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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 51 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek 
bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat. Köszöntöm az 
Országgyűlés munkatársait, köszöntöm a napirendi pont előadóját, nagykövet urat és 
munkatársát.  

Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenléti ív 
alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes az eseti megbízásokkal 
együtt. Eseti képviseleti megbízást jelentek be: Firtl Mátyás képviselő úr képviseli 
Gyopáros Alpárt, Tessely Zoltán alelnök úr pedig Farkas Flóriánt.  

A mai napra egyetlen napirendi pontot tűztünk ki, amit képviselőtársaim a 
törvényi előírásnak megfelelően e-mailen megkaptak: Imants Liegis, a Lett 
Köztársaság nagykövetének tájékoztatója a lett EU-elnökség programjáról és 
prioritásairól. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban 
van-e valakinek kérdése, véleménye. (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. Szavazásra 
teszem fel, ki az, aki támogatja a napirendi pont megtárgyalását. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy bizottságunk 
egyhangúlag elfogadta a napirendi pont tárgyalását.  

Tisztelt Bizottság! Mielőtt napirendünkhöz hozzákezdenénk, tájékoztatom 
képviselőtársaimat, hogy ma és holnap kerül sor az Európai Parlament Állampolgári 
jogi, bel- és igazságügyi - röviden LIBE - bizottságában az úgynevezett intelligens 
határ-ellenőrzési rendszerről szóló interparlamentáris bizottsági ülésre, amelyen 
bizottságunk részéről Tóth Bertalan képviselőtársunk vesz részt.  

Imants Liegis, a Lett Köztársaság nagykövetének tájékoztatója a lett 
EU-elnökség programjáról és prioritásairól 

Tisztelt Bizottság! Akkor hozzákezdünk az első napirendi pont tárgyalásához. 
Engedjék meg, hogy néhány szóban angolul is köszöntsem nagykövet urat. 
(Mondatait szinkrontolmács fordítja.)  

Tisztelt Nagykövet Úr! Már hagyomány az ilyen tájékoztatás az Európai ügyek 
bizottságában, amely egyébként a Magyar Országgyűlés legfontosabb bizottsága, 
sokszor azonban ezt nem ismerik fel, nincsenek vele tisztában, de mi teljesen 
tisztában vagyunk vele, ön is tudja pontosan, ezt miért kell mindig kiemelni. Azért, 
mert ön is volt elnöke az ön parlamentjében az Európai uniós ügyek bizottságának, és 
úgy gondoljuk, hogy 2004-et követően, az Európai Unióhoz való csatlakozásunk után 
lépésről lépésre a bizottságunk egyre fontosabbá vált a jogszabályalkotásban. Mindezt 
annak érdekében, hogy Magyarországot úgy, ahogy az önök országát is, önök 
átalakítsák. Már hagyomány az Európai ügyek bizottságában az, hogy minden egyes 
ülésszak elején meghívjuk az éppen aktuális európai uniós elnökséget betöltő ország 
nagykövetét, hogy eljöjjön a bizottságunk elé, és első kézből kapjunk információt az 
elnökség programjáról, annak prioritásáról.  

A lett elnökség parlamenti dimenziójának keretében szeretném megemlíteni a 
bizottság tagjainak, hogy február 1-2-án volt alkalmam részt venni a COSAC elnöki 
találkozón Rigában, ahol egyébként áttekintettük ezen kérdéseket a partnereimmel, 
és mondhatom azt is, hogy csodálatos, fantasztikus két napot töltöttem ott. Szeretnék 
gratulálni ebbéli minőségemben is Lolitának, aki az önök Európai ügyek 
bizottságának az elnöknője, aki a két napot rendkívül professzionális módon 
vezényelte le. Kérem, hogy juttassa el legjobb kívánságaimat Lolitának. 

Úgyhogy Isten hozta önt, Imants Liegis nagykövet úr, akit arra kértünk, hogy a 
jelenlegi EU-s prioritásokról beszéljen. Nagy valószínűséggel azt mondhatom, hogy 
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most a barikád túloldalát képviseli, hiszen néhány évvel ezelőtt még az Európai ügyek 
bizottságának elnöke volt a lett parlamentben, most pedig hazájának kormányát, 
tehát a kormányzati oldalt képviseli. Szeretnék rámutatni arra, hogy a lett EU-
elnökség alatt magyar borokat szolgálnak fel egyes elnökségi programokon. Ez 
mindenféleképpen megtiszteltetés Magyarországnak, de azt hiszem, hogy jó példája a 
kiváló kétoldalú kapcsolatoknak hazáink között.  

Nagykövet úr, öné a szó. Azt szeretném kérni, hogy az ülésekhez szokásos 
módon 15, maximum 20 percben összegezze a mondandóját, és aztán ezt követően 
meg fogom adni a szót kollégáimnak. Összegyűjtjük a kérdéseket, és aztán utána 
megadom önnek a szót, hogy tudjon azokra válaszolni. Öné a szó, nagykövet úr.  

Imants Liegis tájékoztatója 

IMANTS LIEGIS, a Lett Köztársaság nagykövete: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Elnök Úr! Elmondhatom most már, jól emlékszem arra, hogy amikor még én voltam 
az a bizonyos bizottsági elnök, az önök rigai nagykövete ült körülbelül ezen a széken, 
ahol most én ülök, akkoriban, amikor éppen Magyarország látta el az EU soros 
elnökségét, 2011-ben. Ez egy nagyon érdekes egybeesés most már így.  

