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Munkadokumentumok az Európai Parlamentből 

2009 – 2014 

 

Teljes szövegük letölthető a Hamvas Intézet honlapjáról, 

illetve az Európai Parlament archívumából 

 

Véleményezett jelentések 

- Az Európai Unió terrorelhárítási politikája: fő eredmények és jövőbeli kihívások című 

jelentésének néppárti véleményezőjeként Hankiss Ágnes előterjesztése. 2011 

- Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános 

hozzáférésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról. 2010 

- Az Európai Unió belbiztonsági stratégiája. Az EU CBRN (vegyi, biológiai, radiológiai 

és nukleáris) támadások elleni cselekvési terve. 2012 

- Az EU terrorizmus elleni politikájáról: legfőbb eredmények és jövőbeni kihívások. 

2011 

- A kritikus informatikai infrastruktúrák védelme. Eredmények és következő lépések a 

globális kiberbiztonság felé. 2012 

- A hálózat- és információbiztonság egységesen magas uniós szintjét biztosító 

intézkedésekre irányuló javaslat. 2014 

 

Rövidebb munkadokumentumok 

- Belbiztonság, biztonság- és védelempolitika területén az alábbi témakörökben 

o Új pszichoaktív anyagok, 2014 

o Bűncselekmények és büntetések a tiltott kábítószer-kereskedelem területén, 

2014 

o Az Európai Unió és a Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodás a 

visszafogadással kapcsolatos kérdésekről, 2014 

o Európai Rendőrakadémia, 2014 

o A külső tengeri határok felügyelete, 2014 

o Az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 69. ülésszaka, 2014 

o 2012. évi mentesítés: Európai Rendőrakadémia, Európai Uniós Hálózat- és 

Információbiztonsági Ügynökség, Eurojust, Europol, 2014 

o A Stockholmi Program félidős értékelése, 2014 

o Az euró pénzhamisítás elleni védelme, 2014 

o 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, 2014 

o A hálózat- és információbiztonságnak az egész Unióban egységesen magas 

szintje, 2014 

o A pénzátutalásokat kísérő adatok, 2014 
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http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/sophia_jav%C3%ADtott.pdf
http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/v%C3%A9lem%C3%A9ny_2_jav..pdf
http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/v%C3%A9lem%C3%A9ny_2_jav..pdf
http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/az_eur%C3%B3pai_uni%C3%B3_belbiztons%C3%A1gi_strat%C3%A9gi%C3%A1ja.pdf
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o A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása 

céljára való felhasználásának megelőzése, 2014 

o Az európai nyomozási határozat, 2014 

o A harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó vízumkötelezettség, 2014 

o Az iraki helyzet, 2014 

o A katonai robotrepülőgépek használata, 2014 

o Az európai elfogatóparancs, 2014  

o A 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, 2014 

o Az Európai Unió és a Török Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó 

