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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 42 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok! Hölgyeim és Uraim! Szeretnénk elkezdeni az ülésünket. Köszöntöm 
képviselőtársaimat; köszöntöm az Országgyűlés Hivatalának munkatársait, a sajtó 
meghívott képviselőit és köszöntöm a meghívott nagyköveteket.  

Megkezdjük a nyári szünet utáni első bizottsági ülésünket. Első teendőnk a 
határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenléti ív alapján és az eseti képviseleti 
megbízásokkal bizottságunk határozatképes.  

A mai napra képviselőtársaim a törvényi előírásnak megfelelően megkapták a 
napirendi ponti javaslatomat. Két napirendi pontot terveztünk megtárgyalni. Az első: 
tájékoztató a szlovák EU-elnökség programjáról és prioritásairól. A második, zárt 
ülésen: egyeztetési eljárás, az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 
energiahatékonyságot jelölő címkézés keretének meghatározásáról és a 2010/30/EU 
irányelv hatályon kívül helyezéséről. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e 
valakinek kérdése a napirendi pontokkal kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Nincs.  

Akkor szavazásra teszem fel: ki az, aki egyetért a napirendi pontok 
megtárgyalásával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) A jegyzőkönyv számára is 
megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag elfogadta a napirendi ponti javaslatok 
megtárgyalását.  

Az elnök napirend előtti tájékoztatója 

Mielőtt hozzákezdenénk az első napirendi pontunk megtárgyalásához, engedjék 
meg, hogy napirend előtt tájékoztassam képviselőtársaimat, hogy a lengyelországi 
Krynicában szeptember 6-8. között megtartott gazdasági fórumon, a Kárpátok 
Európája konferencián a migráció aktuális kérdéseiről számoltam be, illetve 
sürgettem, hogy az Európai Bizottság alaposabban mérlegelje a nemzeti parlamentek 
sárgalapos eljárás keretében megfogalmazott aggályait. Továbbá üdvözöltem a 
visegrádi országok parlamentközi együttműködésének szorosabbá tételére irányuló 
törekvéseket.  

Tájékoztató a szlovák EU-elnökség programjáról és prioritásairól 

Tisztelt Bizottság! Hozzákezdünk az első napirendi pontunk megtárgyalásához: 
tájékoztató a szlovák EU-elnökség programjáról és prioritásairól. (A napirendi pont 
tárgyalása folyamatos angol-magyar szinkrontolmácsolással zajlik.) 

A napirendi pont előadója Rastislav Káčer, a Szlovák Köztársaság nagykövete, 
akit ezennel tisztelettel köszöntök. A Miniszterelnökség képviseletében Takács 
Szabolcs államtitkár urat szintén köszöntöm, munkatársával együtt. 

Az elnök felvezetője 

Kedves Nagykövet Úr! Tisztelt Nagykövetek! Az Európai ügyek bizottsága 
minden szemeszterben meghívja azt a nagykövetet, amely ország éppen a soros 
elnökséget vezeti arra a bizottsági ülésre, amelyen beszámol a terveiről, így ilyen 
módon mi első kézből származó információkat szerezhetünk az elnökség programjáról 
és prioritásairól.  

Szintén részt vettem a COSAC elnökségi ülésen Pozsonyban júliusban, és akkor 
is üdvözöltem már Rastislav Káčer szlovák nagykövetet, aki most az európai uniós 
prioritásokról fog beszélni. Szeretném most üdvözölni Gajus Scheltemát, a holland 
követség nagykövetét, Juraj Chmielt, a Cseh Köztársaság budapesti nagykövetét, 
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Kirsten Geelant Dániából, Ulyana Bogdanska bolgár nagykövet asszonyt, Niclas Trouvé 
svéd nagykövetet, Josefin Almberget és a spanyol nagykövethelyettest. 

Nagykövet Úr! A bizottság alapszabályainak megfelelően most eljött az a 
lehetőség, hogy az Európai Unió soros elnökségének prioritásairól beszámoljon 
nekünk. Szeretnénk ezt a körülbelül 10-15 perces előadását meghallgatni, utána pedig 
a bizottság kérdései előtt szeretném megadni a szót Takács Szabolcsnak, aki a magyar 
kormány nevében válaszolna erre. Utána következne a kérdések feltevésének a 
lehetősége. Tehát a bizottság tagjainak meglesz a lehetősége, hogy kérdezzenek. Ezeket 
összegyűjteném, majd utána megadnám azt a lehetőséget, hogy erre válaszoljanak is. 
Körülbelül egy óránk lesz erre az egészre. Nagykövet úr! 

Rastislav Káčer hozzászólása 

RASTISLAV KÁČER, a Szlovák Köztársaság nagykövete: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Takács Szabolcs 
Államtitkár Úr! Nagykövettársaim! Hölgyeim és Uraim! Nagyon nagy megtiszteltetés, 
hogy itt lehetek és beszámolhatok a szlovák elnökség prioritásairól.  

A holland elnökség nagyon nagyra tette a mércét. Nagyon örülök, hogy itt 
lehetettem Scheltema úr prezentációján is fél évvel ezelőtt, és nagyon örülök, hogy 
most ismét itt lehetek. A szlovák elnökséggel kapcsolatosan vannak újdonságok. 
Például az, hogy ez az első alkalom Szlovákia szempontjából, hogy elnökök lehetünk, 
akkor láthatjuk el az elnökséget, amikor a legdinamikusabban és legturbulensebben 
alakul az Európai Unió története. 

Mi egy nagyon alázatos megközelítést alkalmazunk, és mi igazán honest broker, 
azaz becsületes-őszinte közvetítő szeretnénk lenni az elnökség alatt. Igazából nem 
tudunk csodálatos megoldást kínálni az európai jövőt illetően, de hiszen nincsenek is 
csodás receptek manapság.  

