
 

             

 
T E R R O R E L H Á R Í T Á S I  K Ö Z P O N T     

1101 Budapest, Zách u. 4. 

� 1903 Budapest, Pf. 314.      � (06 1)265 6200 BM:69 000      Fax: (06 1)265 6209 BM:69 009      E-mail: tek@tek.gov.hu 

 
dr. Böröcz Miklós r. alezredes 

Doktorandusz, a Terrorelhárítási Központ Tudományos Tanácsának elnöke 

 

Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának néhány főbb kihívása 
napjainkban (második rész) 

 

Abstract 

The common foreign affairs representation's claim was formulated at the same time with the 
appearance of the common economic area of the European states, and it’s primary goal was to 
increase of the economic development. The abolition of the cheque of the inner borders is an essential 
element of the freedom of the flow of the products, and the EU would not be able to maintain the 
unified european market.But on the other hand this has caused a considerable safety deficit, which is 
hard to handle with the present measures.The increasing level of the illegal migration, terrorism and 
organized crime made the level of the safety lower. The author’s primary goal is to demonstrate 
priorities and the future prospects of the common foreign and security policy of the EU, and the 
outlines the EU’s systems of assets and its ways of use. 

 

3. A kihívásokra adott válaszok 

1. A tagállamok, a Bizottság és az Európai Központi Bank a 2008 októberében kirobbanó 

pénzügyi és gazdasági válságra közösen kidolgozott megoldásokat alkalmaznak. Az 

intézkedések célja, hogy a stabilitás megteremtése mellett gazdasági növekedést és 

munkahelyteremtést tudjanak véghezvinni. Védeni kívánják a megtakarításokat, és biztosítani 

akarják a vállalkozások és háztartások számára, hogy megfizethető áron juthassanak új 

hitelekhez. Ahhoz, hogy céljukat elérjék, hatékonyabban működő pénzügyi irányítást 

kívánnak megvalósítani. Ha valamely tagállam ezzel szembe kíván menni, akkor azt 

megpróbálják az általuk követendőnek tartott útra visszaterelni. Ez állhat a Magyarországot 

ért támadások hátterében. 

A tagállamok eddig 2 billió eurót fordítottak a válságkezelésre, amelynek jelentős részét a 

korábban extraprofitot termelő pénzintézetek kapták meg. Az EU emellett 100.000 euróra 
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emelte az állami garancia összegét a magánszemélyek bankbetétei után. Az EU 2010 

májusában intézkedéscsomagot terjesztett elő, amely a súlyos gazdasági helyzetben lévő 

tagállamok megsegítését célozta azért, hogy a stabilitás az euróövezet államkötvénypiacain 

történő feszültségek közepette is megmaradjon. Az intézkedéseknek köszönhetően az IMF-től 

származó összeggel együtt az EU pénzügyi stabilitás érdekében mozgósítható összege elérte a 

750 milliárd eurót. Az EU kidolgozott egy állandó válságkezelési eszközt is, ami biztosítani 

hivatott az euróövezet tagállamai számára az európai stabilitási mechanizmust, amit 2013-ban 

került bevezetésre.1 

Szintén fontos kérdés, hogy a jelenlegi intézkedések valóban hosszú távú megoldást adnak-e a 

válságra. Egyes nézetek szerint ezek csak felületi kezelések, amik a problémákat alapjaiban 

nem orvosolták.  

Az 1. fejezetben bemutatott az egységes fellépést biztosító eszközök közül az EU kiemelten 

kezeli a gazdaság területén a közös stratégiák kidolgozását.2 Hosszú egyeztetési 

mechanizmusnak köszönheti az EU a 2014-től hatályba lépett költségvetését is. A példák is 

mutatják, hogy bár az EU gazdasági helyzete klasszikus értelemben nem tekintendő a KKBP 

szerves részének, beláthatjuk, hogy az igen sok biztonsági jegyet hordoz magán, ami egységes 

külpolitikai fellépést is igényelne.3 

A Szerző továbbá azért tartja biztonsági kérdésnek a gazdasági válságot, mivel az azt követő 

megszorítások nagy része érinti a biztonságpolitikát támogató szervezetek költségvetését is. 

Szerző szerint a biztonság egy olyan követelmény, ami akkor működik a legjobban, ha nem 

következik be semmi rendkívüli esemény. Ehhez a kívánalomhoz pedig jelentős összegeket 

kell elkülöníteni a tagállamok költségvetéséből. Ha ez nem válik lehetővé, akkor rövid időn 

belül komoly kockázatot jelentő támadások következhetnek be. Bár a terrorizmus elleni 

küzdelem területén a nemzetközi társszervek között valós együttműködés folyik, Szerző 

véleménye szerint az európai stabilitás fenntartása érdekében a jövőben elengedhetetlen egy 

koordinációs szerepkörön túlmutató, szupranacionális rendészeti és polgári biztonsági szerv 

létrehozása. 

                                                 

1 http://europa.eu/pol/emu/index_hu.htm (2013.09.23.) 
2 Pl. Európa 2020 – Az EU stratégiája az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésért. 
3 Ezeknek aspektusai a 6. pontban részletesebben kerülnek bemutatásra. 
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2. Az Európai Biztonsági Stratégia4 már 2003-ban kockázatként értékelte Európa energiától 

való függését, de ekkor még nem sikerült áttörést elérni a közösségi energetikapolitika 

területén. Az energiabiztonságnak a dokumentumban való megjelenése viszont azt jelentette, 

hogy a KKBP szerves részeként kell rá a jövőben tekinteni.5 

Az Európai Unió egységes energiapolitikájának igénye 2005-ben6 érte el azt a szintet, hogy 

döntés szülessen a jövőbeni, közösségi fellépésről. Ennek a döntésnek eredményeként 2006-

ban megjelent az EU „Európai Stratégia a fenntartható, versenyképes és biztonságos 

energiáért” című Zöld Könyve,7 a 2006-os Energiahatékonysági Cselekvési Terve, 2007-ben 

az EU első Energia Cselekvési Terve, majd 2009-ben az EP által elfogadott harmadik 

energiacsomagot alkotó jogszabálya. Az EU alapvető energiapolitikára vonatkozó elveit, 

pedig az Energia 2020 Stratégia8 tartalmazza.9 

A meglévő szabályzók és ajánlások értelmében az EU a gazdaságának átalakítását tűzte ki 

célul,10 aminek eredményeként egy energia-hatékony és alacsony CO2 kibocsátású 

rendszert hozna létre a gazdasági növekedés megtartása mellett. Ez a cél tükrözi azt a 

szemléletet, miszerint „a biztonságos, biztos, fenntartható és megfizethető energia jólétünk, 

iparunk és gazdaságunk alapja.”11 Ha ezt nem sikerül biztosítani, akkor az az EU 

versenyképességét ássa alá, és megnöveli a fogyasztók költségeit, kitettségét. Ugyanakkor a 

Közösségnek a jövőbeni energiaigény kielégítésére és az elavult infrastruktúrák miatt, az 

elkövetkező 20 évben, megközelítőleg 1000 milliárd eurót kell költenie. 

A belső piacok fragmentáltak,12 és a beruházások és a technológiai haladás késedelme13 

tovább mélyítik a kitettséget. Az európai villamos energia közel fele14 alacsony CO2 

kibocsátású forrásokból, illetve atom- és vízi energiából származnak, amely energiaforrások 

                                                 

4 Amit szakértők az EU kül- és biztonságpolitika fejlődésének egyik mérföldköveként tartanak számon. 
5 A stratégia kidolgozása egyébként az 1.2 részben megjelölt KKBP egyik eszköze. 
6 Az olajár emelkedése és a klímaváltozás okozta kihívások miatt. 
7 Amely könyv hangsúlyozza a KKBP területén történő egységes, európai fellépést. 
8 A versenyképes, fenntartható és biztonságos energiaellátás és felhasználás stratégiája elnevezésű COM (2010) 

0639-es EB közlemény. 
9 Nemzeti Energiastratégia 2030. http://eu.kormany.hu/admin /download/6 /6c/20000 /ESTRAT_HU.pdf. 23. 

oldal (2012. 04.24.) 
10 Az ellátásbiztonság, a versenyképesség és a fenntarthatóság maximális figyelembevételével. 
11 Energia 2020: A versenyképes, fenntartható és biztonságos energiaellátás és –felhasználás stratégiája, A 

Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságának és a Régiók Bizottságának, COM/2010/0639 

12 Egy versenyképes, belső piac biztonságos ellátást és alacsonyabb árakat eredményezhet. 
13 Pl. a Nabucco vezeték kiépítése. 
14 45 %. 
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létesítményeinek élettartama behatárolt, 10 éven belül termelőkapacitásuk mintegy harmadát 

elveszíthetik. Az EU a világ energiafogyasztásának mintegy 20 %-át teszi ki, a nemzetközi 

energiapiacon mégsem rendelkezik komoly befolyással,15 noha gazdasági súlya indokolná. Ez 

a mértékű kitettség önmagában is biztonsági kockázatot jelent. Ennek enyhítésére az Európai 

Tanács 2007-ben éghajlat-politikai célkitűzést fogadott el, aminek részeként a megújuló 

energiaforrások arányát 20 %-ra kívánják emelni az EU-ban.  

