brüsszeli székhely. Lehet, hogy ennek megvalósítása ma még politikai akadályokba ütközik, 
jövőbeli terveink közül azonban nem szabadna végleg kiiktatni. 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0083&language=HU


Viták 

2013. január 16., szerda - Strasbourg Lektorált változat 

 

 16. Az atomsorompó-szerződés felülvizsgálati konferenciájának egy tömegpusztító 
fegyverektől mentes Közel-Kelet létrehozásával kapcsolatos ajánlásai (vita) 

  

 

  

  

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban . – Az atomsorompó-szerződés felülvizsgálati 

konferenciájának a tömegpusztító fegyverektől mentes Közel-Kelet megteremtésére vonatkozó 
állásfoglalási indítványa az európai döntéshozókat napjaink biztonságát súlyosan fenyegető 
kihívásokkal szembesíti. Az iráni nukleáris programmal kapcsolatos fellépés kérdése, mint 
köztudomású, komoly dilemmák elé állítja az egész transzatlanti szövetséget. Súlyosbítja az 
általános biztonsági helyzetet az is, hogy a szíriai kormány rendkívül veszélyes vegyifegyver-
készlettel rendelkezik, amely, tekintetbe véve a Szíriában folyó polgárháborút, bármikor 
kikerülhet az ellenőrzés alól. A tömegpusztító fegyverektől mentes világ felé hosszú és 
göröngyös út vezet. A célkitűzést azonban nem szabad feladnunk. Ugyanakkor a tömegpusztító 
fegyverektől mentes világ nem valósulhat meg egyoldalúan, csak úgy, ha minden érintett fél 
közös akaratát és lépéseit tükröző szerződésen alapszik. Természetesen a nukleáris energia 
civil felhasználására továbbra is szükség lehet, biztonsági szempontból azonban alapvető 
követelmény, hogy kiküszöbölhetővé váljanak a kettős felhasználásból eredő kockázatok. A 
tömegpusztító fegyverektől, és legfőképpen a nukleáris fenyegetéstől mentes világ 
megteremtésében az Európai Uniónak meghatározó szerep jut. Ezért tartom támogatandónak 
ezt az állásfoglalást. 

 

 

Viták 

2013. január 15., kedd - Strasbourg Lektorált változat 

 

 10.6. Az Északkelet-Afrikára vonatkozó uniós stratégia (A7-0408/2012 - Charles Tannock)    
 

 

  

  

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban . − Elismerésemet szeretném kifejezni a jelentéskészítőnek 

a Szomáli-félszigetre vonatkozó uniós stratégia alapos és átfogó bemutatásáért. A Szomáli-
félsziget térsége egyre súlyosabb biztonsági fenyegetést jelent a világra és benne Európára. 
Üdvözlendő, hogy a jelentés szorgalmazza a térségnek nyújtandó fejlesztési és humanitárius 
támogatásokat. A helyzet azonban kicsit olyan, mint a "huszonkettes csapdája": a fejlesztés 
nem lehet hatékony biztonság nélkül, a biztonság viszont aligha teremthető meg a létfeltételek 
jelentős javítása nélkül. Ha a humanitárius segítőket, orvosokat, tanárokat, szakértőket állandó 
életveszély fenyegeti, aligha tudják munkájukat hatékonyan elvégezni. Rendvédelmi 
szempontból nem lehet eléggé hangsúlyozni a szervezett bűnözés és a terrorizmus 
összefonódásának veszélyét. A terrorizmus nyitottsága a szervezett bűnözés felé közismert és 
logikus, hisz bizonyos illegális termékek, például fegyverek vagy CBRN anyagok potenciális 
vásárlói között első helyen szerepelhetnek terrorista csoportok. Szakértői értékelések szerint 
ellenkező előjelű folyamat is várható: csak idő kérdése, hogy a szomáliai kalózok, akiket eddig 
csak nyereségvágy vezetett, mikor válnak fogékonnyá olyan ideológiákra, amelyek terrorista 
csoportokkal kapcsolják össze őket. A jelentés üdvözlendő felvetése, hogy a tagállamok az 
Europollal és az Interpollal együttműködve nyomozzanak a pénzmozgások ügyében, és 
derítsék fel, a kalózoknak fizetett váltságdíjak milyen bankszámlákra vándorolnak, többek között 
európai bankoknál is. Továbbá azonosítsák azokat a szervezett bűnözői hálózatokat, amelyek 
ezekből a bűncselekményekből hasznot húznak. 

 

 

Viták 

2012. november 22., csütörtök - Strasbourg Lektorált változat 

 

 14. A szavazáshoz fűzött indokolások   
 

  

  

Bericht: Arnaud Danjean (A7-0357/2012 ) 

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban . − Arnaud Danjean átfogó jelentésében meggyőzően mutat 

rá, hogy az Uniónak önálló poltikai szereplővé kell válnia a nemzetközi színtéren. Indokolt, hogy 
Európa rendelkezzen autonóm védelmi stratégiával és olyan hatékony biztonság- és 
védelempolitikával, amely, ha szükséges, önálló fellépést is lehetővé tesz a konfliktusok 
megoldása érdekében. Ehhez azonban valóságos polgári és katonai képességek szükségesek. 
Prioritásnak és megbonthatatlannak tekintve a NATO-val való szövetségesi viszonyt, az 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2012-0408&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2012-0357&language=HU


Uniónak ugyanakkor világosan meg kell határoznia stratégiai érdekeit, összhangban egyrészt a 
változó fenyegetésekkel, másrészt a tagországok katonai képességeivel. Szükség van az egyes 
tagországok katonai erejének és gyengeségeinek a felmérésére. Hangsúlyozni szeretném: 
fontos, hogy a PSC (permanens strukturált együttműködés) ne váljék a nagy és erős országok 
"elit klubjává", kirekesztve a gyengébb országokat, és ezzel voltaképpen a nem kívánatos 
kétsebességes modell irányába torzítva az együttműködést. Megoldás lehet az, ahogyan ezt 
már korábbi eszmecserék során is szorgalmaztam, hogy a katonai erejüket tekintve gyengébb 
tagországok számára biztosítani kell olyan terepet és feladatot, amely a maguk sajátos 
képességei és adottságai révén kapcsolja be őket a közös biztonság- és védelempolitika 
egészébe. Egyet kell értsünk a jelentéstevő azon megállapításával, hogy a CSDP felélesztése 
intézményi, műveleti szinten és a képességek szintjén megkerülhetetlen feladat az Európai 
Unió számára. 

 

 

Viták 

2012. november 21., szerda - Strasbourg Lektorált változat 

 

 13. A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása - Az EU kölcsönös védelmi és 
szolidaritási záradékai: szakpolitikai és műveleti dimenziók - Kiberbiztonság és -védelem - A 
közös biztonság- és védelempolitika szerepe éghajlatváltozás okozta válsághelyzetek és 
természeti katasztrófák esetén (vita) 

  

 

  

  

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban. – Gratulálok Kelam úr jelentéséhez, amely az európai 

biztonság egyik legfontosabb jelenségét, a kiberbiztonság kérdéskörét tárgyalja. A 
kiberbiztonság fogalma szétválaszthatatlanul összekapcsolja a biztonság belső és külső 
dimenzióját, akár kiberkémkedésről, kiberterrorizmusról vagy kiberbűnözésről beszélünk. A 
kibertámadások globális jellegűek, ezért a hatékony védekezésnek is globálisnak kell lennie. 
Hangsúlyozni kell a folyamatos és szoros együttműködés szükségességét és a 
párhuzamosságok elkerülését az uniós intézmények, az Európai Unió, a NATO és a főbb 
nemzetközi szereplők, a tagországok, a polgári és a katonai védelmi erők, valamint az állami és 
magánszektor között. A magánszektorban felhalmozódó tudásra és képességre szükség van a 
hatékony védelemhez, legyen szó akár internetbiztonsági cégekről, szoftverfejlesztőkről, 
hardverkészítőkről, online rendszerek üzemeltetőiről. A kiberterrorizmus fő célpontjaivá 
válhatnak a jövőben a kritikus informatikai infrastruktúrák. Védelmük érdekében nem 
halogatható tovább egyrészt a közös európai fenyegetésértékelő rendszer kidolgozása, 
másrészt a közös európai gyakorlatok kiterjesztése mind a felkészülés, a megelőzés, a 
felderítés és a reagálás terén. A nemzetközi szervezett bűnözés viharos gyorsasággal helyezi 
át működését a kibertérbe, sokszor olyan szakértőket alkalmazva, akik katonai szervezetekben 
vagy titkosszolgálatok kötelékében tettek szert speciális képességre. Például az orosz és 
oroszajkú kiberbűnüzés figyelemreméltó vonása az, hogy a hálózatot sok esetben egykori KGB-
tisztek irányítják és látják el olyan információkkal, amelyeket eredményesen lehet felhasználni 
zsarolásra vagy nyomásgyakorlásra. 