Ugyanakkor szeretnénk hozzájárulni a jobb európai jövőhöz, és ennek a 
fényében mi mind szívünkben, mind fejünkben az európaiak érdekeit tartjuk szem 
előtt. A megközelítésünknek rendkívül gyakorlatiasnak kell lenni, hiszen itt most már 
valóban nagy összpontosításra van szükség ahhoz, hogy konkrét és kézzelfogható 
eredményeket tudjunk elérni.  

Fontos továbbá, hogy egyesülni tudjunk. Ma már látjuk, hogy milyen szinten 
megosztott Európa, olyannyira, hogy ilyennel korábban még nem is találkoztunk. A mi 
szerepünk nem lehet az, hogy ezt a megosztást tovább erősítsük, ennek ellenkezőjére, 
az egyesítésre van szükség.  

Szintén kiemelném annak a fontosságát, hogy odafigyeljünk az emberek 
szavára, meghallgassuk őket. Amit mi látunk manapság, az az, hogy az emberek 
nagymértékben elégedetlenek azzal, ahogy az ügyek az Európai Unióban mennek, és 
mi úgy látjuk - számos kutatás van ezzel kapcsolatosan, hogy az emberek hogy érzik 
magukat, hogyan viszonyulnak hozzánk, és hogy mire is gondolnak az emberek -, az 
emberek hangját meg kell hallgatnunk, ami Európa jövőjére vonatkozik. 

Négy fontos elnökségi prioritási területet határoztunk meg. Az első az, hogy 
erősebbé szeretnénk tenni az európai gazdaságot, beleértve az európai szintű 
beruházások megerősítését is, illetve az európai versenyképességet is. 

A második prioritásunk az egységes belső piac modernizálása lenne például a 
digitális gazdaság megerősítésével és az energiabiztonság megvalósíthatóságával. Ez a 
második nagyon szorosan kapcsolódik az elsőhöz, és ha megnézem a másodikat, 
gyakorlatilag mind a négyről elmondható, hogy rendkívül szorosan kapcsolódnak 
egymáshoz.  

A harmadik az, hogy a fenntartható migráció és menekültügyi politika felé kell 
ellépnünk, közben védeni a külső határainkat és teljes mértékben visszaállítani a 
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schengeni határokat. Ez a migrációs kérdés a prioritásaink legfontosabbját teszi ki. 
Szeretnénk a különböző vélemények közötti különbségeket áthidalni, éppen ezért ez az 
egyik napirendünk, amelyben látjuk, hogy az EU-tagok közötti megosztást fontos lenne 
áthidalni. Éppen ezért olyan megoldást kellene elérnünk, ami egy összeurópai 
megoldás, egy hatékony megoldás, ami az Európai Uniót erősebbé teszi. 

A negyedik prioritás, a globálisan elkötelezett Európa, hogy Európa 
biztonságosabb és erősebb legyen, és ez nemcsak a gazdasági erőre vonatkozik, hanem 
gyakorlatilag mind a migrációs politika, mind pedig a menekültügyi politika 
tekintetében is. De az úgynevezett soft hatalmat is szeretnénk ilyen módon erősíteni, 
amely a szomszédságot erősítené, ami még Barroso vezetésével indult el.  

Természetesen a brexitet sem kerülhetjük meg. Teljes mértékig tiszteletben 
tartjuk a brit állampolgárok hangját és véleményét. Természetesen nem indulhat el 
tárgyalás addig, amíg a brit kormány nem kezdeményezi azt az 50. cikk alapján. Ez 
eddig nem történt meg, úgyhogy most sok dolgot nem tudunk tenni. Mi úgy gondoljuk, 
hogy az Egyesült Királyságnak belátható időn belül kezdeményezni kellene, hiszen 
ilyen módon, ha ezt nem teszi meg, az elősegíti azt, hogy két külön tábor alakuljon ki: 
vannak, akik türelmesebbek, illetve vannak, akik türelmetlenebbek. Én úgy gondolom, 
hogy mindenféleképpen kell hogy mindkét oldal erre időt szenteljen mind tagországi, 
mind egyesült királysági szinten, de gyakorlatilag ezt az időt nem lehet a végtelenségig 
nyújtani.  

Végül, még mielőtt a kérdésekre áttérnénk - és nyitottan szeretnék válaszolni 
ezekre -, fontosnak tartom megemlíteni az informális csúcsértekezletet, amely pár nap 
múlva lesz Pozsonyban. Én úgy gondolom, ez egy óriási lehetőség. Óriási lehetőség, 
hogy Brüsszelen kívül is találkoznak az államok vezetői. Ennek a pszichológiai 
fontosságát sem szeretném alábecsülni. Én úgy gondolom, hogy az EU realitása a 
közvélemény, és ez azért is így van, mert gyakorlatilag az Európai Unió valahol mindig 
másképp történt, és gyakorlatilag az elnökséggel így most mi a hazai pályán tudjuk 
ezeket érezni, illetve látni. Úgyhogy pszichológiai szempontból is nagyon fontos, hogy 
a vezetők kivonuljanak egyetlen országba, és ilyen módon, ha máshol tárgyalnak, az 
valahogy növeli az EU publikus jellegét. Én úgy gondolom, hogy emiatt is rendkívül 
fontos, hogy az EU-vezetők az elnökség fővárosában fognak most találkozni.  