Ezt részben az 1995. november 27-28-án elfogadott16 Barcelonai Nyilatkozat által életre 

keltett euro mediterrán partnerségtől remélik. A kezdeményezést az Európai Tanács 2008. 

március 13-14-én hagyta jóvá, és a Barcelonai folyamat: Unió a mediterrán térségért 

(továbbiakban: UMT) elnevezést kapta. Ennek fő célkitűzései az energiabiztonság területén, 

hogy 2020-ig a mediterrán térség megújuló energia17 termelésének 20 GW új kapacitással 

történő bővítése megvalósuljon, a villamos-energia hálózatok infrastruktúráinak18 

megerősítése, a transz-euro mediterrán elektromos, gáz, és kőolajhálózatok összekapcsolása 

megtörténjen. Ezen túl a cseppfolyós gáz (LNG technológia) fejlesztése és tengeren történő 

szállításának előmozdítását is megjelölte.19 Ez a közös állásfoglalás az 1.4 részben 

meghatározott KKBP eszközként is megjelölhető, bár a KKBP-n túlmutató, több területet 

érintő állásfoglalásról van szó. 

Az UMT stratégiának köszönhetően 2009-ben létrejött a Desecrtec Foundation alapítvány, 

amely jelenleg Egyiptomban, Tunéziában és Marokkóban működik. Az alapítvány támogatja a 

TuNur céget, amely 2014-re 2000 MW teljesítményű naperőmű építését tervezi Tunézia déli 

részén. A Medgrid elnevezésű cég szintén Észak-Afrikában és a Közel-Keleten akar megújuló 

energiaforrásokra telepített erőműveket építeni és összekapcsolni a Földközi-tenger két 

partját. A cégek beruházásait az Arab tavasz történései jelentősen visszavetették, de azok 

lassan teljes erővel újraindulnak.20 

Az UMT működése és végrehajtása szempontjából azonban nélkülözhetetlen az észak-afrikai, 

és a közel-keleti térségek békéjének újrateremtése és hosszú távú fenntartása. Ez további 

                                                 

15 Amire viszont nagy hatással vannak az ázsiai és közel-keleti országok. 
16 Az euromediterrán külügyi konferencián. 
17 Különösen a szél és napenergia. 
18 Különösen a Földközi-tenger déli partján. 
19 A P7_TA(2010)0192 számú, az Európai Parlament 2010. május 20-i állásfoglalása az Unió a Mediterrán 

Térségért elnevezésű kezdeményezésről (2009/2215(INI), (2011/C 161 E/19). 
20 Napenergia-hálózatok példaértékű rendszere a Földközi-tenger medencéjében. http://transindex.ro//?p=12102 

(2012. 05.01.) 
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KKBP körébe tartozó faladatokat szab, melyek közül jelenleg a Szíriában zajló polgárháború 

jelenti a legnagyobb kihívást. A térség biztonságát az AQIM működése is jelentősen 

veszélyezteti, ami a beruházásokat hátráltatják, és ami ellen szintén a KKBP égisze alatt lenne 

szükség hatékonyan fellépni, de ezt Szerző a terrorizmus elleni küzdelemnél részletezi. 

Európa energia-kiszolgáltatottságát másrészről a szélenergia fokozottabb igénybevétele is 

enyhíthetné. A szélerőművek számának bővítésével, valamit ezen erőművek összeköttetését 

szolgáló új vezetékhálózat létrehozásával megfelelő alternatívát lehetne nyújtani a kitettséggel 

szemben. Az Európai Szélenergia Társaság21 jelentése szerint ebben a megújuló energiában 

akkora potenciál van, hogy az EU jelenlegi teljes áramfogyasztásának 5,3 %-át kitevő ellátás, 

2020-ra 18,4 %-ot,22 2050-re pedig a teljes energiafogyasztás akár felét is elérheti.23 A 

szélenergiát biztosító északi,- és balti tengeri térség fokozottabb biztonságpolitikai kockázatot 

ugyanakkor nem jelent. 

Az EU területén jelenleg 14 tagállamban mindösszesen 143 atomerőmű működik. Az 

atomenergia felhasználása, bár remek alternatív ellátást biztosíthatna, a csernobili és a 

fukushimai atomkatasztrófák árnyékában mégsem fog kiutat jelenteni az EU számára.24 

Emellett komoly kihívást jelent, hogy az atomerőművek az energiatermelés mellett25 évente 

7000 m3 radioaktív hulladékot is termelnek. Ezek ideiglenes tárolását felszín közeli tárolókban 

végzik, de ahhoz, hogy akár földrengés ellen is megfelelően el legyenek rejtve mély, földalatti 

tárolókba célszerű azokat elhelyezni. A kiégett fűtőelemek ugyanakkor akár egy millió évig is 

veszélyesek maradhatnak a környezetre. Az EU első mélységi tárolói a tervek szerint 15 éven 

belül Finnországban, Svédországban és Franciaországban készülhetnek el.26 A fukushimai 

katasztrófát követően az európai atomerőműveket egy stressz teszten keresztül vizsgálták 

meg, melynek eredményét és következményeit az Európai Nukleáris Biztonsági Hatóságok 

Csoportja27 2012. április 25-én hagyott jóvá felülvizsgálati jelentésében. Ebben kielégítőnek 

találták az európai atomerőművek jelenlegi védelmét.28 Hogy az európai, alternatív 

                                                 

21 European Wind Energy Association (EWEA). 
22 Bár a Bizottság saját becslése szerint ez csupán 14,2 % lesz. 
23 http://www.ewea.org/index.php?id=195 (201205.01.) 
24 Ezek a katasztrófák bemutatták mennyire pusztító lehet egy meghibásodott reaktor. 
25 Amely becslések szerint az EU energiatermelésének harmadát teszi ki. 
26 http://ec.europa.eu/news/energy/101103_1_hu.htm, (letöltve: 2012. május 5.) 
27 European Nuclear Safety Regulators Group – ENSREG. 
28 Az Európai Nukleáris Biztonsági Hatóságok Csoportja: A fukushimai baleset nyomán az európai 

atomerőművekben végrehajtott stressz-teszt a szakértői felülvizsgálat irányító testületének összefoglalója és 
következtetései, 2012. április. 
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energiaellátásban az atomenergia mekkora szerephez fog jutni a jövőben Szerző véleménye 

szerint nem meghatározható, mivel különböző tagállamok másképpen viszonyulnak a 

kérdéshez. 

Európa jelenlegi gázfogyasztásának jelentős részét Oroszország (30%), Norvégia (25%) és 

Algéria (25%) biztosítja.29 Ez jelentős kiszolgáltatottságot jelent, amit a 2009-es európai 

gázválság30 be is bizonyított. A gázválság, illetőleg a gázfogyasztási tendencia prognózisa31 

alternatív földgázellátás létrehozását kívánja meg. Erre megfelelő lépésnek bizonyult a 

Nabucco gázvezeték megépítésének terve, ami a Kaszpi-térség földgázkészletéből biztosítana 

alternatív ellátást, a beruházás viszont roppant költséges.32 Miután Magyarország bejelentette, 

hogy a Mol Nyrt. mégsem kíván részt venni a gázvezeték megépítésében, nyilatkozatot adtak 

ki, miszerint a kivitelezésért felelős konzorcium egy rövidebb, un. Nabucco West, gázvezeték 

építését tervezi, ami a Tanap török gázvezetékkel összekötve szállíthatna gázt Európába.33 A 

Nabucco illetőleg a Nabucco West problematikája, hogy megvalósítása roppant lassan halad, 

ezért elkészülte kétségesnek tűnik. A Nabucco projekt Szerző véleménye szerint iskolapéldája 

annak, hogy hova vezet, ha Európa nem tud egységes álláspontot kialakítani lényeges kül- és 

biztonságpolitikai kérdésekben. 

A földgáz kitettség mellett meg kell említeni az EU kőolaj34 illetőleg szénszükségleteinek35 

fontosságát is. Többnyire ezen biztonsági kockázatok ellensúlyozására kezdte meg az EU a 

tárgyalásokat a Keleti Partnerség36 keretében és kíván közreműködni a balkáni és a közel-kelti 

térségekben fennálló konfliktusok rendezésében. A tagállamok rendfenntartói missziós 

tevékenységet látnak el többek közt az EULEX Kosovo, EUPM Bosnia, EBESZ Szerbia, 

EUBAM Ukraine-Moldova, EUMM Georgia, EUPOL Afganisthan és EUJUST LEX Irak 

misszióiban.37 Az EU Oroszországtól való energiafüggősége ugyanakkor szintén egy közös, 

oroszbarát, külpolitikát követelne meg, ami ellen azonban hat a Keleti Partnerség programja, 

az EU balkáni szerepvállalása, illetőleg a jelenlegi konfliktus Ukrajnában. 

                                                 

29 A jövő energiája: az Európai Bizottság elképzelése Európa energia stratégiájáról, ip/06/282 Brüsszel, 2006. 
március 8. 

30 Mivel az orosz Gazprom nem tudott megállapodni az ukrán Naftogazzal, ezért az orosz fél 2009. január elején 
leállította a gázellátást, ami egész Európára kihatással volt. 