Köszönöm az érdeklődésüket Lettország elnökségének prioritásai iránt. Azt 
gondolom, nem titok az, hogy az elnökségre egy olyan környezetben kerül sor, amikor 
is gazdasági-politikai kihívásokkal kell szembenéznünk, úgyhogy ennek fényében 
szeretnék emlékeztetni, felvázolni azt a kontextust, amelyben az elnökség működik, 
beszélni néhány szót a prioritásainkról, aztán beszélni a ráfordításokról és az 
előnyökről.  

Ami a kereteket illeti, természetesen olyan prioritásaink vannak, amelyeket a 
trióelnökség - Olaszország, Lettország és Luxemburg - határozott meg. Rendkívül 
nagy örömömre szolgál, hálás voltam, hogy meghívtak akkor, amikor tavaly az olasz 
nagykövet szólt ugyanezen bizottsághoz. A trió mellett, trióelnökség mellett 
természetesen van egy úgynevezett stratégiai napirend, amelyet az Európai Tanács 
fogadott el tavaly júniusban, ez az uniós stratégia napirendje, agendája a változás 
korában.  

A másik, kontextust árnyaló kép az a tíz prioritás, amelyet Jean-Claude 
Juncker, a Bizottság elnöke állított össze. Alapjában véve azt mondhatom, hogy két 
általános célkitűzést fogalmazhatunk meg. Egyrészt irányítani a Tanács munkáját 
annak érdekében, hogy sikerüljön teljes mértékben leküzdeni a gazdasági és pénzügyi 
válságot, másrészt pedig elősegíteni a stabilitást, a biztonságot, a fejlődést egyáltalán 
a környékünkön és a világban, természetesen szorosan együttműködve a 
főképviselővel, illetve az Európai Külügyi Szolgálattal.  

Annak érdekében, hogy ezt a két általános célkitűzést meg tudjuk valósítani, 
Lettország úgy döntött, hogy három témára fog koncentrálni. Ezek nem A, B, C, 
hanem azt mondanám, C, D, E, mármint C úgy, hogy kompetitív Európa, D mint 
digitális Európa, az E pedig elkötelezett Európa. Mindezekről a prioritásokról 
egyenként is szeretnék beszélni. 

Először is természetesen, ami a versenyt illeti, itt természetesen a prioritásunk 
a munkahelyekkel van összefüggésben, a gazdasági növekedéssel. Elsődlegesen azon 
szeretnénk dolgozni, hogy elősegítsük a beruházásokat, és nagyon üdvözöljük 
Juncker bizottsági elnök úr azon tervét, hogy a 21 milliárd eurónyi startup-
indulótőkét megemelje. Aktív egyeztetéseket folytatunk a Bizottság azon javaslatáról, 
amely szabályozná a stratégiai beruházási alapot - Strategic Investment Fund -, és az 
a célunk, hogy megállapodásra jussunk az alapról, annak érdekében, hogy ez év 
júniusában ez az alap már működjön. Ez lenne az a keret, amelyen belül tudnánk a 
magánjellegű befektetéseket és a növekedést elősegíteni.  
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Másodszor, várjuk még a javaslatokat az Európai Bizottságtól - ezeket két nap 
múlva, szerdán kell megkapnunk -, ami pedig az energiaunióval kapcsolatos 
stratégiát illeti. Tisztában vagyok azzal, hogy az energia valóban alapvetően fontos 
kérdés bármely tagország számára. Itt is előkelő helyen volt a napirenden akkor, 
amikor Putyin elnök a múlt héten Budapesten járt. A közelmúltbeli magas szintű 
konferencián, amelyet energiaügyben Rigában Šefčovič biztos úrral tartottunk, ott egy 
közös EU-energiapolitika kialakítására tettünk kezdeményezést. Az a célunk, hogy ezt 
az energiauniós stratégiát márciusban az Európai Tanács találkozóján elfogadják.  

A Juncker-féle beruházási terv és az energiaunió mellett koncentrálni 
szeretnénk a belső piac erősítésére, megvalósítani az európai szemesztert, a megújult 
Európa 2020 stratégiát. Szeretnénk beemelni a köztudatba az ipari 
versenyképességet, hosszú távon a munkanélküli fiatalok, illetve a fogyatékosok 
foglalkoztatását, illetve az Európai Unió gazdasági kormányzásával kapcsolatos 
jogszabályokat mélyíteni, természetesen nem elfelejtve a gazdasági és pénzügyi uniót.  

Ennyi volt tehát a versenyképesség; most pedig a digitális napirendről szólnék. 
Az a célunk, hogy teljes mértékben kihasználjuk a gazdaságban rejlő digitális 
potenciált, dolgozunk azon, hogy elmélyítsük a bizalmat a digitális belső piac iránt. 
Úgy véljük, az Európai Unió minden szakpolitikája, ami a digitális potenciál 
fejlesztésére szolgál, három dimenzióra kellene hogy koncentráljon: elő kellene 
segítse a gazdasági növekedést; biztonságos digitális környezetet kellene teremtenie; 
harmadszor pedig, elő kellene segítenie a közszféra modernizációját, a digitális 
képességek elsajátítását. Úgy gondoljuk, a digitális megoldásokat automatikusan 
kellene elősegíteni, tehát hogy minden alapértelmezetten digitális legyen. Üdvözöljük, 
hogy az Általános Ügyek Tanácsa már elfogadta azt, hogy a kiberdiplomáciát is 
alkalmazzák; ez egy közös európai uniós megközelítést adna a digitális kérdésekkel 
kapcsolatos globális vitához. Különös érdeklődéssel fogjuk követni a digitális belső 
piacra vonatkozó stratégiát.  

Elnökségünk erőfeszítéseket fog tenni annak érdekében, hogy haladást érjünk 
el az adatvédelemben, az adatvédelmi keretek megteremtése, az informatikai 
rendszerek, hálózatok biztonsága, illetve a web-hozzáférhetőség, valamint a 
kiberbiztonsági stratégia megvalósítása terén. Egy digitális közgyűlést tervezünk 
2015. június 17-18-án, Rigában az informatikai biztonság témájában.  