 

 

Viták 

2012. november 20., kedd - Strasbourg Lektorált változat 

 

 8. A szavazáshoz fűzött indokolások   
 

  
  

- Rapport: Jan Mulder (A7-0269/2012 ) 

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban . − Tekintettel arra, hogy – a kettős rendeltetésű 

technológiákra és termékekre jellemzően – a vegyi anyagok kis- és nagykereskedelmi 
forgalmazása biztonságpolitikai szempontból kockázatos és aggályos, az engedélyeztetés 
szigorítására irányuló törekvéseket messzemenőkig támogatom. Fontos leszögezni azonban, 
hogy a javító szándékból csak akkor lesz siker, ha a végeredmény a fogyasztó számára is 
bizonyos kockázati előnyökkel jár. Méltányolva tehát a gazdaságokban dolgozók helyzetét, arra 
a belátásra kell jutnunk, hogy az engedélyköteles tevékenységek körét a forgalmazó szintjén 
szerencsés szabályozni. Ennek fényében minden olyan erőfeszítést üdvözlök, ami – a komoly 
bejelentési kötelezettség és a folyamatos működési felügyelet mellett – előmozdítja a nemzeti 
engedélyeztetési hivatalok működésének harmonizációját, ezzel is segítve a kétoldalú 
fogyasztóvédelmi jogbiztonság fejlődését. 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2012-0269&language=HU


Viták 

2012. szeptember 11., kedd - Strasbourg Lektorált változat 

 

 16. A közös kül- és biztonságpolitika, valamint a közös biztonság- és védelempolitika (EUSZ 
36. cikk) fő jellemzői és alapvető választásai - A Tanács éves jelentése az Európai 
Parlamentnek a közös kül- és biztonságpolitikáról (vita) 

  

 

  

  

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban . – Üdvözlöm ezt a rendkívül alapos és átfogó jelentést. Két 

apró, kiegészítő megjegyzést tennék a biztonságpolitikával foglalkozó részekhez. A stratégiai és 
költségvetési prioritások között nyomatékosabban kellene figyelembe venni azt a célkitűzést, 
hogy a kül- és biztonságpolitika szorgalmazza minden rendelkezésére álló eszközzel a 
terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni fellépést. E fellépés fontos feltétele a szoros és 
folyamatos együttműködés a kül- és belbiztonsági szervek között, ami éppen a külbiztonság 
oldaláról hagy még maga után kivetnivalót. A másik megjegyzésem az Oroszországhoz füződő 
viszonyt érinti. A jelentés helyesen állapítja meg, hogy az Oroszországgal való jó partneri 
viszony feltétele az emberi jogok tiszteletben tartása Oroszországban. Hiányoltam ugyanakkor 
a jelentésből azt az igényt, hogy az orosz állam ne csak szóban, hanem tevőlegesen is segítse 
az orosz és oroszajkú szervezett bűnözés elleni küzdelmet. Példaként említhetem az orosz 
kiberbűnözést, amely ma már nemzetközi maffiaként működik. Számos elemző véli úgy, hogy 
az orosz, illetve oroszajkú kiberbűnözők bizonyos esetekben rejtett támogatást élveznek orosz 
állami szervek részéről. Úgy hiszem, az Oroszországgal való partneri viszonynak egyik 
elengedhetetlen feltétele az is, hogy a bűnüldözésben orosz részről őszintébb és hatékonyabb 
együttműködést tapasztalhassunk. 

 

 

Viták 

2012. július 3., kedd - Strasbourg Lektorált változat 

 

 10. Az EU és tagállamai, valamint az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Japán, Kanada, 
Korea, Marokkó, Mexikó, Svájc, Szingapúr és Új-Zéland közötti, hamisítás elleni kereskedelmi 
megállapodás (vita) 

  

 

  

  

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban. – Az elmúlt időszakban nagy vitákat váltottak ki a hamisítás 

elleni kereskedelmi megállapodásnak az új online kalózkodást érintő egyes rendelkezései. 
Sokak szerint ugyanis ezek a szabályok sértik a szólás- és véleménynyilvánítás szabadságát, 
az információ szabad áramlását. A Magyar Néppárti Delegáció szerint ezekre az állampolgári 
és civil aggályokra kielégítő és megnyugtató választ kell adni, ezért támogattuk az Európai 
Bizottságnak azt a döntését, hogy az Európai Bíróság adjon független jogi szakvéleményt a 
nemzetközi megállapodás uniós joggal való összeegyeztethetőségéről és a szabadságjogi 
sérelmek kérdésében. E lépéssel összhangban a Magyar Néppárti Képviselőcsoport támogatta, 
hogy az Európai Parlament e vélemény megszületéséig halassza el a döntést. A Magyar 
Néppárti Delegáció szerint oda kell figyelni azokra a kifogásokra, amelyeket számtalan 
állampolgár és civil szervezet fogalmazott meg az egyezmény kapcsán. Mivel ezek tisztázására 
nem volt lehetőség, a delegáció ezen aggályokra és jogbizonytalanságra tekintettel felelős 
döntést hozott és a megállapodás megkötése ellen szavazott. A Magyar Néppárti Delegáció 
szerint eleve hibás koncepció volt a kalózkodás és a hamisítás elleni küzdelem együttes 
kezelése. A delegáció továbbra is sürgeti a hamisítás elleni fellépést. A hamis külföldi áruk 
beáramlása miatt ugyanis munkahelyek tízezrei vannak veszélyben, illetve a 
gyógyszerhamisítás a polgárok egészségét is fenyegeti. 

 

 

Viták 

2012. június 13., szerda - Strasbourg Lektorált változat 

 

 10. A szavazáshoz fűzött indokolások   
 

  

  

Proposta di risoluzione: B7-0276/2012 

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban . − Az EU minden tagállama érdekelt abban, hogy a 

hagyományos fegyverfajták kereskedelmét átfogó nemzetközi egyezmény szabályozza. A 
fegyverkereskedelmi szerződésnek tartalmaznia kell a hagyományos fegyverek 
külkereskedelmének általános standardjait és normáit annak érdekében, hogy egységesítse a 
legális fegyverkereskedelem nemzetközi feltételeit és egyben elzárja az illegális 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2012-0276&language=HU


fegyverkereskedelem csatornáit. A fegyverkereskedelmi szerződés fő célja kell legyen, hogy 
elfogadtassa ezeket az általános és egyezményes normákat, és ezzel támogassa a 
felelősségteljes kereskedelmi magatartást és biztosítsa az átláthatóságot. 