31 Az elkövetkező 25 évben 80%-val több gáz kerül behozatalra. 
32 Mintegy 8 milliárd eurós beruházás. 
33 http://www.vg.hu/vallalatok/energia/roviditett-nabucco-epulhet-hoppon-marad-a-mol-373 902.  
34 Ami az előrejelzések szerint 20 éven belül megduplázódik. 
35 Aminek a 66%-át az előrejelzések szerint a jövőben csak importból tudják fedezni. 
36 Ami Azerbajdzsánt, Fehéroroszországot, Grúziát, Moldovát, Örményországot és Ukrajnát érint. 
37 Az EU missziós tevékenységéről szerző már több közös tanulmányt készített. 
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A fenti kihívásokat az Amerikai Egyesült Államok is felismerte, ezért változtatott 

energiapolitikáján, így 2014-ben az ország import kőolaj aránya várhatóan kétharmadról, 

egyharmadra esik vissza, a gázkitermelésben pedig újra világelsők lettek. Ez két dolgot 

eredményezhet, egyrészt megszűnik befolyásolhatóságuk, másrészt pedig a hatalmas kereslet 

kiesése miatt az energia ára várhatóan mérséklődni fog. Az önellátásból hiányzó szükségletet 

alternatív energiával kívánják pótolni. Ezt az utat lenne célszerű Európának is követni, persze 

adottságainak megfelelően, így az importfüggőség mérséklődésével, majd megszűnésével, az 

abból fakadó biztonságpolitikai kockázattól is mentesülhetne. Elemezők szerint, mivel a 

NAFTA38 és az EU állítja elő a világ GDP-jének csaknem 40 %-át, az energiaárak 

mérséklődése jótékonyan hatna az egész világgazdaságra, megkönnyítve ezzel többek között a 

kilábalást a gazdasági válságból.39 Ezzel a lépéssel azonban Kína is előnyhöz juthatna, mivel 

gazdasági fejlődésének szinte egyetlen gátja a nyersanyag hiánya, amiből a nyugati világ által 

jövőben fel nem használtból jelentős mennyiséget kaphatna. Ez azonban az energiaár szinten 

maradásának irányába hat. 

Az EU az energiafüggőség leküzdésére az 1. fejezetben bemutatásra kerülő egységes fellépést 

biztosító eszközrendszer-elem majdnem mindegyikét használja. Mind az egyeztetési 

mechanizmus,40 a közös stratégiák,41 közös álláspontok,42 nyilatkozatok43 bizonyítják az 

eszközök hatékonyságát. 

Bár a fenti pont tárgyalása során megállapítható, hogy az EU jelentős lépéseket tett az 

energiafüggősége leküzdésére, a valós áttörés még mindig várat magára. Az alternatív energia 

területén számos lehetőség lenne a fosszilis energia kiváltására, de különböző lobbik ezt ez 

idáig sikerrel megakadályozták. Az alternatív energiára való átállás nemcsak az EU 

függőséget szűntetné meg, hanem a környezet védelmét is szolgálná. 

                                                 

38 A NAFTA, az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény, melynek tagja az USA, Mexikó és Kanada. 
39 Szalontay Mihály: Az olajzsarolás alkonya. http://www.magyarhirlap.hu/az-olajzsarolas-alkonya (2013.01.09.) 
40 Pl. a NABUCCO gázvezeték megvalósítását biztosító egyeztetések. 
41 Pl. az Európai Stratégia a fenntartható, versenyképes és biztonságos energiáért. 
42 Pl. a Tanács 34/2005/EK Közös Álláspontja az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai 

szolgáltatásokról, valamint a 93/76/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel. 

43 Pl. az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság Közös Nyilatkozata a Közös válasz az energiaügyi kihívásokra 
az európai közösségek segítségével. 
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3. A 2. fejezet 3. pontjában44 meghatározott indokok miatt a Tanács kibocsájtotta a 

2008/114/EK számú irányelvét (2008. december 8.) az európai kritikus infrastruktúrák 

azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről. 

Az irányelv kibocsájtását 2004-ben megelőzte egy átfogó stratégia elkészítése, egy 2004. 

október 20-ai bizottsági közlemény „A létfontosságú infrastruktúrák védelme a terrorizmus 

elleni küzdelemben” címmel, és egy a Bizottság által 2005-ben kibocsájtott zöld könyv a 

kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó európai program elnevezéssel. 

Az irányelv az európai kritikus infrastruktúrák azonosítására, kijelölésére és védelmének 

javítására vonatkozik, elsősorban az energiaágazatra és a közlekedésre fókuszál, kiemelten a 

terrortámadások elleni védelmet hivatott emelni. Megállapítja, hogy az EU területén több 

olyan infrastruktúra található, amely működési zavara, vagy megsemmisítése több tagállam 

működését is megzavarná, ezekre pedig közös minimum szabályokat kell meghatározni. Az 

irányelv vonatkozik a villamosenergia-termelési és továbbítási módszerekre, továbbá az 

atomerőművek villamosenergia-továbbítására szolgáló részeire, de a kifejezett nukleáris 

elemekre nem.45 Azokat más szabályozók határozzák meg. Az irányelvnek való megfelelés 

érdekében a tagállamoknak további végrehajtandó kormányzati feladatai is vannak a nemzeti 

kritikus infrastruktúrák azonosításával, kijelölésével és védelmének javításával kapcsolatban. 

Az egységes fellépést biztosító eszközök használata azért nem jellemző a kritikus 

infrastruktúrák védelmének kérdéskörében, mivel az EU tagállamainak területén fekszenek, 

azok biztonságának szavatolása így elsősorban az adott ország feladatkörébe tartozik. 

Szerző véleménye szerint a fenti szabályozás megfelelő megelőző lépés a kritikus 

infrastruktúrák védelme érdekében. Figyelemmel kell lenni viszont arra a tényre, hogy a 

kritikus infrastruktúrák tulajdonosainak/üzemeltetőinek nagy része a magántőkéhez köthető, 

és mivel a biztonság az egyik legdrágább befektetés, ezért a jelenlegi gazdasági válságban a 

bevételi kieséseket pont a biztonság területén akarják megspórolni. Ha az EU, illetőleg a 

tagállamok nem rendelkeznek megfelelő ellenőrző, illetőleg igényérvényesítő szereppel ezen 

a területen, akkor az komoly biztonsági réseket eredményezhet, amiket a terroristák 

folyamatosan keresnek. Ugyanakkor Szerző véleménye, hogy a terroristák elleni kritikus 

                                                 

44 A tanulmány első részének 6-7. oldala. 
45 A Tanács 2008/114/EK számú irányelve (2008. december 8.) az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról 

és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről. 
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infrastruktúrák védelmet továbbra is leginkább a tagállamok katonai és polgári 

titkosszolgálatai által végzendő felderítő és elhárító tevékenység biztosítja. 

4. A terrorizmus egy régóta fennálló, biztonsági kockázatot jelentő, leginkább lokális szinten 

létező probléma volt Európában. A 2001. szeptember 11-én bekövetkezett WTC tornyok elleni 

támadás már megmutatta, hogy a globalizált világ megteremtette a globális terrorizmust is. Az 

EU elítélte a támadást, de számára valósággá csak 2004. március 11-én Madridban, majd 

2005. július 7-én Londonban vált. Ekkor az EU különböző szervein keresztül komoly 

terrorellenes küzdelembe kezdett, amit a tagállamok segítségével a mai napig folytat. 

Az együttműködésnek az egyik legjelentősebb eleme a releváns információk megosztása. 

Korábban elképzelhetetlennek számított, hogy különböző tagállamok titkosszolgálatai egymás 

birtokába bocsájtsanak általuk beszerzett műveleti információkat. Ez mára teljesen 

megváltozott, az alábbiakban felsorolt szervezetek egy része arra hivatott, hogy a terrorizmus 

témakörében keletkezett információk megosztását elősegítsék. 

Az Europol az egyik legjelentősebb EU-s szervezet, amely az információ-megosztást 

koordinálja. Az Europol rendőrségi információkat oszt meg, amit a PWGT46-n keresztül 

bonyolít. Mellette a többi EU-s rendészeti szervezet, a CEPOL,47 az Eurojust48 és a Frontex49 

is kiveszi részét a terrorellenes küzdelemben, azonban a legtöbb információ-megosztást az 

Europol teszi. 

A fent felsorolt szervezeteken kívül a tagállamoknak 2012. áprilisáig ki kellett építeniük az 

Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszert.50 Azért döntöttek az EPRIS 

létrehozása mellett, mert a jogalkotók véget akartak vetni annak, hogy a tagállamok 

hatóságainak kommunikációs hiánya miatt bűnelkövetők mentesüljenek a felelősségre vonás 

alól. Addig a pontig ugyanis a tagállamok figyelmen kívül hagyták a többi tagállam bűnügyi 

nyilvántartásaiban szereplő adatokat. Az új rendszernek köszönhetően a bírák és ügyészek 

                                                 

46 Police Working Group of Terrorism. 
47 European Police College, az Európai Rendőrakadémia. 
48 Az igazságügyi együttműködést elősegíteni hivatott EU-s szervezet. 
49 Ami a határrendészeti szervezetek közötti együttműködésért felel. 
50 European Police Records Index System, EPRIS. 
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számára ezután közvetlenül hozzáférhetővé válnak az uniós állampolgárok büntetett előéletére 

vonatkozó információk.51 

Tekintettel arra, hogy az európai rendőri együttműködés inkább a szervezett, illetőleg a 

határon átnyúló bűnözés leküzdésére koncentrál,52 az EU egyéb szervezetek létrehozását és 

működését is támogatja. 

Ilyen szervezet az EU IntCen,53 amely az Európai Unió Külügyi Szolgálatának54 hírszerző, 

elhárító központja. A IntCen folyamatosan elemzi a nemzetközi biztonsági helyzetet és 

terrorfenyegetettség esetén megadja a szükséges jelzést mind az EU számára, mind pedig az 

érintett tagállamok vonatkozásában. Az elemzések leginkább nyílt forrású hírszerzésen,55 és a 

tagállamok hírszerző, illetőleg elhárító szolgálatai által megküldött adatokon alapulnak.56 

Kimagasló szerepet tölt be az információ-megosztásában az uniós tagállamok, valamint 

Norvégia, Svájc, Kanada és az USA titkosszolgálataiból álló57 informális fórum, a Berni 

Klub. A Berni Klub több kimagasló területen, így jogharmonizáció, szervezett bűnözés, non-

proliferáció, kémelhárítás, extrémizmus, terrorizmus működik együtt, amit több kialakított 

csatornán keresztül tesz meg. 