Az utolsó témapont pedig az elkötelezett Európa, elsősorban ami a külpolitikát 
illeti. Elnökségünk egyik elsődleges célja, hogy elősegítsük a stabilitást, a fejlődést az 
Európai Unió szomszédságában és általában a világban, s mint említettem, 
mindebben szorosan együttműködve a külügyi főképviselővel, valamint az Európai 
Külügyi Szolgálattal. A szomszédságunk elsődleges fontossággal bír, akár délen, akár 
keleten. Nagyon reméljük, hogy sikerül elősegítenünk, hozzájárulnunk az európai 
szomszédságpolitika átdolgozásához. Ezt a tevékenységet egyébként az Európai 
Bizottság végzi, és mint azt tudjuk, tíz év telt el azóta, hogy először megfogalmazták az 
európai szomszédságpolitikát. Tisztában vagyunk azzal, hogy egymással versengő 
megoldások vannak az Európai Unió részéről szomszédaink felé. Az elmúlt év, úgy 
hiszem, megmutatta azt, hogy Európa alapvető szívét-lelkét érte támadás, az 
eszenciáját érte támadás, kétféle módon: egyrészt egy független országtól, jelesül 
Ukrajnától megtagadták azt a lehetőséget, hogy megválassza a sorsát; látjuk, hogy 
ismételten háború dúl az európai kontinensen, egy Magyarországgal szomszédos 
országban. Aktívan részt vettünk abban, hogy egy közös megközelítéssel álljunk 
Oroszországhoz, és azt várjuk, hogy Magyarország továbbra is elkötelezetten 
támogassa ezt. Az Európai Unió egysége létfontosságú, és mi mint az Európai Unió 
soros elnöksége mindent megteszünk annak érdekében, hogy előmozdítsunk egy 
közös álláspontot. Létfontosságúnak tűnik az is, hogy ösztönözzük az Európai Külügyi 
Szolgálatot, hogy foglalkozzon a stratégiai kommunikáció kérdésével. Úgy gondolom, 
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ez rendkívül fontos ahhoz, hogy fel tudjunk lépni Oroszország folyamatos információs 
és propagandakampányával szemben, amely végső soron részét képezi az úgynevezett 
hibrid hadviselésnek, amelyet Oroszország folytat. Ez az egyik módja annak, ahogyan 
Európát támadják.  

Másodsorban az alapvető szabadságjogok, a jogállamiság és a tolerancia az, 
ami csorbát szenvedett, nemcsak a francia és a dán terrortámadások miatt, hanem az 
európai értékek ellen intézett támadások miatt. Az elnökségi prioritásaink az elnökség 
első hetében annyiban természetesen változtak, hogy megtörténtek a párizsi 
terrortámadások, így a biztonság elsődleges kérdéssé vált, szükségessé vált egy 
erőteljes terrorelhárító politika kidolgozása. Elfogadták a rigai nyilatkozatot a 
belügyminiszterek az elmúlt hónap végén tartott informális találkozójukon, amelyben 
kérték, hogy júliusig fogadjanak el egy biztonsági napirendet Európában.  

Különös figyelemmel kívánjuk követni az Európai Unió együttműködésének 
elmélyítését a keleti partnerség országaival. A negyedik keleti partnerségi 
csúcstalálkozóra Rigában, május 21-22-én kerül sor, és ez lehetőséget fog biztosítani 
arra, hogy értékeljük azt a haladást, amelyet elértünk a legutóbbi, 2013. novemberi 
vilniusi csúcs óta, illetve alkalmat fog adni arra is, hogy ismételten megerősítsük a 
keleti partnerség stratégiai fontosságát, valamint beazonosítsunk további 
irányvonalakat. Ez lesz a legfontosabb külpolitikai esemény a lett elnökség alatt.  

Ezen túlmenően természetesen az Európai Unió megjelenését, láthatóságát 
szintén erősíteni kell Ázsiában. Erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy 
elősegítsük az Európai Unió és Közép-Ázsia párbeszédét, különösképpen a biztonság, 
az oktatás és a fenntartható fejlődés terén. Üdvözöljük az Európai Unió lépéseit, hogy 
felülvizsgálja közép-ázsiai stratégiáját ilyen rövid időn belül.  

Geopolitikai és gazdasági értelmét látjuk a szabadkereskedelmi 
megállapodásnak az Egyesült Államokkal, ez az úgynevezett TTIP-megállapodás. 
Minden adódó lehetőséget ki kell használnunk arra, hogy előmozdítsuk a TTIP-
tárgyalásokat. Fel kell használnunk erre a decemberi európai tanácsi konklúziókat, 
amely 2015-öt lehetőségként kezeli arra, hogy továbbvigye az ezzel kapcsolatos 
tárgyalásokat, hogy előmozdítsa a tárgyalásokat pozitív üzenetekkel. Természetesen 
tisztában kell lenni azzal, hogy a tárgyalások nyolcadik fordulóját mostanában 
fejezték be. 

Az elmúlt héten a védelmi miniszterek Rigában egyetértettek abban, hogy 
eljött az ideje, hogy felülvizsgálják az európai biztonsági stratégiát, amelyet 2003-ban 
fogadtak el. Ezt a kérdést egyébként a külügyminiszterek is tárgyalni fogják, Tusk 
elnök pedig elfogadta azt, hogy a biztonsági kérdések az Európai Tanács júniusi 
találkozójának napirendjén is szerepeljenek.  