 

 

Viták 

2012. június 11., hétfő - Strasbourg Lektorált változat 

 

 24. A kritikus informatikai infrastruktúrák védelme. Eredmények és következő lépések: a 
globális kiberbiztonság felé (rövid ismertetés) 

  

 

    

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban . – A jelentéshez fűzött LIBE bizottsági véleménytervezet 

előterjesztőjeként szeretnék gratulálni Kalfin úrnak a szakmai megközelítéshez és a 
kiegyensúlyozott állásfoglaláshoz. Mint ismeretes, a kiberbiztonság az unió belbiztonságának 
egyik fontos pillére. Korábban a belbiztonsági stratégia néppárti véleményezőjeként többször 
kifejtettem, hogy elengedhetetlen a közös fenyegetettség-értékelési rendszer kidolgozása, 
valamint a kritikus informatikai infrastruktúrák hatékony védelméhez szükséges tagállami 
gyakorlatok jobb összehangolása. Az EU kiberbiztonságának szavatolásához nélkülözhetetlen 
az unión belüli állami és magánszektor, valamint a polgári és katonai szereplők közötti 
együttműködés. Ezt a célt szolgálja a megalakuló kibervédelmi központ is. Sürgető feladat 
tovább az európai kritikus infrastruktúrák meghatározásának befejezése. A közelmúltban 
elfogadott belbiztonsági stratégiában foglalt célok eléréséhez megkerülhetetlen, hogy arányos 
költségvetési forrásokat rendeljünk hozzájuk, törekedni kell arra, hogy a 2014–2020-as 
költségvetésben megfelelően szerepeljenek a belbiztonsági stratégiában foglalt intézkedések. 

 

 

Viták 

2012. május 21., hétfő - Strasbourg Lektorált változat 

 

 17. Az Európai Unió belső biztonsági stratégiája (rövid ismertetés)   
 

  

  

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban. – Mint a belbiztonsági stratégia árnyék-jelentéstevője 

köszönetet kell mondanom Borsellino asszonynak azért a nyitottságért és rugalmasságért, 
amellyel a néppárti felvetéseket fogadta. Sikeres kompromisszumaink bizonyítják, hogy ha 
szakmai alapon, előítéletek nélkül foglalkozunk a belbiztonság problémáival és kihívásaival, 
akkor képesek vagyunk közös nevezőt találni, és a politikai ellentétek fölé emelkedni. 

A belbiztonsági stratégia fontos eszköz a bűncselekmények számos formája elleni hatékony 
fellépéshez. Fókuszában áll a nemzetközi szervezett bűnözés különböző formái elleni 
küzdelem, úgymint a maffia-típusú vagy a „fehérgalléros” bűnözés és pénzmosás elleni 
küzdelem, valamint az európai terrorelhárítás megerősítése. 

Elengedhetetlen a közös fenyegetettségértékelési rendszer kidolgozása, valamint a kritikus 
informatikai infrastruktúrák hatékony védelméhez szükséges tagállami gyakorlatok jobb 
összehangolása. Az EU kiberbiztonságának szavatolásához nélkülözhetetlen az unión belüli 
állami és magánszektor, valamint a polgári és katonai szereplők közötti együttműködés. Ezt a 
célt szolgálja a megalakuló kibervédelmi központ is. Sürgető feladat az európai kritikus 
infrastruktúrák meghatározásának befejezése. A külső határok védelme, nem utolsósorban a 
természeti és ember okozta katasztrófák megelőzése és elhárítása is közös fellépést igényel. 

Az említett célok eléréséhez megkerülhetetlen, hogy arányos költségvetési forrásokat 
rendeljünk hozzájuk, törekedni kell arra, hogy a 2014–2020-as költségvetésben megfelelően 
szerepeljenek a belbiztonsági stratégiában foglalt intézkedések. 

 

 

 

 

 



Viták 

2012. április 19., csütörtök - Strasbourg Lektorált változat 

 

 4. Az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, az utas-nyilvántartási 
adatállomány (PNR) felhasználásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma 
részére történő továbbításáról szóló megállapodás (vita) 

  

 

  

  

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban . – A terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni harc aligha 

lehet eredményes a banki és az utasforgalmi adatok nyomonkövetése és feldolgozása nélkül. 
Üdvözlendő, hogy mind a TFTP, mind a PNR vonatkozásában olyan megállapodások születtek 
az EU és szövetségesei között, amelyek orvosolják az Európai Parlament személyiségjogi és 
adatvédelmi aggályainak többségét, beépítve az esetleges jogsérelmek megelőzésének és 
utólagos orvoslásának a garanciáit az egyezményekbe. Számos alkalommal hívtam fel a 
figyelmet a kölcsönösség szükségességére az USA és az EU kapcsolatában. Azaz az Unió ne 
csupán adjon, hanem egyenrangú partnerként kapjon is a bűnüldözéshez elengedhetetlen 
információkat az USA-tól. Vitatható, szüksége van-e az EU-nak saját PNR-ra. A saját PNR-
rendszer nem csupán a terrorizmus elleni harcot tehetné hatékonyabbá, hanem elősegíthetné, 
hogy valóban megvalósuljon a viszonosság az Unió és szövetségesei között. Szerencsés volna, 
ha a Bizottság végre világossá tenné elképzeléseit az EU PNR jövőjéről. Mind az Unió, mind a 
tagállamok és a légiipar számára előnyökkel járna, ha az uniós PNR olyan egységes európai 
keretként működne, amely feldolgozza az adatokat, biztosítva az információhoz való egyenlő 
hozzáférést a tagországok számára. Természetesen - és erre ez az egyezmény is reménytkeltő 
alapot ad - elengedhetetlen, hogy a személyiségjogi és adatvédelmi garanciákat egy esetleges 
EU PNR rendszer kialakítása során is fokozottan szem előtt tartsuk. 

 

 

Viták 

2011. december 14., szerda - Strasbourg Lektorált változat 

 

 10. A szavazáshoz fűzött indokolások   
 

  

  

Relazione: Sophia in 't Veld (A7-0286/2011 ) 

  Ágnes Hankiss (PPE ), in writing . − My reservations to the report are twofold: a matter of 

both principle and practical approach. The text’s tone is infiltrated and determined by prejudices 
and accusations that counter-terrorism simply keeps violating human rights, that it operates with 
excessive budgets and exaggerates threats. These propagandistic concepts are based on 
hypotheses to which no evidence was provided by the rapporteur. 

On the other hand, goals laid down in the report are hardly feasible in practice. One example of 
many: with data being classified for security reasons, to what extent and on which benchmarks 
should the proportionality between the cost of a preventive counter terrorism operation and the 
threat level be assessed? 

Why does the rapporteur believe that either secret services of Member States or EU security 
agencies would grant civilians access to their most sensitive data thus putting European 
security at risk? How could we assess proportionality without the knowledge of these extremely 
sensitive bits of information? 

As staunch supporters of accountability, the EPP Group stands for overseeing counter-terrorism 
policies, however within the established competence of designated authorities. Demoralising 
counter-terrorism, especially nowadays, is proof of irresponsible behaviour and thus I am not in 
a position to support the report. 

 

 

Viták 

2011. november 16., szerda - Strasbourg Lektorált változat 

 

 11. A 2011. november 28-i EU-USA csúcstalálkozó (vita)   

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0286&language=HU


 

    

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban . – Mind a banki, mind az utasforgalmi adatok 

nyomonkövetése és feldolgozása hatékony eszközt ad a rendvédelmi szervek kezébe a 
terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni közdelemben. Üdvözlendő, hogy mind a TFTP, mind 
a PNR vonatkozásában olyan megállapodások születtek, illetve vannak születőben az EU és 
szövetségesei között, amelyek orvosolják az Európai Parlament emberi jogi aggályainak 
többségét, beépítve az esetleges jogsérelmek megelőzésének és utólagos orvoslásának a 
garanciáit az egyezményekbe. Egyetlen szempontra hívnám fel - nem először- a figyelmet: a 
kölcsönösség szükségességére. Az Unió ne csupán adjon, hanem a viszonosság alapján 
egyenrangú partnerként kapjon is a bűnüldözéshez elengedhetetlen információkat az USA-tól. 
Ehhez azonban szükség volna arra, hogy az Unió világossá tegye az USA számára, hogy 
melyik az a szerve vagy ügynöksége, amely teljes jogkörrel felruházva, a fúziós elvnek 
megfelelően képes fogadni és értékelni az USA-ból érkező adatokat, és folyamatosan ellátni a 
tagállamokat a számukra releváns információkkal. 