Az EU ösztönzésére, annak adminisztrációjától függetlenül került létrehozásra a Counter-

Terrorism Group (továbbiakban: CTG), amely alapvetően a tagállamok, továbbá Svájc és 

Norvégia nemzeti szinten terrorelhárítással foglalkozó szervezeteit tömöríti. A CTG önálló 

titkársággal nem rendelkezik, minden évben az EU soros elnökséget betöltő tagállam 

titkosszolgálata látja el az elnöki feladatokat, amelynek szerves része a szükséges 

adminisztráció biztosítása is. 

Fontos szerepet tölt be a terrorizmus elleni küzdelemben a Terrorizmus-elleni 

Koordinátorának Hivatala (EU CTC). A hivatal vezetője Gilles de Kerchove, aki az EU 

terrorizmus elleni tevékenységét koordinálja. Az intézmény annyira hatékony, hogy 

                                                 

51 Európai igazságügyi portál, Bűnügyi nyilvántartás. https://e-justice.europa.eu/ content_criminal_records-95-
hu.do (2012.07.03.) 

52 A terror aspektussal szemben. 
53 Ami korábban SitCen elnevezéssel működött. 
54 European Union External Action, EEAS. 
55 Osint. 
56 Európai Unió, Külügyi Szolgálat honlapja. http://eeas.europa.eu/ (2012.07.03.) 
57 Egyes tagállamok szolgálatai, pl. a ciprusi KYP, kivételt képeznek. 
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nemrégiben javaslattal éltek egy ENSZ terror-ellenes koordinátori pozíció létrehozására is, de 

az orosz és kínai ellenvetés miatt végül nem került elfogadására.  

Jelentős segítséget nyújt a terrorizmus elleni küzdelemben a Tanács két előkészítő szerve a 

Terrorizmus-elleni munkacsoport (továbbiakban: COTER) és a terrorizmus munkacsoport 

(Terrorism Working Group, továbbiakban: TWG). A COTER az EU külső biztonságának 

horizontális előkészítő szerve, amely ülésein a tagállamok külügyminisztériumainak szakértői 

vesznek részt. A TWG a belső biztonságra vonatkozó aspektusokat vizsgálja, és a tagállamok 

belügyminisztériumainak szakértői szoktak az üléseken részt venni. A munkacsoportokat 

egyébként egyfajta jogi fórumnak lehet tekinteni, ami a közös terror-ellenes fellépésre tesz 

javaslatokat és ajánlásokat, de ezek nem rendelkeznek kötelező erővel. 

Az EU a jövőben több nemzetközi szervezettel58 is fokozni kívánja együttműködését a 

terrorizmus elleni küzdelemben. 

Tekintettel arra, hogy a jövőben a bűnelkövetés, így a terrorizmus egy részét várhatóan a 

cybertérben fogják elkövetni,59 az EU az Europol szervezetén belül létrehozta az Európai 

Cyberbűncselekmények Elleni Központját,60 ami 2013. január elsején kezdte meg működését. 

Az illetékesek időben felismerték, hogy a cyberbűncselekmények növekvő fenyegetést 

jelentenek mind kormányzati szinten, mind pedig az üzleti szféra számára. A központ 

nyomozások támogatásával, elemzésekkel, információ-megosztással, a legjobb gyakorlatok 

kidolgozásával illetőleg képzések tartása révén segíti majd a tagállami szervezeteket. 

Fontos előrelépést hozott a terrorizmus elleni küzdelem területén a Terrorist Finance Tracking 

Programme (továbbiakban: TFTP rendszer) felállítása és működtetése. Ez egy az Amerikai 

Egyesült Államokból induló program, ami átfogó megoldást jelent a globálissá váló 

terrorizmus finanszírozásának megakadályozására. A program olyannyira hatékonynak 

minősült, hogy folyamatban van a Terrorist Finance Tracking System, a TFTP európai 

változatának kidolgozása, működésének beindítása. 

Számos releváns információt nyújt a Passenger Name Record (továbbiakban: PNR) rendszer 

is, amely a repülés biztonságát hivatott szavatolni a nemzethatárokon átívelő, kiemelt 

                                                 

58 Pl. NATO, ENSZ, ASEAN. 
59 Az Europol igazgatója, Rob Wainwright nyilatkozata is ezt támasztja alá. https://www.europol.europa.eu/ec3 

(2012.07.23.) 
60 European Cybercrime Centre (EC3). 
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bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem területén. Ez a rendszer a repülőjegy 

foglalásához szükséges adatok tárolásával, elemzésével foglalkozik, és már több 

terrortámadás61 megakadályozásának kulcseleme volt. A PNR rendszer szintén az USA-hoz 

köthető, 2007-ben egy átmeneti, majd 2010-ben a jogi aggályokat is kiküszöbölő új 

megállapodás adott felhatalmazást az EU-val történő együttműködésben.62 

Fontos terület a jövőben a magányos elkövetők elleni hathatós küzdelem megteremtése is. 

Ezen elkövetők elleni fellépés roppant nehézkes, mivel cselekményeiket63 önállóan végzik, 

arra egyedül készülnek fel. Az ellenük való fellépésnek kulcseleme lehet a létező 

adatbázisok64 egy részének összekapcsolása és az ez által képbe került gyanús személyek 

titkosszolgálati módszerrel történő megfigyelése, illetőleg szükség esetén velük szemben a 

kívánatos intézkedések megtétele. 

A fentiek mellett a 2012. évi nyári olimpiai játékok londoni biztosítása is kiemelt szerepet 

kapott. Egyes álláspontok szerint ez az esemény lehetett volna az, amely az egyik legnagyobb 

biztonsági kockázatot jelentette volna az európai terrorizmus vonatkozásában, ez az 

előrejelzés azonban nem igazolódott be. 

A brit hatóságok jelentős erőket vetettek be a rendezvény résztvevői, valamint a nézők 

biztonságának szavatolása érdekében. Az olimpia ideje alatt 12.000 rendőr és mintegy 

13.00065 katona teljesített szolgálatot Londonban. A sportesemények közvetlen biztosításában 

mintegy 7.000 civil biztonsági szakember vett részt. Meg nem erősített információk szerint a 

hadsereg ilyen nagyarányú részvételére a civil biztonsági cégek korlátozott rendelkezésre 

állása adott okot. 

A szakértők szerint a második világháború óta nem volt példa a fegyveres erők hasonló 

koncentrációjára a brit fővárosban. A Temzén lehorgonyzott a brit haditengerészet legnagyobb 

hadihajója is, több épület tetején légvédelmi rakéta egységeket helyeztek el. Egyes 

nemzetközi szakértők úgy vélik, hogy a biztonsági intézkedések túlzottak voltak, és félelmet 

keltettek. Sajtóértesülések szerint az izraeli titkosszolgálat figyelmeztette a brit elhárítást, 

                                                 

61 Köztük az egyik new yorki metróállomás ellen megkísérelt támadás során. 
62 Frequently Asked Questions: Passenger Name Record. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do? 

reference=MEMO/12/258 (2012.07.23.) 
63 Például a 2011. július 22-én Anders Behring Breivik által elkövetett bombatámadás, és az azt követő Utoya 

szigetén véghezvitt 69 ember életet követelő mészárlás. 
64 Az adatvédelmi törvények maximális betartása mellett. 
65 Egyes adatok szerint a biztosításban részt vevő katonák száma 17.000 fő volt. 
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hogy egy Európában tartózkodó iráni kommandó terrortámadást tervezett az olimpia ideje 

alatt izraeli sportolók ellen.66 

A terrorizmus elleni küzdelem terén széles körben megtalálhatóak az 1. fejezetben 

bemutatásra került egységes fellépést biztosító eszközrendszer-elemek. Az egyeztetési 

mechanizmus67 kimagasló jelentőséggel bír, közös stratégiák,68 akciók,69 álláspontok70 és 

nyilatkozatok71 bizonyítják az eszközök további hatékonyságát. 

Összegzésként elmondható, hogy a terrorizmus elleni EU-s küzdelemnek egyszerre kell 

felkészültnek lennie a szokványos támadások, illetőleg az újfajta támadások elhárítására is. 

Nehéz harc ez, mivel a jól működő rendszerek olykor az alapjogok ellen hathatnak. Ha 

azonban nem történnek meg a szükséges megelőző intézkedések, illetőleg az információ-

megosztás sérül, akkor az a 2012-es burgaszi terrortámadáshoz72 hasonló eseményhez 

vezethet. 

5. Mint az már korábban kibontásra került szerző az illegális migrációt a KKBP kockázatának 

is értékeli. Teszi ezt azért, mivel ez egy EU-n kívülről származó veszélyforrás, amit a külföldi 

kapcsolódási pontokon történő kapacitásfejlesztés nélkül nem lehet hatékonyan kezelni, ami 

azonban már KKBP kérdéskör. Éppen ezért a korábbiakban bemutatott eszközrendszer egy 

részét szintén alkalmazhatónak tartja ezen a területen is. 