Itt nemcsak a brexitről van szó, hanem más egyéb kihívások is vannak, 
amelyekről mind őszintén kell vitázni. Nincsen semmi elvárásunk azzal kapcsolatosan, 
hogy a pozsonyi csúcs gyakorlatilag olyan áttörés lesz, aminek eredményeképpen teljes 
mértékben megváltozik az európai dolgok menete. Amit viszont bizton mondhatunk, 
hogy egy nagyon őszinte és nyitott vita alakul majd ki az Európai Unióval 
kapcsolatosan, ami inkább egységesít, és nem megoszt. Ez most pénteken lesz. Lesz egy 
délelőtti vita, majd egy munkaebéd, majd egy délutáni vitaszekció. Gyakorlatilag ez 
most leginkább Tusk elnök úr kezében van, tehát szeretnénk, hogy ez a csúcstalálkozó 
nagyon pozitív klímában történjen, és azt szeretném, hogy az EU 27 országa 
foglalkozzon a fennálló kihívásokkal. De szeretnénk, ha ezt sikerrel tenné meg. 
Szeretnénk konkrétak lenni. Nemcsak egy intellektuális vitára van szükség, hanem 
bizonyos időhatárokat, konkrét gondolatokat kellene konkrét problémákkal 
kapcsolatosan megoldanunk, illetve olyan kereteket, amelyek eredményeképpen 
ezekre a kihívásokra megoldásokat is tudunk majd találni. 

Azt is gondoljuk, hogy itt nagyon sok téma lesz megtárgyalva, de a belső 
biztonságról, illetve külső biztonságról is szó lesz, mindenféle olyan témáról, amelyek 
hozzátartoznak a mi gazdaságunkhoz az energiafejlődéssel kapcsolatosan, illetve a 
fenntartható társadalmi fejlődés kérdésköréhez. 
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Én úgy gondolom, hogy a délelőtt inkább egy melange-szerű, vegyes témáknak 
lesz a délelőttje, és utána délutánra már nagyon sok téma ki fog kristályosodni.  

Ezzel szerettem volna itt bevezetni, de nagyon szívesen válaszolok bármilyen 
kérdésükre, és nagyon őszintén szeretnék ezekre válaszolni. (Dr. Legény Zsolt távozik 
az ülésről.) 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, nagykövet úr. Szeretném Takács Szabolcs 

államtitkár úrnak átadni a szót.  

Takács Szabolcs Ferenc hozzászólása 

TAKÁCS SZABOLCS FERENC, a Miniszterelnökség államtitkára: Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Képviselő Hölgy és Urak! Tisztelt Jelenlévők! Mindenekelőtt köszönöm 
szépen a megtisztelő meghívásukat az Európai ügyek bizottságnak mai ülésére. 
Természetesen nagyon örülök neki, hogy a mellettem ülő Rastislav Káčer nagykövet 
úrral közösen tudunk beszélni az Európai Unió Tanácsának jelenlegi szlovák 
elnökségéről, amely valóban már egy gyakorlat itt, a parlament életében is. 

Üdvözlöm a budapesti diplomáciai testület jelenlévő képviselőit. Örülök, hogy 
számosan itt vannak, és tudok röviden reflektálni arra, amit a nagykövet úr elmondott 
a szlovák elnökség prioritásairól. Igyekszem ugyanilyen átfogó, hatékony, kompakt 
módon megfogalmazni a magyar kormány pozícióját az elnökséggel kapcsolatban.  

Mindenekelőtt szeretnék gratulálni Szlovákiának, hogy az elnökséget elkezdte. 
Egy repülőrajtot kellett venniük július 1-jén, hiszen az Uniót érő belső és külső 
kihívások nem adtak arra időt, hogy akár a nyári időszakban is pihenjenek, tehát ez egy 
jól felkészült és gyors, hatékony reakció volt az elnökség részéről.  

Nekünk nemcsak azért fontos, mert Szlovákia számára az első alkalom, hogy a 
történelem során az Európai Unió Tanácsának az elnöki posztját betölthetik, de egy 
szomszédos országról van szó, egy közép-európai országról van szó, amely 
gazdaságilag, társadalmilag, történelmileg nagyon hasonló Magyarországhoz. Hasonló 
helyzetben van, sok szempontból és értelemszerűen nagyon sok esetben, sok ügy 
kapcsán nagyon hasonlóak az érdekei is.  

Vannak persze különbségek is a két ország között. Például egy különbség, ami 
egy fontos különbség, hogy Szlovákia tagja az eurózónának, míg mondjuk 
Magyarország nem. Nyilvánvalóan itt vannak hangsúlybeli megközelítések, vagy a 
pozícióból fakadó különbségek, de összességében azt kell, hogy mondjam, hogy a két 
ország együttműködésének a közelmúltja egy nagyon pozitív együttműködés volt, és 
ennek egy nagyon látható, és a külvilág számára is értelmezhető kerete az a közép-
európai együttműködés, a visegrádi négyek együttműködése, amely a leköszönt cseh 
elnökség után most a lengyel elnökség alatt is nagyon dinamikusan zajlik, és a visegrádi 
országok vezetőinek folyamatosan vannak pozitív üzenetei a külvilág számára. Ezt 
fontosnak tartom elmondani.  

Ami az elnökséget illeti, azt gondolom, hogy szinte minden pontban 
messzemenőkig tudjuk támogatni az elnökség meghatározott célkitűzéseit, 
prioritásait. Örülünk annak, és ezt tapasztaljuk, hogy a szlovák elnökség egy 
kiegyensúlyozott és fair közvetítő akar lenni, egy honest broker, ahogy a nagykövet úr 
fogalmazott. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy az Európát érő kihívások közepette ne 
legyen az a percepció, hogy különbség van a tagállamok megítélése alapján, ne legyenek 
kettős mércék. Ez a honest broker meghallgat mindenkit, ugyanolyan hangsúllyal, 
ugyanolyan figyelemmel, és mindenkinek a szavát, a szempontjait, az érdekét 
ugyanolyan hatékonyan és érdeklődéssel veszi figyelembe. Ezt nagyon fontosnak 
tartjuk. 
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És mondom, szerencsénk van, hogy egy közép-európai elnökség van éppen, 
mert jobban megérti a helyzetünket, mint adott esetben más partnerek. Fontosnak 
tartjuk a prioritások meghatározását. Azt gondolom, ezekkel csak egyet tudunk érteni.  