 

 

Viták 

2011. november 14., hétfő - Strasbourg Lektorált változat 

 

 18. Egyperces felszólalások (az eljárási szabályzat 150. cikke)   
 

  

  

  Ágnes Hankiss (PPE ). - Elnök úr! Az amerikai titkosszolgálat által a közelmúltban 

készített és nyilvánosságra hozott jelentés felhívja az amerikai kongresszus figyelmét az 
állami és ipari kémkedés növekvő veszélyeire. Bebizonyosodott, hogy az internet 
megsokszorozza a gazdasági és politikai előnyszerzésre irányuló kiberkémkedés 
lehetőségeit és veszélyeit, egyre nagyobb teret nyerve a hagyományos hírszerzéssel 
szemben. Sajnálatos, de tény, hogy Európa a kiberbiztonság tekintetében évekkel van 
lemaradva az USA, Kína és Oroszország mögött, miközben például az orosz hírszerzés igen 
kifinomult kibereszköztárral rendelkezik. Fontos volna tehát felmérni, és az EU belbiztonsági 
stratégiájában az eddiginél világosabban meghatározni, hogy milyen képességekkel 
rendelkezünk az ilyen jellegű támadások kivédésére. A megelőzés és a védekezés 
érdekében nem halogatható tovább az sem, hogy világos kompetenciákkal és 
kapacitásokkal ruházzuk fel az Europolt az internetes bűnözés elleni küzdelmében. 

  

 

 

Viták 

2011. október 26., szerda - Strasbourg Lektorált változat 

 

 17. Az EU és Ausztrália közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak 
feldolgozásáról és továbbításáról szóló megállapodás (vita) 

  

 

  

  

  Ágnes Hankiss (PPE ). - Ez a jelentés számomra azt bizonyítja, hogy ha erőfeszítéseket 

teszünk, hogy megértsük és méltányoljuk egymás álláspontját és közös megoldásokat találjunk, 
akkor kiegyensúlyozott parlamenti állásfoglalás és jó megállapodás születhet. 

Egyetlen dolgot említenék, ami talán túlmutat a konkrét jelentésen – de mostanában mintha 
háttérbe szorult volna a beszélgetéseinkben –, ez pedig a kölcsönösség szempontja, vagyis 
hogy ne csak adjunk adatokat, hanem kapjunk is partnereinktől utasforgalmi adatokat. Ez 
nyilvánvalóan egy elég vitatott kérdés, az EU saját PNR-jének a létrehozását érinti. 

Tisztában vagyok azzal, hogy e tekintetben nagyon eltérőek a vélemények. Akik félnek ettől, 
elutasítják, azok attól tartanak, hogy ez még nagyobb felületet biztosít a személyiségi jogok 
megsértésére. Én azonban azt gondolom, hogyha az ember a szövetségi rendszerén belül a 
szövetségeseivel való kapcsolat maradéktalan megtartásán és tiszteletbe tartásán belül, de 
egyenrangú félként lép föl – márpedig az egyenrangúságnak a kölcsönösség feltétele –, akkor 
talán még az emberi jogi garanciák érvényesítése terén is erősebb a pozíciója. 

Nem véletlen például az, hogy a védelempolitikában is mostanában egyre erőteljesebben 
formálódik az a gondolat, hogy valamiképpen az európai entitást erősebben meg kell határozni, 
meg kell erősíteni a szövetségi rendszeren belül, ott is természetesen. Tehát én azt gondolom, 
hogy ugyanígy, ahogy ez a jelentés készült, konszenzuskereséssel, de fel kéne gyorsítanunk az 
EU saját PNR-jéről való gondolkodást is. 

Annál is inkább, mert amennyiben a Bizottság amellett döntene – és a Parlament is 
megszavazná egy ilyen önálló PNR-rendszernek a létrehozását –, akkor nagyon sok teendő áll 

javascript:SipadeVodWindow('/sides/getVod.do?mode=unit&language=HU&vodDateId=20111114-19:49:00-119')
javascript:SipadeVodWindow('/sides/getVod.do?mode=unit&language=HU&vodDateId=20111026-20:28:09-633')


előttünk, ezt nyilván időhiány miatt nem lehet felsorolni. Nagyon érdekelne biztos asszony 
véleménye erről, de biztos, hogy létre kell hoznunk ennek a szervezeti hátterét is, de 
valószínűleg ez a tagállamok számára is nagy segítséget jelentene, ha nem csupán bilaterális 
formában történnének az adatlekérések. 

 

 

Viták 

2011. szeptember 12., hétfő - Strasbourg Lektorált változat 

 

 23. Az EU terrorizmusellenes politikája: legfőbb eredmények és jövőbeni kihívások (rövid 
ismertetés) 

  

 

  

  

  Ágnes Hankiss (PPE ), in writing. – During the year-long preparations the EPP Group 

presented a unanimously firm position by expressing its discontent over the tone and subject 
matter of the report. I had a negative opinion about the report. Reservations were twofold: a 
matter of both principle and the practical approach. I was critical of the tone determined by 
prejudices, an assumption that counter-terrorism keeps violating human rights, operates with 
excessive budgets and exaggerates threats. These propagandistic assumptions were based on 
hypotheses for which no evidence was provided by the rapporteur. The goals laid down in the 
report are hardly feasible in practice but the rapporteur showed no intention of reflecting on this. 
As data is classified for security reasons, to what extent and on which benchmarks should the 
proportionality between the cost of a preventive counter-terrorism operation and the threat level 
be assessed? As supporters of transparency and accountability, the EPP Group stands for 
overseeing counter-terrorism policies; however, within the established competence of designated 
authorities, not bodies made up of ambitious civilians or self-declared politicians. Undermining the 
morale of counter-terrorism, especially nowadays, is proof of irresponsible behaviour, thus the 
EPP is not in a position to support a report reflecting any political campaign jeopardising security. 

 

Viták 

2011. július 4., hétfő - Strasbourg Lektorált változat 

 

 24. Az Egyesült Államokkal, Ausztráliával és Kanadával kötött PNR-megállapodásokról szóló 
tárgyalások (vita) 

  

 

  

  

  Ágnes Hankiss, a PPE képviselőcsoport nevében . – Elnök asszony, biztos asszony! 

Belbiztonsági kérdésekben kialakított állásfoglalásaink akkor tükrözik hűen európai 
alapértékeinket, ha mindig a biztonság és a szabadság egyensúlyát fejezik ki. Nem árt felhívni a 
figyelmet arra, hogy a biztonság ugyanúgy alapvető joga polgárainknak, mint az adatvédelem. 
Valóban, a profilalkotásra sokszor már-már hisztérikus dühvel sokan, mint valami ördögi 
eszközre tekintenek, de tudjuk-e, hogy mit jelent pontosan a profilkészítés és az 
adtabányászat? Tudjuk-e, hogy valójában miről is beszélünk? 

Elengedhetetlen, hogy a Bizottság elvégezze a szükséges definíciót – már-már tudományos 
alapossággal történjen ez –, hiszen a terrorizmus és a szervezett bűnözés mai formái elleni 
harc aligha lehet eredményes csupán a bűnüldözés konvencionális eszközeivel. Felhívnám a 
figyelmet arra egyébként, hogy a tagországok saját bűnüldözésében a profilalkotás a szó 
legtágabb értelmében bevett és nagyon is hatékony eszköz, különösebb probléma nélkül. 