személyek visszafogadásáról szóló megállapodás, 2014 

o A bűncselekményekből származó jövedelem befagyasztása és elkobzása 2014 

o A Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynöksége (EUROPOL), 

2014 

o A harmadik országbeli állampolgárok beutazásának és tartózkodásának 

feltételei, 2014 

o Az EU és az ASEAN közötti kapcsolatok jövője, 2014 

o A biztonságos kikötő megállapodás jövője, tekintettel az NSA-ügyre, 2014 

o Az Európai Tanács 2013. december 19-20-i ülésének előkészítése, 2013 

o Tűzfegyverek, részeik, alkotóelemeik és lőszereik tiltott előállítása és 

kereskedelme, 2013 

o Polgári védelmi mechanizmus, 2013 

o Az Europol részéről megkötendő megállapodások által érintett harmadik 

államok és szervezetek, 2013 

o A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása – Európai védelmi 

technológiai és ipari bázis, 2013 

o Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszköz, 2013 

o Az Unió migrációs politikája a Földközi-tenger térségében, különös tekintettel 

a lampedusiai tragikus eseményekre, 2013 

o A SWIFT-megállapodás felfüggesztése az NSA megfigyelési programját 

követően, 2013 

o Szervezett bűnözés, korrupció és pénzmosás, 2013 

o Az európai határőrizeti rendszer (EUROSUR) létrehozása, 2013 

o Az európai országoknak a CIA által foglyok szállítására és illegális fogva 

tartására való állítólagos használata, 2013 

o A bűnüldöző szervek határokon átnyúló együttműködésének erősítése az EU-

ban, 2013 

o Az EU kiberbiztonsági stratégiája: a nyílt és biztonságos kibertér, 2013 

o Az EU belső biztonsági stratégiája, 2013 

o Információs rendszerek elleni támadások, 2013 

o Az egyesült államokbeli NSA felügyeleti programja, felügyeleti szervek a 

különféle tagállamokban és hatásuk az uniós polgárok magánéletére, 2013 

o A stockholmi program végrehajtása, valamint a szabadságon, a biztonságon és 

a jog érvényesülésén alapuló térség megvalósítása, 2013 

o Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA), 2013 
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o Az atomsorompó-szerződés felülvizsgálati konferenciájának egy tömegpusztító 

fegyverektől mentes Közel-Kelet létrehozásával kapcsolatos ajánlásai, 2013 

o Az Északkelet-Afrikára vonatkozó uniós stratégia, 2013 

o 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, 

2012 

o A közös kül- és biztonságpolitika, valamint a közös biztonság- és 

védelempolitika fő jellemzői és alapvető választásai. A Tanács éves jelentése a 

közös kül- és biztonságpolitikáról, 2012 

o 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, 2012 

o A kritikus informatikai infrastruktúrák védelme. Eredmények és következő 

lépések: a globális kiberbiztonság felé, 2012 

o Az Európai Unió belső biztonsági stratégiája – rövid ismertetés, 2012 

o 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, 2012 

o A 2011. november 28-i EU-USA csúcstalálkozó, 2011 

o Az EU és Ausztrália közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) 

adatainak  feldolgozásáról és továbbításáról szóló megállapodás, 2011 

o Az EU terrorizmusellenes politikája: legfőbb eredmények és jövőbeni 

kihívások, 2011 

o Az Egyesült Államokkal, Ausztráliával és Kanadával kötött PNR-

megállapodásokról szóló tárgyalások, 2011          

o 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, 2011 

o A lisszaboni NATO-csúcstalálkozó eredményei, 2010 

o Az utasnyilvántartásról (PNR) szóló uniós külső stratégia, 2010 

o 2008-as éves jelentés a KKBP-ről – Az európai biztonsági stratégia és a közös 

biztonság- és védelempolitika végrehajtása – Atomsorompó-szerződés, 2010 

o Az EU és Oroszország viszonya, 2012 

o Hírszerzés, és a Szaud-Arábia amerikai nagykövetének meggyilkolására 

irányuló kísérlet meghiúsítása, 2011 

o Az Unió álláspontja a vitatott gázai flottilláról, 2011 

o Az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) jövőjéről, 2011 

o A SELEC és az Europol kapcsolata, 2010 
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o Az Európai Külügyi Szolgálat szerepe a terrorelhárításban, 2010 