Nagy örömünkre szolgál az is, hogy elősegíthetjük az EU–NATO-
együttműködést. Az elmúlt heti rigai informális találkozón a NATO-főtitkár, 
Stoltenberg, illetve Mogherini külügyi főképviselő is jelen voltak. Hadd mondjam el - 
tisztában vagyok vele, hogy ez fontos Magyarország számára -, hogy az elnökségünk 
tovább fogja vinni a bővítési tárgyalásokat, gyakorlatilag a kondicionalitás és az 
egyéni érdemek elvének figyelemben tartása mellett.  

Úgyhogy, kedves kollégáink, néhány szót a ráfordításokról, előnyökről. Az 
elnökség 70 millió euróba kerül, azonban egy, a KPMG által végzett vizsgálat szerint a 
lett gazdaságra gyakorolt teljes előny 65 millió eurót jelent. Ebben természetesen 
további adóbevételek, megnövekedett foglalkoztatás, nagyobb szállodai kihasználtság, 
turizmusban elért fejlődés, illetve a munkatársaink, az állami intézmények 
munkatársai képességeinek a fejlődése is - ezek az előnyök.  

Szeretném felhasználni ezt az alkalmat arra, hogy köszönetemet fejezzem ki a 
magyar kormánynak azért a támogatásért, amivel majdnem 500 üvegnyi nagyon 
finom magyar bort adott a lett elnökségnek, amit elnök úr is megemlített. Tudom azt 
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egyébként, hogy tokaji bort is fognak inni, és egyébként a védelmi miniszterek az 
informális találkozójukon a múlt héten már érezték, ízlelhették az előnyeit a magyar 
bőkezűségnek, hiszen magyar bort szolgáltak fel Rigában a múlt héten. Ismételten 
köszönöm szépen, köszönjük szépen, nagyon nagyra értékeljük ezt a lépést.  

Elnök úr, Lettországban természetesen nagyon élénk érdeklődés van 
Magyarország, a Magyarországon történtek iránt. A ma reggeli hírekben az egyik 
dolog, ami szóba került, pontosan a tegnapi veszprémi időközi választás eredménye 
volt. Nagy örömömre szolgál az, hogy a mi országunkban is aktív érdeklődés 
mutatkozik a magyarországi események iránt. Azt is tudom, elnök úr, hogy már 
önnek is alkalma nyílt arra, hogy Rigát meglátogassa. Tudom, hogy Lolita Čigāne 
kollégám már tárt karokkal várja a bizottság többi találkozóját május végén a COSAC 
plenáris ülésén.  

Kedves Kollégák! Elnök Úr! Várom a kérdéseiket, megjegyzéseiket. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, nagykövet úr. Egyetlenegy rövid kérdés. Tudja, 

hogy miért volt nagyon sikeres a mi elnökségünk 2011-ben? (Imants Liegis: A 
magyar bor miatt.) Köszönöm szépen. Ennyi. (Derültség. - Imants Liegis: Remélem, 
hogy a többi kérdés is legalább ennyire könnyű lesz.) Ezért ajánlom azt 
mindenkinek, hogy magyar bort szolgáljanak fel különböző találkozókon; a rigai 
nagykövet is mondta, hogy kiváló magyar borkínálatot ajánlottuk fel.  

Hölgyeim és Uraim! Önöké a szó. Megnyitom a vitát. Kérem, hogy tegyék fel a 
kérdéseket, és utána visszaadjuk a szót nagykövet úrnak.  

Bana alelnök úré a szó.  

Hozzászólások 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Nagykövet Úr! Először is szeretném megköszönni a tájékoztatót, és sok sikert kívánok 
a lett EU-elnökséghez. Három témakörrel kapcsolatban lennének kérdéseim.  

Az egyik a TTIP, az EU-USA szabadkereskedelmi megállapodás ügye. A Jobbik 
határozottan ellenzi ezt az egyezményt, mert úgy látjuk, hogy szuverenitásunk, 
önrendelkezésünk szempontjából ez káros következményekkel bírhat Magyarországra 
nézve. De nemcsak hazánkra nézve egyébként, hanem az új tagállamokra, vagy tágítva 
a kört, egész Európa vonatkozásában is. Gondolok itt például a GMO-veszélyre, a 
nagyvállalatok túlzott előnyökhöz juttatására, vagy éppen a véleményem szerint 
elfogadhatatlan vitarendezési mechanizmusra.  

Ami még nagyon aggályos ezzel a megállapodással kapcsolatban, hogy 
átláthatatlan módon zajlanak a tárgyalások, zárt ajtók mögött. Ez a hozzánk 
eljuttatott háttéranyagban meg is jelenik, és egy olyan vállalást is olvashattunk, hogy 
a lett elnökség lépéseket fog majd tenni a transzparencia irányába. Én azt kérdezném 
nagykövet úrtól, hogy ezt hogyan képzelik el, és összességében mi az álláspontja a 
megállapodással kapcsolatban. Éppen ezen a héten lesz egyébként itt a Magyar 
Országgyűlésben erről egy vitanap. 

A másik kérdés, amit érintenék, az a fiatalok munkanélküliségének ügye. Ez 
Európa-szerte, így hazánkban is komoly problémát jelent. Ismerjük a vonatkozó 
uniós programokat, lépéseket, elképzeléseket. Kérném nagykövet urat, hogy ezzel 
kapcsolatban is osszon meg velünk néhány gondolatot.  

És végül a harmadik témakör, amit érintenék, az pedig a bevándorlás kérdése. 
Erről pedig éppen a múlt héten zajlott itt a parlamentben egy vitanap. Egyre 
komolyabb problémát jelent ez Magyarország tekintetében is, és nemcsak a Jobbik 
véleménye az, hogy szigorításokra van szükség e téren, hanem a kormánypártok is 
ilyen irányban tettek nyilatkozatokat az elmúlt időszakban. Kíváncsi lennék, hogy 
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uniós szinten hogyan látja nagykövet úr a helyzetet ebből a szempontból. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Csöbör Katalin képviselő asszonyé a szó. 
 