Európa helyzetét, pozícióját figyelembe véve a feladat nem kicsi. Európa nagyon 
nehéz helyzetben van, egyrészt még nem lábalt ki teljes egészében a 2008-ban indult 
pénzügyi-gazdasági válságból. Látjuk, hogy számos tagállamban nagyon komoly 
fiskális, makrogazdasági problémák vannak, amelyek a magas munkanélküliséggel 
társulnak, különösen a fiatalok esetében. Tehát számos országban komoly problémák 
vannak, ez már évek óta húzódó probléma, és közben Európát folyamatos válságok érik 
nemcsak belülről, hanem kívülről is, hiszen ha körbenézünk, akkor a kontinensüket 
lángnyelvek ölelik körbe.  

Ha megnézzük a biztonságpolitikai válságokat délen, a szíriai válságot, a líbiai 
válságot, de kicsit délebbre menve, Afrikában is komoly problémák vannak. És tőlünk 
keletre az ukrán-orosz konfliktus sem enyhül, és ennek sem látjuk még a pontos, rövid 
távú kimenetelét. Ebben a helyzetben Európa egy olyan állapotba került, hogy felszínre 
kerültek azok a hiányosságok, amelyek az egész integráció fenntarthatóságát is meg 
tudják kérdőjelezni. Egyrészt Európa akcióképtelensége, tehát mondjuk a közvetlen 
szomszédságunkban zajló válságban sem tud igazából hatékony szereplő lenni, nem 
beszélve azokról a távolabbi válságokról, amelyek kiindulópontjául szolgálnak az 
Európát érő egyik legnagyobb kihívásnak, a migrációs válságnak. Tehát ezeken kell 
elgondolkoznunk.  

Tehát egy adott elnökség feladata a rövid távú, azonnali válságkezelés mellett 
egy stratégiai gondolkodás is kell, hogy legyen. Különben Európa versenyképességét 
nem tudjuk megőrizni, és nem tudjuk azokat a feltételeket megtartani, amelyek 
Európát, az európai integrációt a II. világháború után a XX. század sikertörténetévé 
emelték.  

A belső piac zavartalan működése, a belső szabad mozgás zavartalansága, ezek 
mind-mind kihívások. Ha csak megnézzük a napi szinten érkező híreket, 
határellenőrzésekről van szó, határzárakról van szó Európán belül, hogy ha ezeket nem 
tudjuk kezelni, akkor ez át fog csordulni az integráció egyéb területeire is, ami súlyos 
következményekkel járhat. Tehát a modern belső piac, Európa versenyképességének a 
fenntartása nagyon fontos.  

Ezen belül a nagykövet úr említette az energiaunió kérdését. Ez egy stratégiai cél 
számunkra is, hogy legyen egyrészt az energia tekintetében forrásbiztonság és 
megfizethető áron energia, ehhez meg kell teremteni a feltételeket, azonos 
hozzáféréseket a piacokhoz, illetve az útvonalakhoz. Ebben, azt hiszem, van egy aktív 
együttműködés. Éppen a múlt héten járt itt az Európai Bizottság első alelnöke, Maroš 
Šefčovič úr, aki a szlovák uniós biztos, ezért felel, tehát van egy aktív együttműködés. 
És valóban, kellenek olyan pozitív témák is, mint például az európai gazdaság 
digitalizációja, hogy a nagy globális versenytársakkal szemben Európa 
versenyképességét megőrizhessük. Magyarország november közepén egy magasszintű 
konferenciát rendez ebben a témában - ez csak egy zárójeles megjegyzés, ami ideillik.  

A migráció nyilván egy komoly probléma, egy nem csökkenő probléma, hiszen 
a feltételek továbbra is változatlanok, amik a migrációs válságot ilyen súlyos kihívássá 
tették. A szlovák elnökség úgy fogalmaz, hogy egy fenntartható migrációs politikát akar 
folytatni. Itt egy picit viccesen megjegyezném, nyilván tisztáznunk kell a terminológiai 
kérdéseket. A fenntarthatóság nyilván azt jelenti, hogy fenntartható megoldásokat kell 
találnunk, és nem azt kell fenntartani, hogy jöjjenek a migránsok. Tehát mi is abban 
vagyunk érdekeltek, hogy valóban hatékony, fenntartható válságkezelést tudjunk 
közösen elvégezni.  
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Én úgy látom, hogy a hangsúly kezd áthelyeződni arra, amit a magyar kormány, 
azt gondolom, hogy következetesen megfogalmazott az első pillanattól kezdődően: 
teremtsük meg azokat a feltételeket, amik a migrációs folyamatokat ellenőrizni tudják, 
mindenekelőtt a külső határvédelmet, az Európába érkező migránsok, menekültek 
teljes körű és kompromisszumok nélküli ellenőrzését. Ehhez minden szereplőnek, 
beleértve a tagállamokat, de beleértve az Európai Bizottságot is, nagyon hatékonyan 
kell fellépnie annak érdekében, hogy a schengeni és a dublini együttműködésben részt 
vevő valamennyi ország kompromisszumok nélkül, teljes körűen hajtsa végre az 
európai jogszabályokat. Tehát semmi mást nem kérünk, csak minden tagállam, 
amelyik ebben részt vesz, teljes körűen hajtsa végre a rá is kötelező jogszabályokat, és 
más tagállamok ne kerüljenek egy másik tagállam mulasztásából olyan helyzetbe, 
amely nem méltányos. Tehát egyértelmű, hogy ebben együtt fogunk működni.  

Én úgy tudom, hogy Pozsonyban a pénteken sorra kerülő informális Európai 
Tanácson a szlovák elnökség egy javaslatcsomaggal fog előjönni, amely ezt a rugalmas 
megközelítést fogja erőltetni. A tagállamoknak meg kell hagyni azt a lehetőséget, hogy 
az európai szolidaritást értelmezzék. Tehát a szolidaritásnak ne csak egy értelmezése 
legyen, hiszen ez egy több rétegű, számos, összetett pontból álló kérdés.  