o Terrorizmus-finanszírozás, 2010 

o Terrorizmus-megelőzés – fúziós központok, 2010 

o Állandó strukturált együttműködés, 2010 

o A kiberbiztonsággal kapcsolatos koordináció uniós szinten, 2010 

o A hírszerzés és a belbiztonság jövője az EU-ban, 2011 

o A kölcsönösség hiányzik az USA-val való megállapodásokból, 2011 

o A NATO csúcs kérdőjelei, 2011 

o A számítási felhőben rejlő potenciál kiaknázása, 2013 

o A törpe nem lesz nagyobb attól, hogy levágja az óriás lábait, 2012 

o A veszélyes anyagok ellenőrzésének szigorúbb szabályozására van szükség, 

2010 

o Átfogó intézkedési terv az uniós belbiztonságért, 2012 

o Az EU kiberbiztonsági képességeinek megerősítésére van szükség, 2011 

o Az európai terrorelhárítás stratégiai kérdései, 2010 

o Balliberális támadás az európai terrorelhárítás ellen, 2011 

o Befejezte munkáját az EP szervezett bűnözéssel, korrupcióval és pénzmosással  

foglalkozó különbizottsága, 2013 

o Biztonságunk kérdőjelei, 2013 

o Cél a tömegpusztító fegyverektől mentes világ, 2013 

o Célkeresztben az európai terrorelhárítás, 2011 

o CEPOL székhely, 2013 

o Elvtársi hálózatok a nemzetközi szervezett bűnözésben, 2011 

o Európa önálló szerepe a biztonság- és védelempolitikában, 2012 

o Éves jelentés az európai belbiztonságról, 2012 

o Globális szinten kell a kiberbiztonsági kérdéseket kezelni, 2012 

o Határozott intézkedésekre szólít fel az EP az Unió belbiztonságának erősítése 

érdekében, 2013 

o Képes-e az EU fogadni az USA-ból érkező adatokat, 2011 

o Kolontár bizonyította: a magánszektor hatékonyabb ellenőrzése szükséges! 

2010 

o Kritikus informatikai infrastruktúrák védelme, 2012 

o Magyar érdek a közös védelempolitikában, 2010 

o Magyar kezdeményezések a Közös Biztonság- és Védelempolitikában, 2010 

o Magyar vezetés alatt újult meg az Európai Rendőrakadémia, 2010 

o Megalakult a Terrorelhárítási Központ, 2010 

o Néppárti Kiberbiztonsági Tanácsadó Testület alakult, 2012 

o Önálló európai kiberbiztonsági stratégiára van szükség, 2012 

o Partner-e Oroszország a szervezett bűnözés elleni harcban, 2012 

o Szigor és harmonizáció a robbanóanyagok forgalmazásába, 2012  

o Szüksége van az EU-nak saját PNR-ra? 2011 

o Terítéken az uniós szintű felülvizsgálat és a védelmi technológiai ipari bázis, 