Továbbá nem lehet megkerülni, hogy a harmadik országokkal megkötendő PNR egyezmények 
kapcsán kitérjünk az EU saját PNR kérdésére is. Mind az Unió, mind a tagállamok és a légiipar 
számára is sok előnnyel járna, ha az uniós PNR rendszer centralizáltan működne. Ha valóban 
fontosnak tartjuk az információátadás kölcsönösségét – azaz, hogy ne csak adjunk, hanem 
kapjunk is információkat harmadik országoktól –, akkor nekünk itt, az Unióban létre kell hoznunk 
azt az egységes európai szervezeti keretet, amely valóban fogadni és feldolgozni képes az 
adatokat, biztosítva az információhoz való egyenlő hozzáférést a tagországok számára. A 
megoldás – bár különböző verziókat már hallottunk, de a végső megoldása – ennek a 
kérdésnek még várat magára. Megfontolandó lehet, hogy nem az volna-e a leghatékonyabb, ha 
az Europol kapna olyan kompetenciákat, amelyeknek a segítségével vezető szerepet tölthetne 
be az EU PNR-mechanizmusának a működtetésében. Javaslom, hogy az Europol jövőbeni 
mandátumának tárgyalásokor mérlegeljük a lehetőségeket. 
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Viták 

2011. május 11., szerda - Strasbourg HL kiadás 

 

 4. A közös kül- és biztonságpolitika főbb vonatkozásai és alapvető választási lehetőségei, 
valamint a közös biztonság- és védelempolitika (EUSz. 36. cikk) - A Szíriában és az asrafi 
menekülttáborban kialakult helyzet, valamint az egyiptomi kopt keresztény közösség helyzete - 
A közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) fő szempontjairól és alapvető választási 
lehetőségeiről szóló, az Európai Parlamenthez intézett 2009-es éves tanácsi jelentés - A közös 
biztonság- és védelempolitika alakulása a Lisszaboni Szerződés hatályba lépése után - Az EU 
mint globális szereplő: a multilaterális szervezetekben betöltött szerepe (vita) 

  

 

  

  

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban. – 2010-ben írásbeli kérdést nyújtottam be Malmström 

biztosnak, hogy megtudjam, a Bizottság milyen intézkedést tett a nem kormányzati szervezetek 
által a terrorizmus finanszírozásában betöltött szerep felderítésére. Az, hogy a tavalyi flottilla 
szervezői úgy tervezik, hogy az incidens évfordulóján megismétlik az akciójukat, a GUE és a 
Verts/ALE képviselőcsoportokba tartozó európai parlamenti képviselők pedig május 10-ére 
meghallgatást szerveztek az Európai Parlamentbe, ismét reflektorfénybe helyezi ezt a kérdést. 
Ha mi, európaiak végső célunknak tekintjük a békét és a demokratizálódást a Közel-Keleten, a 
szélsőséges szegénység felszámolását és az életkörülmények fejlesztését Gázában, e nemes 
ügy előmozdításának megfelelő eszköze nem a flottilla, amint arra Ashton alelnök/főképviselő 
mai korábbi felszólalásában rámutatott. Nem nevezhetünk humanitárius fellépésnek valamit, 
ami nem feltétlenül az, aminek látszik. Bruguière bíró, a köztiszteletben álló, elismert 
terrorizmusellenes szakértő bebizonyította, hogy a flottilla szervezője, az IHH kapcsolatot tartott 
az al-Kaidával. Az IHH ernyőszervezete, a Union of Good azzal támogatja a radikális 
szélsőségesek tevékenységét, hogy fegyvert ad el nekik. Európai parlamenti képviselőtársaimat 
arra kérem, hogy tartózkodjanak attól, hogy a közel-keleti válságot saját politikai céljaikra 
használják fel, amelyeknek semmi köze a békefolyamathoz, és tartózkodjanak az elfogultságtól, 
mivel ez nyelvhasználatában és mechanizmusában nagyon hasonlít az Izraellel szembeni 
kommunista és szovjet attitűdhöz. 

 

 

Viták 

2011. február 14., hétfő - Strasbourg HL kiadás 

 

 19. Egyperces felszólalások (az eljárási szabályzat 150. cikke)   
 

    

  Ágnes Hankiss (PPE ). – (HU) Az első biztonsági stratégiánknak a megvalósulásához, a 

terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni eredményes harchoz nélkülözhetetlen a magas 
színvonalú rendvédelmi képzés az Európai Unióban. Egy olyan rendvédelmi képzés, mely 
képes harmonizálni és egységes szintre emelni a különböző tagországok igen eltérő 
rendvédelmi hagyományait és igen eltérő képességeit. Az Európai Rendőrakadémiára 
kitüntetett szerep vár, fontos feladat ellátásával. Szomorú dolog, hogy a CEPOL, az Európai 
Rendőrakadémia itt, az Európai Parlamentben, korábbi menedzsmentjének a szabálysértő, 
korrupciógyanús működése kapcsán vált ismertté, ugyanakkor el kell mondani, és ezt talán 
kevesebben tudják, a botrányoknál kevesebb embert érdekel, hogy 2010-ben az új vezetők 
kinevezése igen kedvező folyamatokat indított el az Európai Rendőrakadémia működésében. 
Fontos tehát, hogy ne csak a múlttal, hanem a jövővel is foglalkozzunk. A jövőbeni célokhoz 
pedig két szóban két dolog szükséges: biztosítani az Európai Rendőrakadémia szervezeti jogi 
önállóságát és a megújult működéshez szükséges fejlesztési lehetőségeket. Ehhez kérném az 
önök támogatását és figyelmét. 

 

 

Viták 

2010. december 15., szerda - Strasbourg HL kiadás 

 

 17. A lisszaboni NATO-csúcstalálkozó eredményei (vita)   
 

  

  

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban. – (HU) A NATO-tagállamok minisztereinek tanácskozásán, 

2008 októberében John Craddock, a NATO európai erőinek vezetője kijelentette: „Oroszország 
grúziai behatolása arra késztette a NATO-t, hogy felülvizsgálja a tagállamok biztonságával 
kapcsolatos feltevéseit.” Most, a lisszaboni csúcs után vajon érvényes-e még ez a kijelentés? A 
megállapodás Oroszországgal célszerű politikai lépés, amely biztonságunk megszilárdítását 
szolgálhatja. Óhatatlanul felvet azonban komoly erkölcsi és stratégiai kérdéseket is. Kíván-e 
engedni a NATO az együttműködés érdekében azoknak a demokratikus eszméknek a 
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képviseletéből és védelméből, amelyekre az euroatlanti szövetség épül, és amelyek számos 
ponton éles ellentétben állnak az orosz demokráciafelfogással? 

Talán felesleges is külön emlékeztetnünk emberek megfélemlítésére és bántalmazására, 
újságírók és ügyvédek halálának tisztázatlan körülményeire Oroszországban. Vagy nehéz volna 
nem provokatív gesztusként értékelni legújabban a Wikileaks-alapító Assange felterjesztését 
orosz részről Nobel-békedíjra. Hátrányosan érinti-e majd a belépni szándékozó országok 
esélyeit, ha Oroszország rossz szemmel nézi leendő NATO-tagságukat? Felmerül a kérdés: 
tekintetbe veszik-e a NATO vezetői bizonyos tagországok sérülékenységét és mai napig nyitott, 
rendezésre váró ügyeit Oroszországgal kapcsolatban? A megbékélés és a megállapodás 
történelmi iránya mindenképpen üdvözlendő. Ugyanakkor világosan kell látnunk a NATO 
történelmi felelősségét abban, hogy a rakétavédelmi program érdekében kötött megállapodás 
hozadékaként milyen nagyhatalmi erőt legitimál, illetve hűen közös európai értékeinkhez, mire 
mond határozott nemet. 