CSÖBÖR KATALIN (Fidesz): Köszönöm szépen. Nagykövet úr, nagy 

megtiszteltetés számunkra, hogy itt van és tájékoztatott bennünket, és szinte 
mindenre kiterjedt a tájékoztatás. Talán egy kérdés. A háttéranyagban szerepel, hogy 
önök is kiemelt figyelmet próbálnak fordítani a nők és a férfiak közötti 
esélyegyenlőségre. Ennek tekintetében vannak-e konkrét elképzelései? Ha vannak, 
milyen konkrét elképzelései vannak annak érdekében, hogy a nők munkaerő-piaci 
helyzetét javítsák? 

Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Firtl Mátyás képviselő úré a szó. 
 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Elnök Úr! Tisztelt Nagykövet Úr! Köszönöm a 

tájékoztatót, amit a prioritásokról mondott. Ön említette, hogy nagyon fontos lenne 
az európai energiaunió létrehozása. Ugye, az energia kérdése biztonságpolitikai 
kérdés is részben az Európai Unió számára, éppen ezért kérdezem nagykövet úrtól, 
hogy miután az oroszok egyébként európai uniós nemleges válasz után a Déli 
Áramlatról is lemondtak, lát-e arra lehetőséget, hiszen szó volt arról is, hogy mintha a 
Juncker-terv keretében mégiscsak nekifutnánk egy újabb, ha úgy tetszik, Déli 
Áramlatnak: van-e ennek reális esélye? Az biztos, hogy az önök országa az Északi 
Áramlathoz, az északi olajmezőkhöz közelebb van, de az észak-déli összeköttetések 
rendszere az Európai Unióban nem megoldott. Lát-e arra lehetőséget, pontosan az 
energiaunió kapcsán, tehát amikor ezzel foglalkoznak, hogy erre kiemelt hangsúlyt 
fordítsanak az elkövetkező időben?  

A továbbiakban csatlakoznék Bana alelnök úrhoz azzal, hogy a jövőben ezen a 
fajta migrációs politikán szigorít-e az Európai Unió? Annak ellenére kérdezem ezt, 
hogy tudjuk, hogy a migráció egy része a munkaerőpiacon fontos az Európai Unió 
számára, de Magyarországon az elmúlt időszakban oly magas mértékben jelentek 
meg az illegális határátlépők, akikre egyébként pont az vonatkozik, hogy nem tudjuk 
őket szigorúbb elbírálás alá venni, mert egyébként akkor uniós kötelezettségszegési 
eljárást indítanak ellenünk. Tehát lát-e arra esélyt, hogy az Európai Unió valamilyen 
módon mégiscsak szigorít a bevándorláspolitikán, a migráción, vagy tesznek-e annak 
érdekében az Unión belül, hogy hogy lehet ezeket a menekülteket leginkább ott, a 
saját országukban tartani, és a saját országukban lehetőséget biztosítani számukra a 
gazdasági lehetőségek feltárásában? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Józsa képviselő úré a szó.  
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Nagykövet Úr! 

Örömmel olvasom a kiemelt területek között, hogy a lett elnökség kiemelt figyelmet 
fordít a versenyképesség területén a beruházások előmozdítására, ezen belül is a 
Bizottság által koordinált beruházásösztönző csomag, a Juncker-terv fő 
kérdéskörében.  

Azt szeretném először is kérdezni, van-e valamilyen információjuk, hogy ez 
mégis hogyan történne. Mert az üzenete jó, hogy az Unió tényleg extra forrásokat 
mozgósít a versenyképessége javítására, beruházásokra, s a többi, de látnak-e valamit, 
hogy ez egyáltalán hogyan fog kialakulni? 
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A másik, hasonlóan nehezen megválaszolható kérdés, hogy a görög gazdasági 
kísérlet, gazdasági probléma az önök véleménye szerint az európai szemeszter, a 
gazdasági kormányzás mechanizmusának keretében kezelhetőnek látszik-e, vagy 
teljesen külön eljárásban kell majd gondolkodni? 

 
ELNÖK: Van-e még bárkinek további kérdése? (Nincs jelentkező.) 
Nagykövet úr, szeretném megismételni, amit Bana alelnök úr is mondott. Az 

egyik legfontosabb és legaktuálisabb probléma manapság Európában az illegális 
migráció. A magyar parlamentben a múlt héten pénteken, azt gondolom, nagyon 
sikeres vitanapot tartottunk, minden pártnak alkalma nyílt arra, hogy a saját reakcióit 
megossza ezzel kapcsolatban. Tehát teljes mértékben érezzük azt, hogy ez nem 
pusztán belpolitikai probléma, ez egy európai probléma. Hogyan látják, az önök 
elnöksége alatt lesz-e elég idejük, van-e elég idejük erre? Mert hiszen a Bizottságnak 
mindenféleképpen reagálnia kell valahogyan erre a problémára, megoldást kell erre 
találni. 

A másik kérdés pedig, hogy hogyan látja egyes európai vezetők reakcióit; 
mondjuk, Angela Merkelre gondolok, vagy az osztrák elnökre, az olasz 
miniszterelnökre, azon országokéra, amelyek talán a leginkább érintettek a déli 
illegális bevándorlásban. Az első reakció, amelyet hallottam, az volt, hogy az Európai 
Bizottság csökkentette az Olaszországnak juttatott összeget, amelyből megoldást 
találhatna. Mit gondol, elég lesz fél év arra, hogy egyáltalán reagáljanak erre a 
problémára?  