A globálisan erős Európáról beszéltem már. Azt gondolom, hogy az európai 
polgároknak ez egy elvárása, és egyre növekvő elvárása, sőt, azt gondolom, lassan már 
prioritássá válik, hogy a belső és a külső biztonságot az európai vezetők tudják 
garantálni. Az a biztonsági kihívás, ami az európai társadalmakat folyamatosan éri és 
amelyek szörnyű terrorcselekményekben kulminálódtak, már messze megütötték azt 
az ingerküszöböt, hogy erről ne kellene nagyon felelősen és fenntartható módon 
gondolkozni.  

És ahhoz kapcsolódik, amit elmondtam már korábban, hogy Európa 
versenyképességét és akcióképességét nem tudjuk megőrizni úgy, hogyha nem 
teremtjük meg az európai integráció katonai képességének a fokozását, különösen úgy, 
hogy az Egyesült Királyságban június 23-án megtartott népszavazás eredményeként a 
történelem során egy tagállam nem belép, hanem kilép az integrációból. Ez Európa 
globális biztonságpolitikai befolyásolási képességét is jelentős mértékben csökkenti, 
azzal együtt, hogy a NATO-ban nyilván továbbra is fontos együttműködő partnerei 
maradunk egymásnak. Különböző koncepciók kerülnek napvilágra, leporolják a 
korábbi dossziékat, amelyek az európai együttműködés biztonságpolitikai lábát 
jelentik, a magyar kormány, a magyar miniszterelnök is elég világosan megfogalmazta 
az ezzel kapcsolatos javaslatait. Én azt gondolom, hogy az ezzel összefüggő 
egyeztetésnek is el kell indulnia akár már most hétvégén Pozsonyban. 

Ami a brexitet illeti, erről is beszélt a nagykövet úr. Mi úgy gondoljuk - 
mindazonáltal, hogy természetesen mi is tiszteletben tartjuk a britek döntését -, akkor 
látjuk értelmét a kilépési tárgyalások megkezdésének, azaz az 50. cikk notifikációjának, 
ha már van értelme miről tárgyalni, azaz pontosan tudjuk, hogy a britek mit akarnak. 
Egyelőre úgy látjuk, hogy nekik is egy kis időbe telik még az, amíg a soraikat rendezik, 
és egy pontos, világos menetrenddel érkeznek az európai tárgyalóasztalhoz. Tehát 
Magyarország abba a táborba tartozik, akik nem sürgetik az 50. cikk notifikálását, 
nekünk a tartalom fontosabb, mint az időzítés. Ezzel együtt természetesen a 
végtelenségig ezt nem lehet húzni, ebben egyetértünk. 

Egy nagyon fontos szempont, amit a magyar kormány generálisan megfogalmaz 
az uniós ügyek tekintetében, hogy rendezni kell az intézményi viszonyokat is. Mi úgy 
látjuk, hogy akkor, amikor Európa ilyen mélységű és ilyen volumenű kihívással néz 
szembe, a leginkább felelős európai vezetőknek, akik felelősek az egyes tagállamok 
társadalmaiért, meglegyen az a vezető szerepük, amely eredményeként felelősen 



12 

tudnak döntéseket hozni, illetve azokat végrehajtani. Tehát az Európai Tanács vezető 
politikai szerepét fenn kell tartani, és ezzel együtt, ezzel párhuzamosan együtt kell 
működni nyilván az Európai Bizottsággal minden olyan hatáskörben, amelyet az 
alapszerződések a Bizottságnak predesztinálnak. Tehát együtt kell működni a 
Bizottsággal, a Bizottságnál egy komoly szakmai tudás van, ezt használni kell, de a 
politikai irányító szerepet az Európai Tanácsnak kell garantálni, különben nem tudnak 
felelős döntéseket hozni a miniszterelnökök. Tehát ez egy elég erős és világos magyar 
szempont.  

Nyilván mi is részt veszünk pénteken a pozsonyi csúcson, ahol a miniszterelnök 
úr az ezzel kapcsolatos álláspontjait meg fogja majd fogalmazni, elindul egy folyamat, 
amelyet többen szeretnének lezárni jövő márciusban, amikor Rómában sor kerül a 
római szerződés aláírásának az 60. évfordulójára. Ez nyilván fontos, hogy legyen 
valamiféle idővonal, valamilyen timeline, egy tervezéshez ez fontos. Mindenesetre mi 
úgy gondoljuk, az túl optimista szcenárió, hogy 6-7 hónap alatt le tudjuk zárni ezt a 
beszélgetést, különösen úgy, hogy meghatározó európai tagállamokban, 
Németországban, Franciaországban csak jövő ősszel kerül majd sor parlamenti 
választásokra, amikor új kormányok alakulnak. Tehát ezt egy nyitott végű folyamatnak 
gondoljuk, amely kapcsán a visegrádiak, köztük a magyarok, a magyar kormány a 
partnereinkkel együtt, azt tudom ígérni, hogy egy nagyon pragmatikus, konstruktív és 
valamennyiünk jövőjét felelősen kezelő álláspontot fog megfogalmazni, egy európai 
integráció melletti álláspontot. Magyarország abban érdekelt, hogy Európa ezekből a 
válságokból győztesen jöjjön ki, és ismét meg tudjuk teremteni azt a hitelességet, ami 
fontos az európai polgárok számára.  

Ebben nagyon sok sikert kívánunk a szlovák elnökségnek, és azt tudom ígérni, 
hogy a magyar kormányra minden ügyben számíthatnak, amely figyelembe veszi a mi 
érdekeinket is. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Most megnyitom a vitát. Megadom 

a lehetőséget képviselőtársaimnak, hogy kérdezzenek, véleményt mondjanak el. 
(Jelzésre:) Elsőként Bana alelnök úrnak adom meg a szót. (Csöbör Katalin távozik az 
ülésről.) 