 

 

Viták 

2010. november 10., szerda - Brüsszel HL kiadás 

 

 15. Az utasnyilvántartásról (PNR) szóló uniós külső stratégia (vita)   
 

  
  

  Ágnes Hankiss (PPE ), írásban. – (HU) Képes-e valóban fogadni az EU az Egyesült 

Államokból érkező hírszerzési adatokat? Az utasnyilvántartásról (PNR) szóló állásfoglalási 
indítvány üdvözlendő, mivel a biztonság és az adatvédelem egyensúlyán nyugvó megállapodást 
kíván előmozdítani az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között. Hiányérzetet egy 
ponton hagyott bennem. Egyetértve a kölcsönösség kultúráját hangsúlyozó Reding asszonnyal, 
felteszem a kérdést: ha valóban fontosnak tartjuk, hogy az információátadás kölcsönös legyen– 
azaz, hogy ne csak adjunk, hanem kapjunk is az Egyesült Államoktól a terrorelhárítás 
szempontjából releváns információkat, akkor nem elég csupán kívánságlistát benyújtanunk az 
USA-nak, hanem a gyakorlatban is létre kell hozni vagy meg kell nevezni azt az uniós szervet, 
amely képes is fogadni és feldolgozni az USA-ból érkező hírszerzési adatokat és egyben 
biztosítani tudja az információhoz való egységes hozzáférést a tagországok számára. Ez a 
probléma már a banki tranzakciók adatainak az átadását rögzítő SWIFT egyezmény kapcsán is 
előtérbe került, de azóta sem nyert megoldást. Szerencsés lett volna, ha az indítvány erre a 
küszöbön álló feladatra is nyomatékkal hívja fel a figyelmet. 

 

 

Viták 

2010. március 10., szerda - Strasbourg HL kiadás 

 

 6. 2008-as éves jelentés a KKBP-ről - Az európai biztonsági stratégia és a közös biztonság- és 
védelempolitika végrehajtása - Atomsorompó-szerződés (vita) 

  

 

  

  

  Ágnes Hankiss (PPE ) . – (HU) Tisztelt kollégák! Mindenekelőtt gratulálva Arnaud Danjean 

úrnak ehhez az átfogó és ugyanakkor minden részkérdésben rendkívül gondolatgazdag 
jelentéshez, magam egyetlen szempontról szeretnék szólni. Az Unió tagállamai között számos 
olyan ország van, így az én hazám, Magyarország is, akik szeretnének az európai biztonság és 
védelempolitikai együttműködésben teljes jogú, egyenrangú tagként tevékenyen részt venni, 
ugyanakkor ismert földrajzi és történelmi okokból sem anyagi erőforrásaikat, sem kapacitásukat 
vagy akár tudásbázisukat tekintve, egyenlőre nem állnak azon a szinten, mint a legnagyobb 
tagországok. Magam ezért olyan módosító javaslatokat szavaztam meg, amelyek ezt a fajta 
csatlakozást, felzárkózást szeretnék megkönnyíteni. Egyrészt vonatkozik ez a folyamatos 
strukturált együttműködésre, amelyet talán lehetne úgy megfogalmazni és lehetett úgy 
megfogalmazni, hogy ez ne a legerősebb és legnagyobb tagországok elit klubjaként működjön, 
tehát ne egységes és egyforma követelményekkel lépjen fel minden résztvevő felé, mert ebben 
az esetben bizonyos országok lemaradnak, hanem speciális képességeik folytán tegyék 
lehetővé a kisebbeknek a részvételt. A másik pedig a képzési hálózatok ilyen jellegű kialakítása. 
Köszön szépen elnök úrnak, hogy bevette a jelentésbe ezeket a szempontokat. 
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Viták 

2010. január 18., hétfő - Strasbourg HL kiadás 

 

 12. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben   
 

  

  

  Ágnes Hankiss (PPE ). - Elnök úr! Gyakran mondják: „ne hagyjuk, hogy a félelem vezessen 

minket”! Néhányan úgy gondolják, hogy túl szigorú biztonsági intézkedéseket vezettünk be a 
repülőtereken. A detroiti terrorcselekmény azonban rávilágított arra, hogy még mindig van min 
szigorítanunk az ellenőrzéseket illetően. 

Bizonyára hallottak arról, hogy a szlovák titkosszolgálat képlékenyítő anyagot tartalmazó 
robbanóanyagot tett egy szlovák állampolgár poggyászába. Az utas és csomagja minden 
probléma nélkül feljutott az utastérbe, majd eljutott Írországba. Bár a teszt elég sokatmondó, 
mégsem erősíti meg a polgárokat abbéli hitükben, hogy a hatóságok komolyan veszik a 
biztonságot és a magánélethez való jogot. 

Nap mint nap ellentmondó és félremagyarázott információkat és híreket olvashatnak a sajtóban. 
A detroiti eset után megoldásként most például a testszkennerek kerültek reflektorfénybe. 

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót) 
 

 

 

Parlamenti kérdések 

2012. szeptember 20. 
 

P-008285/2012 

Írásbeli választ igénylő kérdés  
a Bizottság számára (alelnök/főképviselő) 
az eljárási szabályzat 117. cikke 
Hankiss Ágnes (PPE) 

 

 Tárgy: VP/HR – Az EU és Oroszország viszonya 
 

 

 Válasz(ok)  

Európai és amerikai rendvédelmi szakértők becslése szerint az orosz és oroszajkú szervezett bűnözés egyre 
erőteljesebben terjeszkedik mind az EU országaiban, mind az USA-ban. A veszélyt és az okozott károk 
nagyságát sokszorozza az a körülmény, hogy az orosz szervezett bűnözői csoportok ma már elsősorban a 
kibertérben, a kiberbűnözés különböző formáiban találják meg a kiaknázható terepet. Ezek a szervezett 
csoportok – magasan képzett hackereket alkalmazva – sokszor rejtett állami támogatást élveznek, amely az 
orosz részről folytatott kiberkémkedés alapos gyanúját is felveti az elemzők szerint. 

A 2012. szeptemberi plenáris ülésen elfogadott, a közös kül- és biztonságpolitikáról szóló éves tanácsi jelentés 
az Unió és Oroszország viszonyával kapcsolatban helyesen emeli ki, hogy a jó viszony elengedhetetlen 
feltétele az emberi jogok érvényesülése Oroszországban. Nem tér ki azonban a jelentés arra, hogy az EU-nak 
őszinte és hathatós együttműködésre van szüksége Oroszország részéről az orosz szervezett bűnözés elleni 
harcban. 

Az Oroszországgal való jó partneri viszony biztonsági és rendvédelmi aspektusa miért maradt ki a jelentésből? 

  HL C 276 E, 25/09/2013 
 

 

 
 

Parlamenti kérdések 

2011. november 30. 
 

O-000314/2011 

Szóbeli választ igénylő kérdés:  
a Bizottság számára 
az eljárási szabályzat 115. cikke 
Simon Busuttil, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ágnes Hankiss, Teresa Jiménez-Becerril 
Barrio, a(z) PPE képviselőcsoport nevében 
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 Tárgy: Hírszerzés, és a Szaúd-Arábia amerikai nagykövetének meggyilkolására irányuló 
kísérlet meghiúsítása 

 

Az amerikai hatóságok meghiúsítottak egy merényletet, melynek során Szaúd-Arábia amerikai nagykövetét 
egyesült államokbeli tartózkodása alatt fel akarták robbantani, és amely mögött állítólag az iráni kormány egyes 
tagjai álltak. A merénylet sérültjeinek és halálos áldozatainak száma feltehetőleg jelentős lett volna. 

Eric Holder amerikai főügyész rámutatott, hogy a büntetés-végrehajtási és a hírszerzési szervek szorgos és 
összehangolt együttműködésének köszönhető az, hogy a gyilkossági kísérletet még azelőtt meghiúsították, 
hogy bárki megsérült volna. Rober Müller, a Szövetségi Nyomozóiroda igazgatója kifejtette, hogy a 
vádemeléshez vezető nyomozás jól szemlélteti a nemzetközi fenyegetettség kihívásait és összetettségét, és 
hogy mára egyszerűbbé vált a hírszerzési és a büntetés-végrehajtási források annak érdekében történő 
összefogása, hogy az eredetüktől függetlenül jobban fel lehessen deríteni és meg lehessen előzni az ilyen 
cselekményeket. 