Most pedig öné a szó, érdeklődéssel várjuk a válaszait. 

Imants Liegis válaszai 

IMANTS LIEGIS, a Lett Köztársaság nagykövete: Nagyon szépen köszönöm, 
elnök úr. Köszönöm szépen, hogy ilyen rendkívül sokszínű kérdéskörben tettek föl 
nagyon aktuális és nagyon fontos kérdéseket.  

Hadd kezdjem a bevándorlás problematikájával, amiről önök is nyílt vitanapot 
tartottak itt az elmúlt héten. Ez természetesen egy olyan kérdés, amely 
mindenféleképpen a napirendünkön szerepel. Az állandó képviselőnk Brüsszelben 
találkozott egy magas szintű bizottsági képviselővel, dolgozóval. Azt a tájékoztatást 
kaptuk, hogy egy orientációs vitát fognak tartani az összes EU-biztos között március 
4-én, tehát a biztosok fogják ezt megvitatni, annak érdekében, hogy júniusra 
kialakuljon valamiféle szakpolitikai csomag, amelyet már prezentálni lehet. 
Természetesen foglalkozni fog a migráció problémájával a Tanács márciusi ülése, a 
Bel- és Igazságügyi Tanács ülése, és elképzelhető, hogy az elnökségünk alatt ez egy 
olyan kérdés lesz, amely egyébként majd fölmerül az állam- és kormányfők júniusi 
záró találkozóján is. Ez természetesen attól függ, hogy az elnökségi időszakban a 
különböző kérdéseket milyen dinamikával tudják kezelni. 

Azt gondolom, teljes mértékben igaz és helyénvaló, és ezt megemlítették itt az 
egyik kérdésben, hogy rendkívül fontos párbeszédet folytatni azokkal az országokkal, 
ahonnan jönnek. Felismerjük azt a problémát, amellyel Magyarországnak az elmúlt 
hetekben Szerbia kapcsán szembe kellett néznie, hogy tudniillik szükség lenne arra, 
hogy párbeszédet folytassanak ezeknek a menekülteknek, migránsoknak az 
anyaországaival. Azt gondolom, mindenképpen szó van arról is, hogy a Frontex 
rendszere hatékonyan legyen képes működni. Ez megint egy olyan dolog, amelyet az 
elnökségünk is napirenden tart.  

Aggasztó azt tapasztalni, hogy emberéleteket fenyeget az, hogy elhagyott 
hajókban sodródnak a Földközi-tengeren, magukra hagyják őket, miközben 
megpróbálnak eljutni Olaszországba. Ezek nagyon sajnálatos helyzetek. Szüleim lett 
menekültek voltak a második világháborúban, úgyhogy pontosan ismerem azt a 
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problémát, hogy milyen az, amikor valaki megpróbál elmenekülni valamilyen helyzet 
elől, amikor azt érzi, hogy az élete fenyegetve van, amikor teljes instabilitás van abban 
az országban, ahol él. Azt gondolom, ezt a problémát humanitárius szempontból is 
tudnunk kell kezelni, amikor arról beszélünk, hogy menekültstátust adunk-e, hogy ne 
csak pusztán illegális migránsként kezeljük itt ezeket az embereket. Úgy gondolom, az 
Egyesült Államok ezt nagyon jól megmutatta, hiszen senki más nincs ott, csak 
bevándorló, tehát egész egyszerűen az Egyesült Államok példája az, ami a legjobban 
mutatja, hogy a bevándorlók jól képesek hozzájárulni egy adott társadalomnak a 
fejlődéséhez; ugyanúgy, ahogy magyarok, lettek, lengyelek költöztek el az országukból 
a már szabad európai uniós piacokon. Az ő példájuk is azt kell mutassa, hogy igenis 
van pozitív előnye a migrációnak. Ennyit kívántam mondani a migráció kérdésében. 

Engedjék meg, hogy most pedig néhány szót szóljak a TTIP-ről, amivel 
foglalkoztam az összefoglalómban is. A lett elnökség szempontjából úgy gondoljuk, 
rendkívül fontos, politikai szempontból fontos, hogy haladjanak a tárgyalások. 
Támogatjuk a megállapodást. Természetesen a saját otthoni közvéleményünkben is 
van egyféle vita, a kormányunk maga is egyeztet, tárgyal például különböző üzleti 
szervezetekkel Lettországban. Üdvözöljük azt a tényt, hogy a Bizottság a tavalyi évben 
- némi nyomásgyakorlás után - feltárta azt, hogy milyen tárgyalási mandátummal 
dolgozik. Egyértelmű, hogy ezen szabadkereskedelmi megállapodás megkötése 
harmadik féllel, nagyon fontos, hogy ebben előre meghatározott módon történjen a 
tárgyalás, amelyben az EU Bizottsága kell hogy vállalja a vezető szerepet. Úgyhogy 
hálásnak kell lennünk már azért a kicsi nyitottságért is, amely most már 
megmutatkozott az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások kapcsán.  

Azt tapasztaljuk, hogy a tárgyalások geostratégiai szempontból is fontosak, 
hiszen Lettországban mi nagyon is támogatjuk a szoros euroatlanti kapcsolatokat, 
rendkívül pozitív dolognak tartjuk azt, hogy az Egyesült Államok képes volt arra, hogy 
közös álláspontra helyezkedjen az Európai Unióval, amikor az Oroszország ellen 
bevezetett szankciókról volt szó tavaly. Úgyhogy támogatjuk ezt a kérdést. Azon a 
véleményen vagyunk, hogy jelentős előnyök származhatnak ebből az Egyesült 
Államokkal kötendő szabadkereskedelmi megállapodásból. Úgy látjuk, hogy 
lehetőséget nyújt majd a kis- és középvállalkozások számára, hogy megnyíljanak, 
például a gyógyszeriparunk számára Lettország szempontjából, de más területek 
szempontjából is fontos.   