A külső határok hatékony ellenőrzése, igazgatása hathatós eszköze az illegális migráció, és az 

arra épülő emberkereskedelem, embercsempészet és prostitúció visszaszorításának. Az emberi 

jogok magas fokú, olykor túlzottnak tűnő figyelembe vétele azonban pont ez ellen hathat. 

Ezért célszerű egy olyan rendszer kiépítése, amelyben egyrészt megfelelő eljárási garanciákat 

biztosítanak a nemzetközi védelemhez a külföldiek számára, másrészt pedig megfelelő 

                                                 

66 Egy magyar cég nyert tendert a londoni olimpiára. http://nol.hu/kulfold/20120723-csak_az_eg_derult_ki 
(2012.11.12.) 

67 Pl. a CTG kertén belül. 
68 Pl. az Európai Unió terrorizmus elleni stratégiája. 
69 Pl. az Európai Unió Tanácsának 2007/369/CFSP együttes fellépése, ami létrehozta az afganisztáni EUPOL 

missziót. 
70 Pl. a Tanács a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 

2001/931/KKBP közös álláspontja. 
71 Az EU és az ASEAN terrorizmus elleni küzdelemben folytatott együttműködésről szóló 2003. január 28-i 

közös nyilatkozata. 
72 2012. július 18-án öngyilkos merénylők felrobbantottak egy izraeli állampolgárokat szállító autóbuszt. A 

támadásban 5 izraeli állampolgár, a buszsofőr és a merénylő halt meg. 
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eszközt adnak a hatóságok kezébe, hogy szükség esetén fel tudjanak lépni az eljárással 

szembeni visszaélőkkel. 

A COREPER a Tanács döntés-előkészítő egységeként hívta életre a Bevándorlással, 

Határokkal és Menekültüggyel foglalkozó Stratégiai Bizottságot (továbbiakban: SCIFA),73 

amely munkacsoport a tagállamok szakértőiből áll, és koncepcionális szakmai döntéseket 

hoz.74 

A SCIFA továbbá: 

(1) részt vesz a feladatkörébe tartozó, több évig tartó programok előkészítésében és azok 

értékelésében, 

(2) könnyíti a COREPER és, ezáltal a Tanács munkáját a bevándorlás, a határok, és a 

menekültügy területén, 

(3) fórumot biztosít a politikailag jelentős javaslatok és kezdeményezések felvetésekor, 

szakértői támogatással irányt szabva a munkacsoportoknak, 

(4) szükség esetén, a Bizottság kiegészítő fórumaként, tájékoztatást nyújt a tagállamok 

számára a közelgő, fontosnak ítélt kezdeményezésekről.  

Összegezve elmondhatjuk, hogy a SCIFA a politikai döntéseket megelőzve formálja többek 

között az illegális migráció jelentette nehézségekre adandó válaszokat. 

Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért 

Felelős Európai Ügynökség (továbbiakban: Frontex) felállításáról szóló 2007/2004/EK Tanács 

Rendelete szintén komoly lépéseket tett a külső határok hatékony ellenőrzésére, az integrált 

igazgatás javításának előmozdítására, így az illegális migráció visszaszorítására. 

A Frontex a külső határok védelme érdekében 

(1) közös akciókat szervez, melyek során megtervezi, végrehajtja, majd értékeli a közös 

műveleteket, ezek során tagállamok határőrtisztjeit is igénybe veszi, 

                                                 

73 Strategic Committee on Immigration, Frontiers and Asylum. 
74 dr. Berta Krisztina, dr. Molnár Tamás, dr. Töttős Ágnes: A migráció nemzetközi és európai uniós jogi 

szabályozás: a laza univerzális keretektől az átfogó, egységes EU-szakpolitikáig, Magyar 
Rendészettudományi Társaság, 2012/2. 
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(2) egységes képzési metódust dolgozott ki, melyek során a tagállamok határőreinek 

magas szintű (tovább)képzéséhez járul hozzá, 

(3) kockázatelemzéseket készít a határpontokon, illetőleg a tagállamok hatóságainál 

keletkező hírszerzési, valamint nyílt forrású információkból, illetve tudományos 

kutatásokból, 

(4) a kutatás területén megfelelő környezetet teremt ahhoz, hogy a határőrök, a 

tudományos élet prominens személyei, továbbá a kutatásokban érdekelt cégek közös 

platformon tudják a meglévő hiányosságokat a technológia segítségével kiküszöbölni, 

(5) az EU-t érintő krízis esetén gyors reagálású csoportok rendelkezésre állására 

intézkedett, melyek bármikor bevethetők,  

(6) segítséget nyújt a tagállamok számára, hogy a közös visszatérési műveleteket 

sikeresen bonyolítsák le, 

(7) valamint előmozdítja az információ-megosztást a tagállamok között, pl. az európai 

határőrizeti rendszer (EUROSUR) bevezetésével.75 

A 2007/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló az Európai Parlament és a Tanács 

1168/2011/eu (2011. október 25.) rendelete alapján a Frontex együttműködhet más uniós 

ügynökségekkel és szervekkel, köztük az Europollal, az Európai Menekültügyi Támogatási 

Hivatallal, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével, nemzetközi szervezetekkel, valamint 

harmadik országok hatáskörrel rendelkező hatóságaival.76 Ezek alapján a szervezet anyagi és 

technikai támogatást nyújt harmadik országok részére, valamint összekötő tisztek telepítésébe 

kezdett. 2012-ben 17 ország hatóságával77 írt alá megállapodást, és különböző tárgyalási 

stádiumba jutott Líbia, Marokkó, Szenegál, Mauritánia, Egyiptom, Brazília, Tunézia és 

Azerbajdzsán hatóságaival.78 Ezek a megállapodások mind a fent felsorolt feladatok 

végrehajtásában, de leginkább a sikeres közös visszatérési műveletek lebonyolításában 

segítenek. 

                                                 

75 A Frontex hivatalos honlapja. http://www.frontex.europa.eu/about/mission-and-tasks (2013.02.06.) 
76 Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai 

Ügynökség felállításáról szóló 2007/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló az Európai Parlament és a 
Tanács 1168/2011/eu (2011. október 25.) rendelete, 21. bekezdés. 

77 Oroszország, Ukrajna, Horvátország, Moldova, Grúzia, Macedónia, Szerbia, Albánia, Bosznia – Hercegovina, 
Egyesült Államok, Montenegró, Fehéroroszország, Kanada, Zöld- Foki Köztársaság, Nigéria, Örményország 
és Törökország. 

78 Ld. 127. jegyzet. 
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A fent megjelölt jogszabály módosítással továbbá tényleges határvédelmi feladatokkal is 

felruházták a Frontexet. Ennek egyik fő oka az volt, hogy 2011-ben az észak-afrikai térség 

államiból származó „menekültáradat”79 elérte Olaszországot,80 ami olyan problémát generált, 

amit a tagállam egyedül nem lett volna képes kezelni, ezért az olasz belügyminisztérium 

segítségért folyamodott. Az Európai Unió Tanácsa a Tanács 3071. számú üléséről készült 

sajtóközleményében kitért az olasz helyzetre és közzétette, hogy a Közép – Mediterrán 

Térségben indított „Hermes 2011” elnevezésű közös műveletet előrehozzák. Emellett a 

Bizottság megkezdte az Európai Menekültügyi Alap, az Európai Visszatérési Alap és az 

Európai Határok Alap finanszírozási lehetőségeinek vizsgálatát.81 

A Bizottság a COM (2011) 248 végleges számú közleményében, amely a migrációról szól, a 

korábbiakhoz képest sokkal markánsabb hangot ütött meg. Ebben kiemelte, hogy: „…jóllehet 

a jelenlegi válság megerősíti, hogy európai szinten nagyobb szolidaritásra és a felelősség 

jobb megosztására van szükség, el kell ismerni, hogy az EU nem rendelkezik a megfelelő 

eszközökkel ahhoz, hogy segítsen a nagyszabású migrációs áramlásoknak leginkább kitett 

tagállamoknak…. 

… A közelmúltbeli események megmutatták, hogy a külső határ egy alacsony kockázatúnak 

tartott szakasza milyen gyorsan kerülhet kritikus migrációs nyomás alá….”82 

A módosításnak köszönhetően a Frontex immáron felkészültebben tud szembenézni egy 

hasonló esettel. Kibővülő feladatköréhez lehetőséget biztosítottak, hogy jelentősebb létszámú 

saját állománnyal és eszközökkel, felszerelésekkel is rendelkezzen. Ebben a rendeletben 

továbbá markánsan meg lett jelölve az emberi jogok tiszteletben tartásának követelménye. 

A harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a 

tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról az Európai Parlament és a Tanács 

                                                 

79 Az érkezőkről később kiderült, hogy nem menekültek, szinte kivétel nélkül gazdasági migránsok, akik a jobb 
életkörülmények reményében, és nem üldöztetés miatt hagyták el hazájukat. 

80 Leginkább Lampedusa szigetét. 
81 Az Európai Unió Tanácsa, Sajtóközlemény, A Tanács 3071. ülése. 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/HU/jha/119535.pdf, 7. oldal, (2013.02.08.) 
82 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 

Régiók Bizottságának a migrációról. http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/ 
1hu_act_part1_v3.pdf, 6-7. oldal (2013.02.08.)  
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2008. december 16-án kibocsájtotta a 2008/115/EK számú irányelvét.83 Ennek egyik fő 

indoka az volt, hogy egy olyan közösségi jogon alapuló hazatérési programot kívántak 

létrehozni, amelyben harmadik országokból származó illegális migránsokat emberségesen, az 

emberi jogaik és méltóságuk tiszteletben tartásával tudnak sikeresen hazatelepíteni. Az 

önkéntes hazatérés preferálása egyébként minden releváns uniós és hazai jogszabályban 

szerepel. A kényszerintézkedés mindig ultima ratio/utolsó eszköz kell, hogy legyen és az 

intézkedésnek a fokozatosság jegyében igazodni kell a jogsértéshez, az arányosság 

követelményének megfelelően. Az önkéntes hazatérés általában a legolcsóbb megoldás is 

egyben, így az a küldő állam számára is előnyös. 