2013 

o Terrorizmus és szervezett bűnözés, 2010 

o Terrorizmus és szervezett bűnözés a válságövezetekben, 2013 

o Új típusú biztonsági kihívások a szervezett bűnözés elleni harcban, 2013 

o Utasforgalmi adatok cseréjével a terrorizmus és szervezett bűnözés ellen, 2011 

o Védelempolitika az Európai Tanács napirendjén, 2013 
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http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/belbiztons%C3%A1g,_biztons%C3%A1g-_%C3%A9s_v%C3%A9delempolitika/a_vesz%C3%A9lyes_anyagok_ellen%C5%91rz%C3%A9s%C3%A9nek_szigor%C3%BAbb_szab%C3%A1lyoz%C3%A1s%C3%A1ra_van_sz%C3%BCks%C3%A9g.pdf
http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/belbiztons%C3%A1g,_biztons%C3%A1g-_%C3%A9s_v%C3%A9delempolitika/tfog%C3%B3_int%C3%A9zked%C3%A9si_terv_az_uni%C3%B3s_belbiztons%C3%A1g%C3%A9rt.pdf
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http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/belbiztons%C3%A1g,_biztons%C3%A1g-_%C3%A9s_v%C3%A9delempolitika/balliber%C3%A1lis_t%C3%A1mad%C3%A1s_az_eur%C3%B3pai_terrorelh%C3%A1r%C3%ADt%C3%A1s_ellen.pdf
http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/belbiztons%C3%A1g,_biztons%C3%A1g-_%C3%A9s_v%C3%A9delempolitika/befejezte_munk%C3%A1j%C3%A1t_az_ep_szervezett_b%C5%B1n%C3%B6z%C3%A9ssel.pdf
http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/belbiztons%C3%A1g,_biztons%C3%A1g-_%C3%A9s_v%C3%A9delempolitika/biztons%C3%A1gunk_k%C3%A9rd%C5%91jelei.pdf
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http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/belbiztons%C3%A1g,_biztons%C3%A1g-_%C3%A9s_v%C3%A9delempolitika/elvt%C3%A1rsi_h%C3%A1l%C3%B3zatok_a_nemzetk%C3%B6zi_szervezett_b%C5%B1n%C3%B6z%C3%A9sben.pdf
http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/belbiztons%C3%A1g,_biztons%C3%A1g-_%C3%A9s_v%C3%A9delempolitika/eur%C3%B3pa_%C3%B6n%C3%A1ll%C3%B3_szerepe_a_biztons%C3%A1g.pdf
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http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/belbiztons%C3%A1g,_biztons%C3%A1g-_%C3%A9s_v%C3%A9delempolitika/k%C3%A9pes-e_az_eu_fogadni_az_usa-b%C3%B3l_%C3%A9rkez%C5%91_adatokat.pdf
http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/belbiztons%C3%A1g,_biztons%C3%A1g-_%C3%A9s_v%C3%A9delempolitika/kolont%C3%A1r_bizony%C3%ADtotta.pdf
http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/belbiztons%C3%A1g,_biztons%C3%A1g-_%C3%A9s_v%C3%A9delempolitika/kritikus_informatikai_infrastrukt%C3%BAr%C3%A1k_v%C3%A9delme.pdf
http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/belbiztons%C3%A1g,_biztons%C3%A1g-_%C3%A9s_v%C3%A9delempolitika/magyar_%C3%A9rdek_a_k%C3%B6z%C3%B6s_v%C3%A9delempolitik%C3%A1ban.pdf
http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/belbiztons%C3%A1g,_biztons%C3%A1g-_%C3%A9s_v%C3%A9delempolitika/magyar_kezdem%C3%A9nyez%C3%A9sek_a_k%C3%B6z%C3%B6s_biztons%C3%A1g.pdf