Ezért, mint mondtam, fontos, hogy a transzparencia, az átláthatóság 
jellemezze a tárgyalásokat, miközben tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy az 
Európai Unió egymillió állampolgára már összegyűjtötte a szükséges aláírásokat egy 
petícióhoz, hogy az európai hatóságokhoz forduljon. Amennyire én tudom, a GMO-
kérdést megoldották, mégpedig megállapodás született arról, hogy az egyes országok 
saját álláspontra helyezkedhetnek a GMO amúgy fontos kérdésében. 

Tehát természetesen az egyes tagországoknak, mindenkinek le kell folytatni a 
saját belső vitáit, és majd meglátjuk, hogy a tárgyalások befejezését követően a 
ratifikáció végül is mikor következik be. Természetesen nem szabad elfelejtenünk azt, 
hogy milyen egyértelmű álláspont alakult ki az állam- és kormányfők találkozóján 
még decemberben az olasz elnökség alatt, az utolsó európai tanácsi ülésen, hogy 
tudniillik megállapodás született arról, hogy gyorsan kell haladni ezen tárgyalásokon, 
akár befejezni őket ez év végéig, vagy ahogy most úgy látszik, talán esetleg 2016-ban. 
Ennyit szerettem volna tehát mondani a TTIP-ről.  

Ami a Juncker-tervet illeti, tisztában vagyunk azzal, decemberben felismertük, 
hogy a mi elnökségünket jobban fogja jellemezni az, hogy milyen haladást sikerül 
elérnünk a Juncker-féle beruházási tervben foglalt javaslatokban. És pontosan emiatt 
először is meg kellett várnunk azokat a javaslatokat, amelyeket még a Bizottság 
dolgozott ki, még január második-harmadik hetében, és aztán azóta aktív ad hoc 
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munkacsoportok működnek - ugye léteznek tagországi munkacsoportok a 
Bizottsággal együttműködve -, illetve foglalkoznak azzal, hogy a különböző 
szabályozók meglegyenek az alap működéséhez. Mert itt az alapot kell létrehozni ez 
év júniusáig, ez az, amire nagyon is koncentrálunk, tehát hogy a beruházási terv 
megvalósításához szükséges struktúra már kialakulhasson, azt követően, hogy az 
alappal kapcsolatos szabályozók megvannak. Tehát a tagországok közötti tárgyalások 
arról folynak, hogy az egyes jogszabályok és a különböző szabályozók hogyan fogják 
meghatározni az alapot ez év júniusára. Ez tipikusan az a helyzet, ahol az elnökségnek 
fontos szerepe van, és nagyon-nagyon szeretnénk tolni ezt az ügyet előre, nagyon 
szeretnénk, ha az alappal kapcsolatos minden szabályrendszer helyén lenne az 
elnökségünk végéig, mert úgy gondoljuk, hogy mindenféleképpen segítene abban, 
hogy elősegítse a növekedést és a foglalkoztatottságot az Európai Unió tagországai 
körében.  

Úgyhogy a stratégiai beruházási alapról szóló tárgyalások eredménye mellett 
van egy olyan gondolat, hogy létrehozunk egy európai beruházói, mintegy tanácsadói 
központot, csoportot, és ebben a csoportban a különböző projekteket vizsgálnák meg. 
Mert itt az egyik nagy kérdés az az, hogy hogyan fognak megszületni a döntések a 
nagyprojektek esetében, hogyan lehet biztosítani azt, hogy ez a magánpénz végül is 
majd felszabadul ezen nagyprojektekre, mert hiszen a projektek körében lesz energia-
infrastruktúra, lesznek közlekedési kérdések lett szempontból például. Mi körülbelül 
ötven projektjavaslatot nyújtottunk be, nem tudom, Magyarország mennyit dolgozott 
ki, de tényleg ez az, ami által reméljük, hogy a gazdaságunk is némi stimulust kap.  

Említettem az energiakérdést. Volt egy fontos kérdés ezzel kapcsolatban, 
mégpedig az energiapolitikával, az energiaunióval kapcsolatban, amelyre utalást is 
tettem. Az elnökség tisztában van azzal, hogy ez egy fontos kérdés Magyarországon is, 
és arról már bejelentés született, hogy a Déli Áramlatot projektszinten nem valósítják 
meg. Putyin elnök múlt heti látogatását követően mi is figyelemmel követjük azt, hogy 
Törökországon keresztül vezet-e útvonal, milyen kapcsolódások lesznek 
Magyarországra. Ez megint olyasmi, amiről Szijjártó külügyminiszterrel is beszéltünk 
akkor, amikor a nagykövetekkel is találkozott. A magyarországi tározás, az onnantól 
való további elosztás kérdése is releváns kérdés. Úgy gondoljuk, hogy 
mindenféleképpen helyénvaló, hogy a Bizottsággal tárgyalást folytassanak arról, hogy 
ezek a kérdések hogyan alakuljanak, hiszen az energiabiztonság mindenféleképpen 
kihatással van az egész térségre, a mi északi régiónkra ugyanúgy, mint ahogy erre a 
régióra is, ahol ezzel kapcsolatban vannak bizonyos érzékenységek.  

Említette az összekapcsolhatóságot, az interkonnektorokat. Számunkra ez 
rendkívül fontos, mert az egyik alapvető gondunk az volt, hogy Lettország, 
Észtország, Litvánia egyféle energiaszigetté alakul, tehát ezért koncentráltunk a 
diverzifikálásra; Litvánia most már létrehozott egy LNG-terminált a partvidékén, mi 
pedig majd saját magunk csatlakozunk. Magyarországhoz hasonlóan Lettországnak 
elég jelentős föld alatti gáztározó kapacitása van, bár nagy a függőségünk az orosz 
gáztól, mégis a tél során a szentpétervári területet, térséget a mi tározóinkból láttuk 
el. Tehát van egyféle ilyen kölcsönös függőség, fogalmazhatnék így.  