Kérdések, vélemények, hozzászólások 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Nagykövet Úr! Tisztelt Államtitkár Urak! Kedves Vendégeink! Először is 
szeretném megköszönni a nagykövet úrnak a beszámolót, és sok sikert kívánok a 
szlovák elnökségnek, és államtitkár úrnak is köszönöm, hogy a kormány álláspontját 
ismertette. 

Sok fontos téma merült fel itt a bevezető során, és a hozzánk eljuttatott 
háttéranyagban is, ami a szlovák elnökség prioritásait tartalmazta, láthattuk, hogy 
melyek azok a fő célok, valamint fő témák, amikkel foglalkozni kívánnak. Egy olyan ügy 
kimaradt, ami azt gondolom, hogy nagyon fajsúlyos és beszélni kellene róla: az EU-
USA szabadkereskedelmi megállapodásra, a TTIP-re gondolok. Kérném nagykövet 
urat, hogy röviden szóljon arról, hogy a szlovák elnökség alatt milyen módon kívánják 
majd kezelni a tárgyalásokat.  

Utalt arra, hogy az honest broker szerepét kívánják betölteni, és nyilvánvalóan 
egy EU soros elnökség esetében akár, mondjuk, a TTIP vonatkozásában is válaszként 
ez felmerülhet, és általában így is működnek ezek a soros elnökségek, én mégis azt 
gondolom, hogy meg kell találni és meg lehet találni annak a lehetőségét, hogy akár a 
migráció kérdésében, akár az Európai Unió reformja vonatkozásában azért az az irány 
erősödhessen, ami, mondjuk, a közép-európai álláspontot tudná előtérbe helyezni, 
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vagy akár még a balti tagállamok véleményét is ide lehet sorolni, azt gondolom, 
mindkét ügyben. Gondolok itt tehát a migrációra, hiszen itt azért az látható, hogy a 
visegrádi négyek, Közép-Európa és a balti tagállamok hozzáállása merőben más, mint 
a nyugati tagállamok álláspontja, bár ott is egyre inkább árnyaltabb a helyzet, de jó 
lenne, ha a következő hónapokban ez Szlovákia és Magyarország szempontjából is 
pozitívabb irányt venne országaink védelme szempontjából. A külső határok 
védelmének fontosságára államtitkár úr is felhívta a figyelmet.  

A másik, amire pedig rá szeretnék kérdezni, vagy szeretném, ha erről esetleg 
egy-két gondolat elhangzana, a brexit következményei. Nagyon helyesen mondta itt a 
nagykövet úr, hogy bizonyára el fog majd indulni egy komolyabb beszélgetés, vita. Az 
lenne a jó, ha azért ezt olyan irányba lehetne terelni, és Magyarország álláspontja - 
nemcsak a Jobbik mint a legerősebb ellenzéki párt véleménye, hanem most itt az 
államtitkár úr által elmondottak alapján azért vannak olyan pontok, amiket a kormány 
is képvisel - abba az irányba mutat, hogy a nemzeti önrendelkezést erősíteni lehessen. 
Tehát kíváncsi lennék arra, hogy ebből a szempontból hogyan látják az előttünk álló 
időszakot. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Nagykövet Úr! Engedjen meg három rövid 

kérdést. Az első: a júliusi COSAC elnökségi találkozón Miroslav Lajčák külügyminiszter 
úr expozéjára én felszólalásomban reflektálva üdvözöltem, hogy a szlovák EU-elnökség 
elkötelezett a bővítés folytatása mellett. Az örvendetes, hogy július 18-án sikerült 
megnyitni az igazságügyi reformról és az alapvető jogokról - ha jól tudom, ez a 23. 
fejezet -, valamint a jog érvényesüléséről és szabadságról és a biztonságról - ez pedig a 
24. fejezet - szóló tárgyalási fejezeteket Szerbia vonatkozásában. Hogyan látja 
nagykövet úr a tárgyalásokat? 

A másik kérdésem: idén tavasszal több nemzeti parlament, többek között a 
szlovák parlament és a magyar Országgyűlés is indokolt véleményt fogadott el a 
kiküldött munkavállalókról szóló, tehát a posting of workers directive javaslatról, és azt 
is tudjuk, hogy a 14 tagállami kamara által elfogadott indokolt vélemények száma elérte 
a 22 szavazatot, így tehát megindulhatott az úgynevezett sárga lapos eljárás. Július 20-
án azonban az Európai Bizottság mégis úgy döntött, hogy változatlan formában 
fönntartja a javaslatát. Én ezt fölháborítónak tartom, hiszen a Juncker-bizottság 
deklarálta, hogy nem úgy, mint az elődje, az előző Bizottság, inkább figyelembe fogja 
venni a nemzeti parlamentek véleményét, és mivel több biztos az elmúlt években 
meglátogatott bennünket, mi azt hittük, hogy valóban ez egy váltás a Bizottság részéről. 
Nem ezt tapasztaltuk, tehát változatlan formában fenntartja a javaslatát. Az említett 
javaslat vonatkozásában, kérdezem, van-e valami elképzelése az elnökségnek.  

És végül, ehhez kapcsolódóan, az elnökségi programban szerepel az európai 
ügyészség létrehozására irányuló javaslat, ez az European Public Prosecutor’s Office, 
amit mi csak így szoktunk rövidíteni: EPPO kitárgyalásának a folytatása. A Barroso 
Bizottság a sárga lapos eljárásban mintha meg sem hallgatta volna a nemzeti 
parlamenteket, ugyanazt benyújtotta. Információnk szerint ideiglenes és részleges 
általános megközelítés jött létre az elmúlt fél év során. Folytatódik-e ez irányban a 
munka? 

Tisztelt Nagykövet Úr! Több kérdés nincs. Visszaadom a szót a nagykövet úrnak 
és természetesen az államtitkár úrnak. Tessék parancsolni! 