http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/belbiztons%C3%A1g,_biztons%C3%A1g-_%C3%A9s_v%C3%A9delempolitika/magyar_vezet%C3%A9s_alatt_%C3%BAjult_meg_az_eur%C3%B3pai_rend%C5%91rakad%C3%A9mia.pdf
http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/belbiztons%C3%A1g,_biztons%C3%A1g-_%C3%A9s_v%C3%A9delempolitika/megalakult_a_terrorelh%C3%A1r%C3%ADt%C3%A1si_k%C3%B6zpont.pdf
http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/belbiztons%C3%A1g,_biztons%C3%A1g-_%C3%A9s_v%C3%A9delempolitika/n%C3%A9pp%C3%A1rti_kiberbiztons%C3%A1gi_tan%C3%A1csad%C3%B3_test%C3%BClet_alakult.pdf
http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/belbiztons%C3%A1g,_biztons%C3%A1g-_%C3%A9s_v%C3%A9delempolitika/n%C3%A9pp%C3%A1rti_kiberbiztons%C3%A1gi_tan%C3%A1csad%C3%B3_test%C3%BClet_alakult.pdf
http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/belbiztons%C3%A1g,_biztons%C3%A1g-_%C3%A9s_v%C3%A9delempolitika/partner-e_oroszorsz%C3%A1g_a_szervezett_b%C5%B1n%C3%B6z%C3%A9s_elleni_harcban.pdf
http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/belbiztons%C3%A1g,_biztons%C3%A1g-_%C3%A9s_v%C3%A9delempolitika/szigor_%C3%A9s_harmoniz%C3%A1ci%C3%B3_a_robban%C3%B3anyagok_forgalmaz%C3%A1s%C3%A1ba1.pdf
http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/belbiztons%C3%A1g,_biztons%C3%A1g-_%C3%A9s_v%C3%A9delempolitika/sz%C3%BCks%C3%A9ge_van_az_eu.pdf
http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/belbiztons%C3%A1g,_biztons%C3%A1g-_%C3%A9s_v%C3%A9delempolitika/ter%C3%ADt%C3%A9ken_az_uni%C3%B3s_szint%C5%B1_fel%C3%BClvizsg%C3%A1lat_%C3%A9s_a_v%C3%A9delmi.pdf
http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/belbiztons%C3%A1g,_biztons%C3%A1g-_%C3%A9s_v%C3%A9delempolitika/terrorizmus_%C3%A9s_szervezett_b%C5%B1n%C3%B6z%C3%A9s.pdf
http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/belbiztons%C3%A1g,_biztons%C3%A1g-_%C3%A9s_v%C3%A9delempolitika/terrorizmus_%C3%A9s_szervezett_b%C5%B1n%C3%B6z%C3%A9s_a_v%C3%A1ls%C3%A1g%C3%B6vezetekben.pdf
http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/belbiztons%C3%A1g,_biztons%C3%A1g-_%C3%A9s_v%C3%A9delempolitika/j_t%C3%ADpus%C3%BA_biztons%C3%A1gi_kih%C3%ADv%C3%A1sok_a_szervezett_b%C5%B1n%C3%B6z%C3%A9s_elleni_harcban.pdf
http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/belbiztons%C3%A1g,_biztons%C3%A1g-_%C3%A9s_v%C3%A9delempolitika/utasforgalmi_adatok_cser%C3%A9j%C3%A9vel_a_terrorizmus_%C3%A9s_szervezett_b%C5%B1n%C3%B6z%C3%A9s_ellen.pdf
http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/belbiztons%C3%A1g,_biztons%C3%A1g-_%C3%A9s_v%C3%A9delempolitika/v%C3%A9delempolitika_az_eur%C3%B3pai_tan%C3%A1cs_napirendj%C3%A9n.pdf
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- Emberi és kisebbségi jogok, uniós alapjogok és intézményi átláthatóság területén 