Mégis úgy gondoljuk, hogy fontos továbblépni és haladni a negyedik 
energiacsomag megvalósításával, és fontos, hogy leválasztódjék, elválasztódjanak, 
megjelenjenek új gázszállító útvonalak. Ezek azok a kérdések, amelyeket az Európai 
Unió folyamatosan kétoldalú szinten, az oroszokkal való tárgyalásban napirenden 
tart. Oroszországnak eddig sikerült az energiabiztonsággal manipulálnia, ezt 
Magyarország a saját bőrén megtapasztalta, amikor az oroszok egyszerűen úgy 
döntöttek, hogy felfüggesztik az Ukrajnának biztosított gázszállítást néhány évvel 
ezelőtt. Ezért gondoljuk azt, hogy nagyon fontos, hogy minden tagország ismételten 
közös megközelítést alkalmazzon ezen stratégiailag fontos kérdésekben, hogy amikor 
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majd tárgyalunk a harmadik felekkel, ezen közös álláspontnak megfelelően sokkal 
erősebb legyen a tárgyalási pozíciónk. Így válaszolnék én az önök által felvetett 
energiabiztonsági kérdésekre.  

Természetes, hogy mindannyiunknak szembe kell nézni bizonyos kihívásokkal. 
A munkanélküliségről például elmondhatom, hogy az elnökség során többször szó fog 
erről esni, nincsenek specifikusan meghatározott kérdések. A nemek közötti 
egyenlőség számunkra is fontos kérdés. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 
egyébként jelenleg egy hölgy a miniszterelnök nálunk. Lettországban 1999-ben 
választották meg az első lett elnököt és az első lett női elnököt. Tudják önök is, hogy 
Lolita Čigāne, mint a lett parlament európai ügyekért felelős bizottságának elnöke, 
szintén a női egyenjogúságot képviseli. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Nagykövet úr, nagyon szépen köszönöm a válaszait. Valóban nagyon 

jól összegezte az elnökség alapjait. Sikeres munkát, munkavégzést kívánok június 
végéig. Nagyon remélem, hogy ahogy néhány évvel ezelőtt mi is, aztán Lengyelország 
is, önök legalább ugyanúgy képesek lesznek bebizonyítani, hogy mi, új tagországok 
igenis képesek vagyunk az Európai Unió Tanácsának vezetésére. Nagyon remélem, 
hogy valóban nagyon sikeres találkozónk lesz majd májusban a COSAC plenáris 
találkozóján Rigában, és még szélesebb napirendet fogunk tudni megvitatni. 
Remélhetőleg mi, az egyes törvényhozások is képesek leszünk fontos kérdésekben 
ehhez hozzájárulni.  

Tizenhárom európai ügyi bizottsági elnök közösen írtunk levelet, hogy 
aláhúzzuk a nemzeti parlamentek szerepének fontosságát az európai döntéshozatali 
mechanizmusban. Szeretnénk folytatni ezt a munkát. Timmermans biztos úr 
megígérte, hogy néhány biztos el fog látogatni az egyes országokba, és ott meg fogja 
látogatni az európai ügyek bizottságát, hogy egyfajta élő kapcsolat is legyen a 
parlamenti képviselőkkel. Úgyhogy parlamenti képviselőként azt érezhetjük, hogy 
része vagyunk ennek a döntéshozatali mechanizmusnak, nemcsak a Bizottság, az 
Európai Tanács és az Európai Parlament, hanem mi saját magunk is, akiknek végső 
soron közvetlen becsatolásunk van a választópolgárokhoz, akiknek a bizalmát 
élvezzük. Nagyon erőteljes politikai kontroll alatt élünk, ezért éreznünk kell azt, hogy 
hangot adhatunk a választópolgárok akaratának. Sokszor azt érezzük, hogy a 
Bizottság reagálása túl lassú, túlzottan vontatott. Engem sokszor el is szomorít egy 
kicsit a Bizottság reagálása. Hát, hogy ez-e a jövő, majd meglátjuk. Örülök annak, 
hogy Lolita megígérte azt, hogy ezt a jellegű mozgást felgyorsítja, különösképpen a 
rigai plenáris ülés kapcsán.  

Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy ezzel berekesszem az ülést.  

Egyebek 

Most pedig szeretnék néhány információt elmondani, magyarul.  
Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy február 26-án, csütörtökön délután 

Vera Jurová biztos asszony, az Európai Bizottság jogérvényesülésért, 
fogyasztóvédelemért és nemek közötti egyenlőségért felelős tagja találkozik 
bizottságunk több tagjával.  

Végül, de nem utolsósorban előre jelzem, hogy február 28-án a lengyelországi 
Krasiczynben kerül sor a következő Kárpátok Európája konferenciára, amelyen az 
Országgyűlés részéről jómagam veszek részt, Tamás Csaba munkatársammal. 
Reméljük, hogy a hó nem fog bennünket betemetni. 

Onnan én továbbutazom Brüsszelbe, az Európai Néppárt bizottsági elnöki 
értekezletére.  

Végül megköszönöm tolmácsunknak a nagyszerű munkáját, köszönöm, hogy 
itt volt.  
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Az ülés berekesztése 

A bizottsági ülésünket bezárom. Nagykövet úrnak köszönöm, hogy itt volt. A 
viszontlátásra! 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 43 perc)  
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Lajtai Szilvia és Prin Andrea 