Rastislav Káčer reflexiói 

RASTISLAV KÁČER, a Szlovák Köztársaság nagykövete: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Ebben a sorrendben szeretném megválaszolni a kérdéseket.  
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Ami a TTIP-et illeti, hogyha engem, mint embert és nagykövetet kérdez, és nem 
mint a kormányt, akkor valószínűleg rossz embert kérdez, mert én a TTIP-et nagyon 
pártolom, és szeretném, ha egy olyanfajta megállapodás születne, aminek 
eredményképpen a kereskedelem egyszerűbb lenne az Egyesült Államok és Európa 
között.  

Én szeretném, ha egyetlen piac lenne. De ha mondjuk ez nem is lehet, akkor 
mégis egy nagyon fejlett gazdasági zóna Európa és az USA között, hiszen ez egy egy 
milliárdos piac lenne. Tehát én úgy gondolom, hogy ez óriási nyomást jelentene, amivel 
a világnak a többi része nem igazán tudna versenyezni. Tehát ilyen módon tudnánk egy 
globális sztenderdet kialakítani a kereskedelemre és fejlődésre. De ezt csak azon 
feltételek között tudnánk megtenni, hogyha ez fair módon történik, és mindannyian 
egyformán részesülünk a hasznából.  

A TTIP-pel kapcsolatosan nem gondolnám, hogy a szlovák elnökség alatt 
bármilyen jelentős áttörés lenne. Ennek számos gyakorlati oka van. Például az USA-
beli választások, amik átteszik az egész fókuszt az óceán másik oldalára. Nem lenne 
szerencsés most, ha ezzel foglalkoznánk, hiszen meg kell várnunk, hogy ki lesz az új 
elnök és ez mindenféleképpen nagyban befolyásolni fogja az európai álláspontokat is.  

Nagyon sok megosztó hangot hallok, ez egy ilyen szeretem is, meg utálom is 
hozzáállás, de ez teljesen irracionálissá teszi a mi vitánkat. Ennélfogva gyakorlatilag 
tisztára irracionális az egész, és nem lehet egy hideg, kalkulatív, racionális hozzáállást 
követni. Én úgy gondolom ennek ellenére, hogy a rosszban és a jóban is meg lehet hozni 
a kompromisszumot. Én úgy gondolom, több embertől halljuk, hogy a folyamat már 
meghalt, biztos, hogy nem fog sikerülni. De tulajdonképpen majd meglátjuk, hogy mi 
lesz az egészből.  

A szlovák elnökség mondjuk biztos, hogy nem fog nagy áttörést jelenteni, hiszen 
nagyon sok más dologgal is kell foglalkoznunk. Ugyanakkor nagyon remélem, hogy ez 
a folyamat nem fog elhalni azáltal, hogy nagyon túlfűtött viták fognak ezzel foglalkozni, 
hanem úgy gondolom, hogy a végén azért ki fog alakulni egy olyan megoldás, ami 
egyaránt előnyös lesz az amerikaiaknak ésaz európaiaknak is. 

Ami a biztonságot illeti, a balti országokkal kapcsolatosan, megértem a balti 
országokat, hogy idegesek, hiszen ha az ember azt látja, hogy a szomszédos ország mind 
hírszerzési, mind katonai fenyegetést képvisel, az embernek az idegeit ez igenis igénybe 
veszi. Tehát ha én lett, litván vagy észt lennék, valóban én is ideges lennék, ha már csak 
azt látom, hogy mennyi, milyen információs háború zajlik most, aminek az eredménye 
az, hogy gyakorlatilag aláássa a bizalmat az EU-ban, illetve a NATO-ban.  

Most mi szükség van erre? Igazán én jobban Európa közepén vagyok, és nem 
annyira a szélén, kevésbé vagyok kitéve a sebezhetőségnek, de mégis, a föderalitás azt 
mondatja velem, hogy türelmesen meg kell hallgatnunk mindenkinek az aggodalmát. 
Ha a britek aggódnak, azt is meg kell hallgatni. És végül is egy olyan megoldás kell 
majd, ami minden nép számára jó. Ha viszont a balti államok aggódnak, őket is meg 
kell hallgatnunk. 

Ami a brexitet illeti, ahogy én említettem is, a probléma kapcsán gyakorlatilag 
két területről beszélünk. Az első, hogy mennyire tudunk a britekre nyomással lenni, 
hogy kezdjék el az 50. cikk alapján a tárgyalást. Ugyanakkor ez a legelső ilyenfajta 
gyakorlat, úgyhogy mindenesetre óvnék attól, hogy emocionális hatást hozzunk, ami 
néha könnyű, azt mondják, hogy jó, köszönjük, akkor ennyi volt. Mégis hogyan nézne 
ki, hogy 30 év után a házasságomban a feleségemnek azt mondanám, hogy köszi 
szépen, ennyi volt, én most elmegyek. Nem! Kell, hogy legyen egy pont, hogy azt 
mondja az ember, hogy rendben, nekem ebből ennyi volt, de utána az ember felébred 
másnap, és azt mondja, hogy rendben, most elválok, de mi lesz a házammal, a 
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gyerekekkel, a bankszámlával és az autómmal? Hogy fogunk élni ezután? Én most egy 
30 éves házasságról beszélek, ahol két gyerek van és két autó, tehát ha úgy vesszük, 
nem annyira bonyolult, de ha megnézzük az Európai Uniót - én európai jogot végeztem 
-, megnézzük, hogy mennyi fajta jog vagy jogszabály van, ami kötelez minket, az óriási 
naivitás, hogy azt mondom, hogy rendben, lelépek, és tulajdonképpen ettől kezdve nem 
is érdekel semmi. Nem! Bizony-bizony vannak olyan jogszabályok, amelyek még úgy is 
kötelezőek bizonyos országokra, Svájcra, Norvégiára és így tovább; hogy nem tagjai az 
Európai Uniónak. De például a munkaerőpiac szabadsága és így tovább, tehát millió 
olyan dolog van, amit át kell gondolunk, hogy mi történik akkor, ha elmegyünk, milyen 
lesz a folyamat, milyen árat kell ezért fizetni, és végül a végén esetleg egy olyanfajta 
előnytelen helyzetben tudunk bekerülni, amikor is nem igazán tudjuk a szituációt sem 
menedzselni.  