 

Mivel az Európai Unió az illegális migráció elleni küzdelem nélkülözhetetlen elemének 

tekinti a visszafogadási és visszatérési politikát, ezért az Európai Parlament és a Tanács a 

2007/575/EK számú határozatával, a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” 

általános program keretében a 2008–2013-as időszakra, létrehozta az Európai Visszatérési 

Alapot. Az alap uniós szintű, illetőleg nemzeti és transznacionális intézkedések 

finanszírozását szolgálja.84 

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/574/EK számú határozata a 2007–2013-as időszakra 

létrehozta a Külső Határok Alapot. Ennek négy fő célja volt, melyek közül az első hogy 

előmozdítsa a külső határok mentén történő adatgyűjtést, információcserét, a határátkelők 

munkáját, azoknak ellenőrzését és felügyeletét. A második cél a személyek áramlásának 

hatékony kezelése és a közös fellépés elősegítése volt a hamisított vagy hamis okmányok 

területén. A harmadik az uniós jogszabályok egységes végrehajtásának, a negyedik pedig a 

konzulátusok tevékenységének támogatása.85 

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/573/EK határozata a „Szolidaritás és a migrációs 

áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as időszakra létrehozta az 

Európai Menekültügyi Alapot is. Az alap a menekültstátuszt, illetve az átmeneti vagy 

                                                 

83 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/115/EK Irányelve a harmadik országok illegálisan tartózkodó 
állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0098:HU:PDF (2013.02.08.) 

84 Visszatérési Alap, Európa, Az uniós jogszabályok összefoglalói. http://europa.eu/legislation_summaries/ 
justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l14570_hu.htm (2013.02.09.) 

85 Külső Határok Alap, Európa, Az uniós jogszabályok összefoglalói. http://europa.eu/legislation_summaries 
/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l14571_hu.htm (2013.02.09.) 
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kiegészítő védelmet élvező, illetőleg ezeket kérelmező személyeket támogatta, valamint 

meghatározta annak igazgatási szabályait és a pénzügyi keretek elosztásának rendjét.86 

Az Európai Parlament és a Tanács továbbá a 2011/36/EU irányelvvel az emberkereskedelem 

megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről is intézkedett. 

Ebben az emberkereskedelemmel kapcsolatos bűncselekmények definícióit, illetőleg ezek 

büntetésére vonatkozó minimumszabályokat határoz meg. 

Említést kell tenni továbbá azokról a nem-kormányzati szervekről is, amelyek tevékenysége 

szintén hozzájárul az illegális migráció elleni tevékenységhez.87 Az NGO szervezetek olyan 

területeket érnek el, amire az adott állami szervezetek nem képesek. 

Az EU az illegális migráció visszaszorítására is használja az 1. fejezetben bemutatott 

egységes fellépést biztosító eszközöket, bár azokat nem akkora mértékben, mint a korábbi 

biztonsági kockázatoknak értékelt jelenségeknél. Ennek egyik oka, hogy erre más módon ad 

választ, többek között különböző jogszabályok megalkotásával, illetőleg szervezetek 

létrehozásával. 

Jelen fejezetben az illegális migráció elleni európai uniós fellépés összegzése megmutatta, 

hogy ezt a biztonsági kockázatot kellő figyelem kíséri. Az Unió bebizonyította, hogy szükség 

esetén képes időben intézkedések foganatosítására. Megfelelő jogi, szervezeti, anyagi és 

technikai ellátottságot biztosít, és a célok elérésére a szükséges diplomáciai lépéseket is 

megteszi. A nemzetközi szerződésekben vállalt emberi jogok érvényesülése 

kompromisszumos megoldást kell, hogy eredményezzen a biztonsággal szemben. Ezért egy 

olyan rendszer kialakítása tanácsos, amely a biztonsági minimum-követelményeket és a 

külföldiek emberi jogait egyaránt garantálja. 

6. A BRIC(S) államok és azok partnerei a korábbi pontokban bemutatott gazdasági 

helyzetben, ásványkincsek birtokában, és a világ átpolarizálódása következtében komoly 

szerephez fognak jutni a közeljövőben. Ez az átalakulás Szerző véleménye szerint nem 

minden esetben fog feszültségmentesen lezajlani; a 20. század folyamán kijelölt határvonalak 

egy részének megkérdőjelezése már napjainkban is folyik. 

                                                 

86 Európai Menekültügyi Alap, Európa, Az uniós jogszabályok összefoglalói. 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immig
ration/l14567_hu.htm (2013.02.09.) 

87 Ilyen szervezet többek között az ECRE (European Council on Refugees and Exiles). 
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A jóléti államok létrejötte, öregedő társadalma, az Európát nagyhatalommá tevő textilipar 

külföldre telepítése, az életszínvonal megfelelő gazdasági teljesítmény hiányában történő 

emelése, Európa eladósodottsága, a fogyasztás visszaesése, a hitelválság nem megfelelő 

kezelése, az állami hatalom gyengítése, a nagytőke kizárólagos piaci alapú szemlélete oda 

vezetett, hogy az Unió és annak tagállamait felkészületlenül hagyta egy elhúzódó gazdasági 

krízissel szemben. Roppant energia kiszolgáltatottsága, eladósodottsága, a hanyatló gazdaság 

okozta növekvő munkanélküliség oda vezet, hogy kiemelkedő szerepe a jövőben erősen 

megkérdőjelezhetővé válik. 

Ezzel szemben a BRIC(S) államok gazdasága kimagasló eredményeket mutat. Rendelkeznek 

nyersanyaggal, Európától folyamatosan technológiát importálnak, és a termékek 

előállításához szükséges olcsó munkaerő is tovább erősíti őket. Tekintettel arra, hogy az 

emberi jogok tiszteletben tartása nem prioritás ezekben az államokban, könnyen elérhető, 

hogy a megnövekedett bevételeket ne az életszínvonal emelésére fordítsák, hanem a gazdaság 

további serkentésére. Ezeknek szignifikáns része a hadipar, illetőleg ennek kapcsán ezen 

államok haderejének növelése, korszerűsítése. A megnövekedett haderő pedig új külpolitikai 

célkitűzések megvalósításához adhat megfelelő eszközt. 

A BRIC(S) mára egyesek szerint a dollár primátusának kíván véget vetni, és egyben egy új, 

kínai eredetű valuta megerősítésén dolgozik. Kína és Oroszország már több éve saját 

valutáikban kereskednek egymással, Kína ráadásul 2015-ig fokozatosan 100 milliárd 

dollárnyi értékű yuan forgalmat kíván lebonyolítani Afrikában. Kína 2012-ben Szaúd-

Arábiától 40 százalékkal több olajat vásárolt88 az előző évihez képest, a kereskedelmet szintén 

saját valutáikban bonyolították. Több hasonló lépés oda vezetett, hogy csökken a dollár iránti 

kereslet, ami tartósan gyengíti az amerikai valuta árfolyamát, így az elveszítheti komoly 

potenciálját.89 

Ezért roppant fontos dolog az Európai Unió számára, hogy az euró továbbra is megmaradjon 

közösségi fizetőeszköznek. A dollár ilyenfajta nélkülözése egyenlőre komoly kihatással nem 

biztos, hogy lesz a közösségi valutára, de nem nehéz megfejteni, hogy a dollár után az euró is 

sorra kerülhet. 

                                                 

88 1.9 millió hordót. 
89 Lőrincz Miklós: Totális gazdasági támadás az USA ellen. http://patacsipilvax.hu/2012/04/03/totalis-gazdasagi-

tamadas-az-usa-ellen/ (2013.01.11.) 
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Egyes álláspontok szerint90 Európa rendkívül rossz állapotban van, a reálgazdaság mutatói 

csak lassan javulnak, míg a szolgáltató és ipari szektor kibocsátása huzamosabb ideje 

csökken.91 A válság leküzdésére Anglia tervbe vette, hogy csökkenteni fogja a közép- és 

kisvállalatok működését akadályozó bürokráciát, ennek érdekében akár Brüsszelben is kiáll az 

elfogadtatásuk érdekében.92 Ez nagy valószínűséggel a kínai siker mintájára történik, mivel a 

BDO nemzetközi számviteli cég felmérése alapján a BRIC(S) országok közül Kína adja a 

legtöbb lehetőséget a terjeszkedési célpontok listáján. 

Tanulmányok szerint az euróövezet tagállamainak sokkal eredményesebben kellene 

kihasználni a BRIC(S) államokban rejlő exportlehetőségeket főleg úgy, hogy Európában 

2012-ben a fogyasztás jelentős mértékben visszaesett. Németország is azért olyan sikeres a 

válságkezelésben, és tudja magát elszigetelni az eurókrízistől, mivel a BRIC(S) tagállamokba 

történő exportja, már most meghaladja más európai államokba történőt. A jövőben a Kínába 

irányuló kivitel fogja a legjelentősebb részt kitenni külkereskedelmében. 