az alábbi témakörökben 

 

o Az átláthatósági nyilvántartásról szóló intézményközi megállapodás, 2014 

o 2012. évi mentesítés: európai ombudsman, európai adatvédelmi biztos, 2014 

o Az egyén védelme a személyes adatok feldolgozása során, 2014 

o A személyes adatok feldolgozása bűncselekmények megelőzése érdekében, 

2014 

o 2013. évi jelentés az uniós polgárságról, 2014 

o Dokumentumokhoz való hozzáférés a 2011-2013 közötti időszakban, 2014 

o A Petíciós Bizottság 2013. évi tevékenysége, 2014 

o A kínzás világszerte történő felszámolása, 2014 

o SOLVIT, 2014 

o Az ukrajnai helyzet, 2014 

o Megvásárolható uniós állampolgárság, 2014 

o Éves jelentés a Petíciós Bizottság 2012. évi tevékenységéről, 2013 

o Az európai ombudsman 2012. évi tevékenysége, 2013 

o A szíriai helyzet, 2013 

o Az EU katonai struktúrái: jelenlegi helyzet és kilátások, 2013 

o Az alapvető jogok helyzete: magyarországi normák és gyakorlatok, 2013 

o 2011. évi mentesítés: európai ombudsman, európai adatvédelmi biztos, 2013 

o Az európai ombudsman különjelentése (a bécsi repülőtér), 2013 

o Éves jelentés az európai ombudsman 2011. évi tevékenységéről, 2012 

o Nyilvános hozzáférés az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 

dokumentumaihoz, 2011 

o Az ombudsman 2010. évi éves jelentése, 2011 

o Az európai ombudsman 2009. évi tevékenységéről szóló éves jelentés – Az 

európai ombudsman különjelentése az Európai Parlamentnek az Európai 

Bizottság 676/2008/RT panaszra adott ajánlástervezetét követően – Az európai 

uniós jog alkalmazásának nyomon követéséről szóló 26. éves jelentés, 2010 

o A szlovák állampolgársági törvény általi jogfosztásról, 2013 

o VP/HR – uniós állampolgárok meggyilkolása és fogva tartása, 2012 

o Európai uniós stratégia a Duna-régióról, 2011 

o A felvidéki magyarok jogsértései ügyében hallgat az EP, 2013 

o A nyitottság a cél, a titkosítás a kivétel!, 2011 

o A tulajdon erőszakos elvétele a kommunista ősbűnök egyike, 2010 

o Az EP-ben is terítéken az ügynökkérdés, 2012 

o Az Európai Unió álláspontja a vitatott gázai flottilláról, 2011 

o Fókuszban az információs szabadság jövője  

o Hankiss Ágnes levélben fordul Viviane Redinghez a szlovák állampolgársági 

törvény miatt, 2013 

o Jelentés a Petíciós Bizottság 2011. évi tevékenységéről, 2012 

o Levelet ír a szemétégető ügyében az osztrák kormánynak az EP, 2012 

o Liberális pálfordulás, 2012 

o Miért ismeretlen az Alapjogi Charta az Európai Bizottság számára, 2012 

o Petíció a szlovák állampolgársági törvény ellen, 2013 

http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/emberi_jogok/a_felvid%C3%A9ki_magyarok_jogs%C3%A9rt%C3%A9sei_%C3%BCgy%C3%A9ben_hallgat_az_ep.pdf
http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/emberi_jogok/a_nyitotts%C3%A1g_a_c%C3%A9l.pdf
http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/emberi_jogok/a_tulajdon_er%C5%91szakos_elv%C3%A9tele_a_kommunista_%C5%91sb%C5%B1n%C3%B6k_egyike.pdf
http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/emberi_jogok/az_ep-ben_is_ter%C3%ADt%C3%A9ken_az_%C3%BCgyn%C3%B6kk%C3%A9rd%C3%A9s.pdf
http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/emberi_jogok/az_eur%C3%B3pai_uni%C3%B3_%C3%A1ll%C3%A1spontja_a_vitatott_g%C3%A1zai_flottill%C3%A1r%C3%B3l.pdf
http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/emberi_jogok/f%C3%B3kuszban_az_inform%C3%A1ci%C3%B3s_szabads%C3%A1g_j%C3%B6v%C5%91je.pdf
http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/emberi_jogok/hankiss_%C3%81gnes_lev%C3%A9lben_fordul_viviane_redinghez_a_szlov%C3%A1k_%C3%A1llampolg%C3%A1rs%C3%A1gi_t%C3%B6rv%C3%A9ny_miatt.pdf
http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/emberi_jogok/hankiss_%C3%81gnes_lev%C3%A9lben_fordul_viviane_redinghez_a_szlov%C3%A1k_%C3%A1llampolg%C3%A1rs%C3%A1gi_t%C3%B6rv%C3%A9ny_miatt.pdf
http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/emberi_jogok/jelent%C3%A9s_a_pet%C3%ADci%C3%B3s_bizotts%C3%A1g_2011.pdf
http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/emberi_jogok/levelet_%C3%ADr_a_szem%C3%A9t%C3%A9get%C5%91_%C3%BCgy%C3%A9ben_az_osztr%C3%A1k_korm%C3%A1nynak_az_ep.pdf
http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/emberi_jogok/liber%C3%A1lis_p%C3%A1lfordul%C3%A1s.pdf
http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/emberi_jogok/mi%C3%A9rt_ismeretlen_az_alapjogi_charta_az_eur%C3%B3pai_bizotts%C3%A1g_sz%C3%A1m%C3%A1ra.pdf
http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/emberi_jogok/pet%C3%ADci%C3%B3_a_szlov%C3%A1k_%C3%A1llampolg%C3%A1rs%C3%A1gi_t%C3%B6rv%C3%A9ny_ellen.pdf
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o Szentgotthárd újabb esélyt kapott, 2012 

o Világos és átlátható normákra van szükség, 2012 

 

Írások, interjúk 

- Cornerstones of the EU’s counter-terrorism strategy, EP today  2010. július 10. 2-3. 

oldal 

- A jövő háborúit számítógépekkel vívják, EU hírlevél 2010. november 1; 3 oldal 

- The maligant links between terrorism and organised crime, Government Gazette 2010. 

november 10-11. oldal 

- The best defence, Parliament magazine 2010. december 13. 12-13. oldal 
 

http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/emberi_jogok/szentgotth%C3%A1rd_%C3%BAjabb_es%C3%A9lyt_kapott.pdf
http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/emberi_jogok/vil%C3%A1gos_%C3%A9s_%C3%A1tl%C3%A1that%C3%B3_norm%C3%A1kra_van_sz%C3%BCks%C3%A9g.pdf
http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/ep_today.pdf
http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/eu_h%C3%ADrlev%C3%A9l.pdf
http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/government_gazette_nov_2010.pdf
http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/government_gazette_nov_2010.pdf
http://www.hamvasintezet.hu/uploads/assets/files/parliament_magazine.pdf