Tekintettel arra, hogy a hírszerzési tevékenység és a koordináció milyen fontos szerepet töltött be e merénylet 
meghiúsításában, és ezáltal emberi életek megmentésében, a Bizottság: 

- sort tudna-e keríteni a bevált gyakorlatok megosztására abban a vonatkozásban, hogy a konkrét esetben a 
hírszerzés és a koordináció hogyan segített a terrorizmus elleni küzdelemben és emberi életek 
megmentésében? 

- meg tudná-e vizsgálni, hogy a bevált gyakorlatokat hogyan lehetne átvenni a terrorizmus elleni fellépésre 
szolgáló uniós eszközök javítása és tökéletesítése érdekében? 

A kérdés eredeti nyelve: EN 

Utolsó frissítés: 2011. december 5. 

 

Parlamenti kérdések 

2011. július 14. 
 

P-007035/2011 

Írásbeli választ igénylő kérdés  
a Bizottság számára 
az eljárási szabályzat 117. cikke 
Hankiss Ágnes (PPE) 

 

 Tárgy: Alelnök/főképviselő – az Unió álláspontja a vitatott gázai flottilláról 
 

 

 Válasz(ok)  

Ha nekünk, európaiaknak az a végső célunk, hogy a Közel-Keleten előmozdítsuk a békét és a demokrácia 
megteremtését, felszámoljuk a rendkívüli szegénységet és javítsuk az életkörülményeket Gázában, akkor e 
nemes ügy előmozdításának nem egy flottilla a megfelelő eszköze, amint arra Catherine Ashton 
alelnök/főképviselő korábban rámutatott. Nem folyamodhatunk egy olyan fellépéshez, amely nem feltétlenül 
nevezhető humanitáriusnak. A kérdés igen aktuális, mivel a három baloldali európai parlamenti képviselő azt 
tervezi, hogy a flottillát alkotó hajók fedélzetére lép. 

Véleményem szerint az Unió Külügyi Szolgálatának joga és kötelezettsége, hogy a helyzet tisztázása 
érdekében tájékoztatást kérjen, és az értékeléshez szükséges, részrehajlástól mentes és objektív 
információkkal szolgáljon a Parlament számára. 

A nyilvánosság számára hozzáférhető adatok alátámasztják a gyanút, miszerint humanitárius fellépés ürügyén 
egy, a terrorizmussal közvetlen kapcsolatban álló ernyőszervezet tevékenységéről van szó. Bruguière bíró, a 
nagy tiszteletnek örvendő és elismert terrorizmusellenes szakértő bebizonyította, hogy a flottilla szervezője, a 
Humanitárius Felszabadítási Alapítvány (IHH) kapcsolatban állt az al-Kaidával, katonákat toborzott az 
afganisztáni, csecsenföldi és boszniai háborúhoz, és aktív szerepet játszott a Los Angeles-i nemzetközi 
repülőtér elleni bombatámadásban. Az IHH ernyőszervezete, az úgynevezett Union of Good fegyvereladással 
támogatja a szélsőséges radikálisok tevékenységét. 2011 áprilisában a flottilla főszervezője, a Humanitárius 
Felszabadítási Alapítvány elnöke így nyilatkozott: „A problémánk a cionizmus, amely vírusként fertőzte meg az 
egész emberiséget.” Ez nyilvánvalóan nem egy humanitárius munkával kapcsolatos hitvallás vagy álláspont. 

Hogyan kívánja előmozdítani az Európai Külügyi Szolgálat az objektív megközelítést és értékelést egy olyan 
helyzetben rendelkezésre álló eszközök segítségével, amelyben a Parlament is érintett? 

A kérdés eredeti nyelve: EN HL C 128 E, 03/05/2012 
 

Utolsó frissítés: 2011. július 26. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2011-000314+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2011-007035&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2011-007035+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2011-007035&language=HU


 

Parlamenti kérdések 

2011. február 23. 
 

E-001614/2011 

Írásbeli választ igénylő kérdés  
a Tanács számára 
az eljárási szabályzat 117. cikke 
Hankiss Ágnes (PPE) 

 

 Tárgy: Az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) jövőjéről 
 

 

 Válasz(ok)  

Az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) sajnos korábbi menedzsmentjének szabálysértő működése révén vált 
ismertté az EP-ben az elmúlt évek során. A közös erőfeszítések eredményeként új vezetők kinevezésére került 
sor, amely 2010-ben érzékelhető és kedvező folyamatokat indított el a kritikus területeken. A kezdeti 
eredményeket megerősítették a Bizottság és a Számvevőszék képviselői. 

Az EU Belső Biztonsági Stratégiájának megvalósulásához, a terrorelhárítás és a szervezett bűnözés elleni 
eredményes harchoz nélkülözhetetlen a magas színvonalú és sokoldalú rendvédelmi képzés és tréning, amely 
képes harmonizálni és közös keretbe emelni az egyes tagországok eltérő rendvédelmi hagyományait és 
képességeit. 

A megújult vezetéssel bíró CEPOL akkor töltheti be méltón és hatékonyan eme fontos feladatát, ha maga 
szabhatja meg jövőbeni fejlesztéseinek irányát, és nem fenyegeti semmilyen veszély működési önállóságát. 

1. Tervezi-e a Tanács a CEPOL jogi kereteinek megváltóztatását? 

2. Tervezi-e a Tanács a CEPOL jelenleginél integráltabb, az EU Belső Biztonsági Stratégiájának a 
megvalósításához hatékonyabban hozzájáruló fejlesztését? 

  HL C 294 E, 06/10/2011 
 

 

 

Parlamenti kérdések 

2011. február 23. 
 

P-001613/2011 

Írásbeli választ igénylő kérdés  
a Bizottság számára 
az eljárási szabályzat 117. cikke 
Hankiss Ágnes (PPE) 

 

 Tárgy: Az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) jövőjéről 
 

 

 Válasz(ok)  

Az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) sajnos korábbi menedzsmentjének szabálysértő működése révén vált 
ismertté az EP-ben az elmúlt évek során. A közös erőfeszítések eredményeként új vezetők kinevezésére került 
sor, amely 2010-ben érzékelhető és kedvező folyamatokat indított el a kritikus területeken. A kezdeti 
eredményeket megerősítették a Bizottság és a Számvevőszék képviselői. 

Az EU Belső Biztonsági Stratégiájának megvalósulásához, a terrorelhárítás és a szervezett bűnözés elleni 
eredményes harchoz nélkülözhetetlen a magas színvonalú és sokoldalú rendvédelmi képzés és tréning, amely 
képes harmonizálni és közös keretbe emelni az egyes tagországok eltérő rendvédelmi hagyományait és 
képességeit. 

A megújult vezetéssel bíró CEPOL akkor töltheti be méltón és hatékonyan eme fontos feladatát, ha maga 
szabhatja meg jövőbeni fejlesztéseinek irányát, és nem fenyegeti semmilyen veszély működési önállóságát. 

1. Tervezi-e a Bizottság a CEPOL jogi kereteinek megváltóztatását? 

2. Tervezi-e a Bizottság a CEPOL jelenleginél integráltabb, az EU Belső Biztonsági Stratégiájának a 
megvalósításához hatékonyabban hozzájáruló fejlesztését? 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2011-001614&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2011-001613&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2011-001614&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2011-001613&language=HU


3. Milyen támogatásokat biztosít a Bizottság ahhoz, hogy a CEPOL maradéktalanul végrehajtsa az Európai 
Parlament felszólítására kidolgozott adminisztratív cselekvési tervet (Multi Annual Plan 2010–2014)? 

  HL C 294 E, 06/10/2011 
 

Utolsó frissítés: 2011. március 1. 

 

Parlamenti kérdések 

2010. szeptember 27. 
 