Összegezve megállapítható, hogy az EU a BRIC(S) országoktól kapott segítség nélkül a 

jelenlegi válságot nem lesz képes leküzdeni.93 Más kérdés, hogy ez a segítség mibe fog majd 

kerülni. 

További megoldást jelenthetne az Európai Uniónak egy kereskedelmi-gazdasági szövetség 

kialakítása az Amerikai Egyesült Államokkal. Sajtóinformációk szerint Washington és 

Brüsszel azzal a céllal kíván szerződést kötni, hogy létrehozzanak egy transzatlanti piacot, 

amely alkalmassá válhat a BRIC(S) csoport általi piaci verseny ellensúlyozására. Ez, 

amennyiben megvalósulna, Szerző véleménye szerint kellő választ adhatna a problémára. Így 

nemcsak gazdasági értelemben, de katonai és geopolitikai szinten is újra versenyképessé 

válhatna az EU. Elemzések szerint a kereskedelmi illetékek nélkül az uniós GDP 0,5 %-os és 

az amerikai GDP 1,5%-o növekedést érne el. Ez serkentené az exportot, amely egyformán 

majdnem 25%-ot jelentene. A helyzetelemzők többsége azonban szkeptikus ezzel a 

                                                 

90 Pl. Carsten Brzeski, az ING Bank közgazdásza. 
91 Győri  Hajnalka: Fellendülésre számít az Európai Központ Bank. http://kitekinto.hu/europa/2013/01/12/ 

fellendulesre_szamit_az_europai_kozponti_bank (2013.01.12.) 
92 Sárközi Mátyás: Keleti nyitás, nyugati lehetőségek. http://hetivalasz.hu/jegyzet/keleti-nyitas-nyugati-

lehetosegek-57121/ (2013.01.11.) 
93 Második éve Kína a cégek terjeszkedésének első számú célpontja. http://karpatinfo.net/cikk 

/gazdasag/masodik-eve-kina-cegek-terjeszkedesenek-elso-szamu-celpontja (2013.01.12.) 
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megoldással kapcsolatban,94 mivel álláspontjuk szerint az jelenleg első sorban az USA-nak 

kedvezne. 

Kitörési pontot jelenthetne Törökország EU tagsága is, de az ország muszlim többségű 

lakossága, olcsó és szinte kimeríthetetlen munkaerő piaca, az ország jelentősége, ami komoly 

érdekérvényesítést eredményezne a Közösségen belül, illetőleg a hadsereg politikai befolyása 

miatt a tagállamok ódzkodnak ettől a megoldástól. A 2005 óta folyó uniós csatlakozás 

elhúzódásának fő okaként Törökország Ciprus politikáját jelölik meg, pedig Törökország 

csatlakozásával nemcsak az EU gazdasága stabilizálódhatna, hanem energiafüggősége is 

enyhülne. Tekintettel arra a tényre, hogy a török hadsereg a NATO második legerősebbike, 

illetőleg az ország geopolitikai elhelyezkedése szintén jelentősen előmozdítaná az EU 

világban betöltendő szerepét. 

Tekintettel arra, hogy az EU a BRIC(S) államoktól várhat segítséget a gazdasági válságból 

való kijutásra, ezért a tagállamaival szembeni, az egységes fellépést biztosító eszközrendszert 

nem igazán alkalmazza. Bár például Kína több esetben jelentősen ignorálja95 az EU által 

olykor hevesen védett emberi jogokat, komolyabb lépéseket azonban nem mer tenni a távol-

keleti országgal szemben, mert az gazdasági téren komoly visszaesést eredményezhetne 

számára. Mindemellett Szerző véleménye szerint az EU nem veszi elég komolyan a 

feltörekvő nagyhatalmakat, amely késlekedés visszafordíthatatlan lemaradást fog 

eredményezni. Tekintettel arra, hogy jelenleg az Unió szinte kizárólag befelé fordul, nem tesz 

kellő lépéseket az Ázsiából és Dél-Amerikából származó kihívások enyhítésére. Emiatt 

komoly előrelépésekre lesz szükség, ha az EU versenyben kíván maradni a közeljövőben. 

7. A proliferáció a stabilitást és a biztonságot veszélyeztető tényezők egyik legjelentősebbike. 

A tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközök nemcsak terroristák kezébe kerülve 

jelentenének veszélyt Európára, hanem egyéb állami és nem állami szereplők is könnyen 

visszaélhetnek velük. Erre eklatáns példa Irán atomprogramja, ami az egész térségben jelentős 

feszültséget okoz, így ha egyelőre csak közvetve, de kihatással van az EU-ra. Mint az a 

tanulmány első részében már említésre került, egyes nézetek szerint Észak-Korea a vezető 

proliferátor a rakéta és nukleáris technológiák, valamint a know-how tekintetében. 

                                                 

94 Kirill Bezverhij: Az EU és az USA gazdasági uniót kíván létrehozni. http://hungarian.ruvr.ru/2012_12_29 /Az-
EU-es-az-USA-gazdasagi-uniot-k-van-letrehozni/ (2013.01.12.) 

95 Pl. a drogellenes küzdelem során létrehozott munkatáborokban elkövetett visszaélések. 
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Az Európai Tanács által 2003 decemberében elfogadott a tömegpusztító fegyverek elterjedése 

elleni EU-stratégia tartalmazza, hogy az EU mindent megtesz azért, hogy a tömegpusztító 

fegyverek és azok hordozóinak beszerzését, kifejlesztését világszerte megelőzzék, 

megállítsák, az arra irányuló programokat – lehetőség szerint felszámolják – és az azt 

beszerezni kívánó személyeket elrettentsék.  

A tömegpusztító fegyverek alatt a stratégia szerint a nukleáris fegyvereket, a kémiai 

fegyvereket, a biológiai fegyvereket és az ezek célba juttatását elősegítő hordozókat kell 

elsősorban érteni. Legtöbb gondot az állami proliferáció területén jelenleg Észak-Korea és 

Irán okozza. Korábban Líbia rendelkezett vegyi- és biológiai fegyverekkel, de a Kadhafi-

rezsim nemzetközi nyomásra annak leszereléséről döntött. Arról, hogy a leszerelés ellenére 

maradtak-e ilyen fegyverek, illetőleg, arról, hogy a 2011-es „Arab tavasz” zűrzavaros 

eseményeit követően juthatott-e vegyi- illetve biológiai fegyver a terroristák kezébe, nyílt 

információ nem áll rendelkezésre. A másik jelentős kihívást pedig a nem állami proliferáció 

okozza, ami a korábbiakban szintén kibontásra került. 

A 4. pontban említett IntCen96 folyamatos értékelést készít a proliferáció által okozta 

fenyegetésről. A 4. pontban szereplő szervezetek egy része a non-proliferáció területén is 

komoly titkosszolgálati feladatokat látnak el. A fenti szervezeteken kívül Szerző a 

következőkben az EU egyéb proliferáció elleni tevékenységét mutatja be. 

A 2011. január 1-je óta felállított Európai Külügyi Szolgálat (továbbiakban: EKSZ) képviselői 

látják el a non-proliferációval és leszereléssel foglalkozó tanácsi munkacsoportok elnöki 

tisztét, továbbá a téma további koordinációját. Ez összhangban áll a Lisszaboni Szerződés  

ama rendelkezéseivel, ami aktív és látható szerepvállalást kíván meg a non-proliferáció 

területén. 

Az EU minden további intézkedést megtesz, hogy a tömegpusztító fegyverek elterjedése 

elleni uniós stratégiával összhangban lévő nemzetközi szerződések végrehajtása 

maradéktalanul teljesüljön. Ezt nemcsak a partnereivel, hanem harmadik országokkal való 

együttműködésben teszi. A rendelkezésre álló pénzügyi eszközöket arra is felhasználja, hogy 

ezen tevékenységét harmadik országokkal elmélyítse, ezáltal azt sikeresebbé tegye. 

                                                 

96 Amely az Európai Unió Külügyi Szolgálatának hírszerző, elhárító központja. 
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Az EU a nukleáris kérdések területén növelte a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnek 

(továbbiakban: NAÜ) biztosított támogatást és egyben a Nukleáris Biztonsági Alap 

kiemelkedő támogatója maradt. Emellett technikai szakértelmével és annak továbbadásával 

hozzájárult ahhoz, hogy a harmadik országok területén is egyre hatékonyabban folytassanak 

küzdelmet a nukleáris és egyéb radioaktív anyagok tiltott kereskedelmével szemben. Jelentős 

érdemeket ért el az Átfogó Atomcsend-szerződés elfogadásában, amelynek egyik 

legjelentősebb momentuma, hogy tanácsi határozatban fogadta el az Atomcsend-szerződés 

Szervezetének támogatását. 

Ezen a területen jelenleg a legnagyobb problémát a már említett iráni atomprogram jelenti. Az 

EU főképviselője az USA, az Egyesült Királyság, Kína, Oroszország, Németország és 

Franciaország bevonásával próbálja meg Iránt a nukleáris atomprogramjának kizárólagos 

békés célú felhasználására presszionálni. Erre jelenleg kicsi az esély, de a nemzetközi erők 

mindent elkövetnek, hogy a nukleáris atomprogram katonai célú felhasználását 

megakadályozzák. Izrael meg nem erősített információk szerint már egy Irán elleni támadást 

fontolgatott, de jelentős katonai ereje ellenére sem bizonyul elég erősnek ahhoz, hogy 

nemzeközi segítség nélkül sikeres háborút kezdeményezzen az országgal szemben. A 

nemzetközi erők jelenleg a szíriai és az ukrán helyzet megoldásával vannak leginkább 

elfoglalva, míg Izrael a Gázai övezetben zajló eseményekre koncentrál. Azonban az, hogy az 

iráni atomprogram hova fog eljutni, Európa közös kül- és biztonságpolitikáját jelentősen 

befolyásolni fogja. 