E-7563/2010 

Írásbeli választ igénylő kérdés:  
a Bizottság számára 
az eljárási szabályzat 117. cikke 
Hankiss Ágnes (PPE) 

 

 Tárgy: A SELEC és az Europol kapcsolata 
 

 

 Válasz(ok)  

A dél-kelet-európai szervezett bűnözés elleni küzdelem egyik legfontosabb központja a SELEC, amelyben 
uniós tagállamok, tagjelöltek és egyéb, Unión kívüli államok hatékony együttműködése valósul meg. Mind az 
Unió tagállamainak, mind magának az Európai Uniónak elemi érdeke, hogy folyamatosan fejlessze képességeit 
a határokon átnyúló rendőri együttműködés terén. Problémaként merülhet fel, hogy az információátadás nem 
mindig zökkenőmentes az európai együttműködés kiemelt szervezete, az Europol és a SELEC között. 

Hogyan kívánja elősegíteni a Bizottság az Europol és a SELEC közötti optimális információáramlást és az 
eddiginél is eredményesebb kooperációt, valamint milyen lépéseket tett ennek érdekében a közelmúltban és 
milyen lépéseket tervez a jövőben? 

  HL C 243 E, 20/08/2011 
 

Utolsó frissítés: 2010. szeptember 29. 

 

Parlamenti kérdések 

2010. szeptember 27. 
 

E-7562/2010 

Írásbeli választ igénylő kérdés:  
a Tanács számára 
az eljárási szabályzat 117. cikke 
Hankiss Ágnes (PPE) 

 

 Tárgy: Az Európai Külügyi Szolgálat szerepe a terrorelhárításban 
 

 

 Válasz(ok)  

A nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemhez nélkülözhetetlenek az Európai Unió tagállamainak diplomáciai 
szolgálatai. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően, 2010 második felében létrejövő Európai Külügyi 
Szolgálatnak fontos szerepet kell kapnia a terrorelhárítás uniós koordinációjában. 

Milyen szerepet szán a Tanács a Külügyi Szolgálatnak a terrorelhárításban, hogyan képzeli el az 
együttműködés mechanizmusait, létrehoz-e külön egységet erre a célra, illetve lesz-e önálló felelőse a Külügyi 
Szolgálaton belül a belbiztonsági témáknak? 

  HL C 243 E, 20/08/2011 
 

Utolsó frissítés: 2010. szeptember 29. 

 

Parlamenti kérdések 

2010. szeptember 27. 
 

E-7561/2010 

Írásbeli választ igénylő kérdés:  
a Bizottság számára 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-7563&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-7562&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-7563&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-7562&language=HU


az eljárási szabályzat 117. cikke 
Hankiss Ágnes (PPE) 

 

 Tárgy: Terrorizmus-finanszírozás 
 

 

 Válasz(ok)  

A terrorista szervezetek folyamatosan változtatják a létformájukat, újabb és újabb eszközökre és képességekre 
tesznek szert, melyek közül a terrorelhárítás szempontjából kiemelkedő jelentőségű a terrorizmus 
finanszírozásának a felderítése. A finanszírozás egyik sajátos módszere, hogy civil szervezeteken keresztül jut 
el a pénz a forrástól a merényletek tervezőihez és kivitelezőihez. 

Milyen lépéseket tett eddig a Bizottság a civil szervezetek terrorizmus-finanszírozó szerepének feltárása 
érdekében, valamint olyan kutatások és képzések kezdeményezésére, amelyek a tagállamok bűnüldöző 
szerveit vérteznék fel a terrorelhárításhoz szükséges többletképességekkel? 

  HL C 243 E, 20/08/2011 
 

Utolsó frissítés: 2010. szeptember 29. 

 

Parlamenti kérdések 

2010. szeptember 27. 
 

E-7560/2010 

Írásbeli választ igénylő kérdés:  
a Tanács számára 
az eljárási szabályzat 117. cikke 
Hankiss Ágnes (PPE) 

 

 Tárgy: Terrorizmus-megelőzés – fúziós központok 
 

 

 Válasz(ok)  

Az európai terrorelhárítás egyik legfontosabb stratégiai célkitűzése, hogy a terrorizmus megelőzése érdekében 
tagállami fúziós központokat alakít ki, amelyekben a korábbi gyakorlat, a „need to know” eszméjét a „need to 
share” korszerűbb elve váltja fel. 

Hogyan kívánja elősegíteni a Tanács a tagállamok terrorelhárítási szervei közötti együttműködést, illetve egy 
olyan működőképes hálózat kialakítását, amely lehetővé teszi a fúziós mechanizmus folyamatos működését? 

  HL C 243 E, 20/08/2011 
 

Utolsó frissítés: 2010. szeptember 29. 

 

Parlamenti kérdések 

2010. augusztus 19. 
 

E-6567/2010 

Írásbeli választ igénylő kérdés:  
a Tanács számára 
az eljárási szabályzat 117. cikke 
Hankiss Ágnes (PPE) 

 

 Tárgy: Állandó strukturált együttműködés 
 

 

 Válasz(ok)  

A Lisszaboni Szerződés új lehetőséget biztosított az Unió tagállamai számára a Közös Biztonság- és 
Védelempolitika keretei között történő mélyebb együttműködésre a védelmi területen megvalósítható Állandó 
Strukturált Együttműködés fogalmának bevezetésével. 

A tagállamok hadseregeinek képességei, felszereltsége, létszáma stb. közt ugyanakkor nagy különbségek 
vannak az adott tagállam pénzügyi lehetőségeitől és védelempolitikai prioritásaitól függően. 

Mit kíván tenni a Tanács annak érdekében, hogy a PSCD több, nagy erőforrás-igényű képességfejlesztési 
területen együttműködő néhány nagyobb tagállam exkluzív klubja helyett olyan együttműködési forma legyen: 

— mely minden olyan tagország számára nyitva áll, 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-7561&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-7560&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-6567&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-7561&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-7560&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-6567&language=HU


— mely – ha csak néhány konkrét területen is –, de aktívan hozzá kíván járulni az EU közös 

védelmi képességeinek erősítéséhez, 

— mely a többnemzeti együttműködési formákon keresztül a szinergiákat jobban és az 

eddigieknél hatékonyabban használja ki a védelmi képességek fejlesztése területén, 

illetve 

— mely megakadályozza, hogy ezen, csak az adott konkrét területen hozzájárulni tudó 

tagállamok leszakadjanak a többiektől? 
 

  
 
 

Parlamenti kérdések 

2010. július 19. 
 

P-5884/2010 

Írásbeli választ igénylő kérdés:  
a Bizottság számára 
az eljárási szabályzat 117. cikke 
Hankiss Ágnes (PPE) 

 

 Tárgy: A kiberbiztonsággal kapcsolatos koordináció uniós szinten 
 

 

 Válasz(ok)  

Az internet adta lehetőségek folyamatosan változtatják minden európai polgár életmódját, országhatártól 
függetlenül. Ennek rendkívül sok pozitív hozadéka mellett az is eredménye, hogy az internet mindennapi 
életünk meghatározó elemévé válásával párhuzamosan növekszik attól való kiszolgáltatottságunk és vele 
együtt sérülékenységünk, miközben az internet fokozatosan a hadviselés egyik meghatározó elemévé válik. Ez 
a helyzet újfajta, rendkívül naprakész felkészültséget igényel jogilag és technikailag egyaránt, mely – tekintettel 
a jelenség horderejére és nemzetközi voltára – uniós szinten valós hozzáadott értéket tudna nyújtani. 
Tekintettel arra, hogy a kérdés biztonsági és védelmi kérdéseket is felvet, fokozottan szükséges az 
együttműködés aktív elősegítése az unió intézményrendszerén belül. 

Hogyan kívánja elősegíteni a Bizottság a különböző uniós ügynökségek, így például az Európai Védelmi 
Ügynökség, illetve az Európai Hálózat- és Információvédelmi Ügynökség, valamint egyéb uniós 
intézményeknek a kiberbiztonság területén tett erőfeszítéseit annak érdekében, hogy hatékony, koncentrált, 
koordinált, eredményorientált, párhuzamosságok nélküli munka folyjon és a gyakorlatba a lehető leghamarabb 
átültethető szabályozás szülessen? 

  HL C 216 E, 22/07/2011 
 

Utolsó frissítés: 2010. július 20. 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2010-5884&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2010-5884&language=HU