Reális veszélyt hordoz magában Észak-Korea nukleáris fegyverzete is, de a jelenlegi 

nemzetközi politikai történések nem valószínűsítenek az országból származó konkrét 

nukleáris fenyegetést Európára. Ennek ellenére az EU továbbra is fenntartja korlátozó 

intézkedéseit annak érdekében, hogy az 1718 sz. és 1874 sz. ENSZ BT határozatok 

végrehajtása teljesüljön. 

Az EU továbbra is elkötelezett híve a Vegyi Fegyverek Betiltása Szervezetének 

(továbbiakban: OPCW) támogatásában. Tevékenységi területének fő prioritásai a meglévő 

állományok megsemmisítésének befejezése, a vegyifegyver-tilalmi egyezmény 

egyetemességének előmozdítása, illetőleg a non-proliferáció tovább erősítése. 

Az EU az OPCW mellett jelentős szerepet töltött be a Líbiában található vegyi fegyverek és 

hátramaradó perkurzorok megsemmisítésében is. 
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A biológiai fegyverek terén véglegesítette azokat a munkálatokat, amely a biológiai- és 

toxinfegyver-tilalmi egyezményre (BTWC) irányulnak. A 2011 decemberében Genfben 

megrendezett 7. felülvizsgálati konferencián az EU határozott álláspontot képviselt; az 

egyezmény betartása iránti bizalom megteremtését, a nemzeti szintű végrehajtás támogatását 

és az egyetemes csatlakozás előmozdítását szorgalmazta. Ezeknek a megvalósulását együttes 

fellépések, demarsok, ország-látogatások és regionális szakmai találkozók útján kívánja 

biztosítani. Jelentős támogatást nyújtott továbbá az Egészségügyi Világszervezetnek 

(továbbiakban: WHO) a laboratóriumi biológiai biztonsággal és biológiai védelemmel 

kapcsolatos tevékenységéhez. 

A rakéták elterjedésének megakadályozása területén a 2008. december 18-i 2008/974/KKBP 

tanácsi határozat hozzájárult a hágai magatartási kódex (HCOC) működésének javításához, 

valamint a HCOC három fő részének97 előmozdításához. 

A fentieken kívül az EU fokozta a 2009-ben elfogadott uniós CBNR cselekvési terv 

végrehajtását. Ennek eredményeként az Európai Bizottság a Közös Kutatóközpont Nukleáris 

Biztonsági Képzési Központjának létrehozásába kezdett. 

A non-proliferációt segíti az un. kiválósági központok felállítása, amelynek egyik fő 

célkitűzése a CBNR anyagok tiltott kereskedelmének és azok bűncselekmények elkövetésére 

történő felhasználásának visszaszorítása. A közeljövőben öt kiválósági központ működése 

kezdődik meg, amelyek a Délkelet-Európa – Dél-Kaukázus – Moldovai Köztársaság – 

Ukrajna régióban, Délkelet-Ázsiában, Észak-Afrikában, Afrika atlanti-óceáni régiójában, és a 

Közel-Keleten. Ezt követően Közép-Ázsiában, a Szubszaharai-Afrikában és az Öböl-menti 

együttműködés országaiban kívánnak regionális titkárságokat létrehozni. A központok 

önkéntes, partnerkénti alapon fognak működni, így az általuk kibocsájtott határozatok csak a 

tagokra állapíthatnak meg kötelezettséget. Ez a fő különbség az ENSZ BT 1540. sz. 

határozatával szemben, amely kötelező jellegű dokumentum. Egyébként egy átfogó csomagot 

kínál a CBNR - kockázatok elleni küzdelemhez, azok eredetétől függetlenül.98, 99 

                                                 

97 Egyetemesség, végrehajtás, további bővítési lehetőségek. 
98 Tanács féléves jelentése a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtásában elért 

eredményekről (2011/II.) (2012/C 66/03). 
99 Tanács féléves jelentése a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtásában elért 

eredményekről (2012/I.) (2012/C 237/01). 
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Az EU a non-ploriferáció előmozdítása érdekében szintén gyakran használja az 1. fejezetben 

bemutatásra került egységes fellépést biztosító eszközrendszer-elemeket. Mind az egyeztetési 

mechanizmus,100 a közös stratégiák,101 közös álláspontok,102 nyilatkozatok103 és demarsok104 

bizonyítják az eszközök hatékonyságát. 

 

Összegzésként megállapítható, hogy a proliferáció elleni küzdelem is roppant fontos részét 

képezi az EU közös kül,- és biztonságpolitikájának, amely területén a szükséges intézkedések 

megvalósítása folyamatban van. 

Összegzés 

Szerző az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájára ható biztonsági kockázatokat és az 

azokra adott válaszok egy részét gyűjtötte össze. Az elemzés nem csak a klasszikus 

értelemben vett biztonsági kockázatokat jeleníti meg, hanem azokat is, amelyeket számos 

szakértő más kategóriába sorol. Nem kerültek említésre azonban olyan kockázatok,105 

amelyeket általában a KKBP-hez kapcsolnak. Ennek oka, hogy bizonyos elemeket Szerző úgy 

értékelt, hogyha azok ellen nem történnek meg a szükséges intézkedések, akkor az könnyen 

az EU meggyengüléséhez, illetőleg felbomlásához vezethet, míg más elemek ilyen hatást nem 

lennének képesek előidézni. Ezek ellen nem csak a közösségi jogszabályok létrehozásával, 

különböző szervezetek felállításával, hanem egységes külpolitikai fellépéssel lehet tenni. Az 

elemek szemléltetése megmutatta, hogy Szerző álláspontja szerint az Európai Unió jelenleg 

hol áll a biztonsági kockázatokkal szembeni küzdelemben.  

Az elemzés során a következő észrevételek kerültek megállapításra. 

A 2008-ban megbukott pénzügyi mechanizmusok helyett új, a tagállamok gazdaságait 

valóban megújító intézkedésekbe kellene kezdeni, amelyek megvalósíthatóságára éppen 

                                                 

100 Pl. a nukleáris leszerelés, illetve az űrfegyverkezési verseny megakadályozása területén. 
101 Pl. a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni Európai Tanács által elfogadott stratégia (ST 15708/03). 
102 Pl. a Tanács az Európai Uniónak a dél-ázsiai térségben a non-proliferáció és a bizalomépítés elősegítéséhez 

való hozzájárulásáról szóló közös álláspontja (98/606/KKBP), 1998. október 26. 
103 A Bizottság és a NAÜ 2008. május 7-én közös nyilatkozatot írt alá a nukleáris energia terén folytatott 

kölcsönös együttműködés megerősítéséről. 
104 2012 júniusában az EU démarche útján sürgette a KNDK-t, hogy ratifikálja a CTBT-t, és hogy tartózkodjon a 

további provokatív lépésektől, mindenekelőtt az újabb nukleáris kísérletektől. 
105 Többek között a határon átívelő szervezett bűnözés. 
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hazánk szolgálhat pozitív példával. Míg azonban a megszorítások nem a gazdasági szektort 

érik, hanem az állampolgárokat és az államigazgatás különböző területeit, addig számítani 

lehet a biztonságot szavatoló szerveknél bevezetett megszorításokra, ami a biztonságot terheli. 

A folyamatosan romló életkörülmények is a szélsőséges nézetek terjedését segítik, amelyet 

különféle terrorszervezetek megpróbálhatnak kihasználni. Céljaik eléréséhez azonban 

immáron nemcsak a hagyományos fegyverek által nyújtotta lehetőségeket, hanem a technika 

fejlődéséből eredő lehetőségeket is felhasználhatják. 

Megállapítható, hogy a világhatalmi struktúra átalakulóban van, és ha az EU versenyképes 

akar maradni ebben a küzdelemben, akkor sokkal erőteljesebben és a valós problémák felé 

fordulással tudja megtenni a szükséges lépéseket. Le kell számolni a kontinens politikai, 

gazdasági, technikai primátusába vetett hitével és reális alapokon újra kellene fogalmaznia a 

célok egy részét. Ha ez nem történik meg, akkor középtávon le fog szakadni a feltörekvő 

gazdasági hatalmaktól. 

Lépéseket kell tenni annak érdekében is, hogy az Unió energiafüggősége miatt fennálló 

kiszolgáltatottsága mérséklődjön, majd megszűnjön. 

Az illegális migráció területén Szerző véleménye szerint a szükséges intézkedések 

bevezetésre kerültek, amire nagy szükség volt, mivel az EU még mindig elsődleges célpontja 

a jobb élet reményben hazájukat elhagyó migránsoknak. 

A megvizsgált, rendelkezésre álló, a közös fellépést biztosító, eszközök elégségesnek 

tekinthetők, de azok alkalmazási területe, illetőleg eszköztára további fejlődést igényelhet a 

jövőben. 

Szerző azonban fontosnak tartja az Unió fejlődése során, hogy egy olyan szupranacionális 

szervezet is létrehozásra kerüljön, amely megfelelő hírszerző és elhárító tevékenységet 

folytat. Ez valós segítséget nyújtana az EU számára, mivel kiválthatná a tagállamok 

szolgálataira történő rászorultságot, ahol a megfelelő információáramlás szinte kizárólag a 

terrorizmus területén számottevő. 