Tehát óriási bonyolultságú dolgokról beszélünk itt. Mit fogunk csinálni például 
az 5 ezer brit EU-s dolgozóval? És ezt még tudnám sorolni. Tehát gyakorlatilag a 
brexitet semmiféleképpen sem szabad ilyen túlfűtött módon tárgyalni. Tehát én nem 
mondanám azt, hogy rendben, szavaztatok, ennyi, holnap akkor majd elkezdjük a 
tárgyalásokat, holnapután kész vagyunk vele. Én úgy gondolom, sajnos, hogy ez 
gyakorlatilag nem lehetséges, és óriási kárt is okozna politikailag.  

Ugyanakkor figyelembe kell vennünk, hogy nem szabad a folyamatot úgy 
indítani, hogy ebben egy emocionális dolog legyen. Ha az ember felébred és kék az ég, 
akkor ne is foglalkozzon ilyen dolgokkal, inkább elmegyek úszni. Nem, ezt sem lehet! 
És azt sem lehet, hogy gyakorlatilag egypár dolgot kiválasztunk, ami nekünk tetszik, 
kicsit mazsolázgatunk a dolgok között, és akkor valaki olyannak adjuk a nehezét, a 
többieknek, amikkel mi nem akarunk foglalkozni. Nem! Racionális módon kell 
megoldanunk, hogy hogyan tudjuk elérni például, ha már a házasságnál tartunk, ezt a 
hosszú időszakot, hogyan tudjuk ennek a bonyolultságát is megoldani és ennek milyen 
gyümölcse lesz. Tehát, elnök úr, a júliusi Lajčák-féle bővítési téma a negyedik 
prioritásunk a globális politikában. Ezt a lángot fönn szeretnénk tartani. Bár már 
mindenki tudja, hogy a jelenlegi hangulatban, ha most jelentősen fölgyorsítanánk, 
további bővítésről beszélnénk, igazán nem lennénk nagyon sikeresek. Nem, reális 
célokat kell kitűznünk, olyan partnerekkel kell beszélnünk, akik fontosak, és a 
Balkánnal kapcsolatosan reális elvárásokat kell hogy szem előtt tartsunk. 

Nagyon örülök, hogy már két fejezetet ki lehetett nyitni, ezt én a szlovák 
elnökség sikerének tekintem. Mi támogatjuk ezt a folyamatot Szerbiával. Számunkra 
az európai tagság víziója és a tárgyalási fejezetek nagyon jó kiindulásként szolgáltak, 
de a modernizáció ügye a mézesmadzag és virgács folyamatát indította el. Amennyiben 
a szlovák elnökség sok dolgot el fog indítani, én azt gondolom, hogy az komoly 
inspirációt jelenthet. 

Ugyanakkor nem szabad nem reális elvárásokat támasztani, hiszen, ha nem 
reálisak az elvárásaink, akkor lehet, hogy csalódottság lesz ennek az eredménye. 

Ami a kiküldött munkavállalókat illeti: nem vagyok túl boldog, hogy hogy áll a 
dolog. Volt egy sárga lapos eljárás, de szeretnénk fenntartani a versenyképességi szintet 
és a versenyképességet, és nem a szociális vagy társadalmi dimenzióját szeretnénk 
nézni. Viszont szeretném, hogy ne veszítsük el azt a versenyelőnyünket, ami 
eredményeképpen a munkavállalóink is versenyképesek maradhatnak a piacon. Ezzel 
kapcsolatosan nincsenek további részletes információim, lehet, hogy Takács úr erről 
több információval rendelkezik. 

Ami az európai ügyészi hivatalt illeti, ez megint csak egy megosztó téma, ez is 
téma lesz majd a csúcson pénteken. Vannak olyan tagországok, amelyek támogatják 
ezt az ügyet, és egy-kettő tagországi háttérjavaslatban ez meg is jelent. Tehát biztos 
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vagyok benne, hogy pénteken erről szó lesz, és akkor már okosabbak leszünk, és utána 
a Külügyi bizottsággal nagyon szívesen leülök ismét, hiszen utána pár nappal többükkel 
fogok is találkozni a pozsonyi csúcsot követően. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, nagykövet úr. Nagyon sikeres elnökséget kívánok, 

amely tele lesz problémákkal és tárgyalásokkal is. Én nagyon várom a jó 
csúcstalálkozót, és ahogy államtitkár úr is mondta, nemcsak a magyar kormány 
támogatja önöket, hanem a mi bizottságunk is, a magyar parlament is a V4-ek politikai 
együttműködésének keretében elsősorban.  

Nagyon remélem azt is, hogy ez az elnökség sikeres lesz, ami rendkívül fontos 
nemcsak Szlovákia számára, hanem a visegrádi országok számára is, és a közép-
európai új tagországok számára is. Nagyon remélem, hogy amikor majd lezárul az 
elnökség, valóban vissza tud jönni hozzánk arról is beszélni, hogy hogyan látja, hogyan 
sikerült a féléves elnökség. Köszönöm szépen. 

Mielőtt rátérünk a 2. napirendi pontra, kérem, hogy Takács Szabolcs államtitkár 
úr válaszoljon.  

Takács Szabolcs Ferenc válasza 

TAKÁCS SZABOLCS FERENC államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm 
szépen a lehetőséget. Először Bana Tibor képviselő úr felvetésére reagálnék, remélve, 
hogy a magyar kormány valóban olyan szempontokat képvisel, amelyek az egész 
magyar társadalom érdekeit szolgálják. Az amerikai-európai szabadkereskedelmi 
megállapodás kérdése tekintetében nekünk végig az volt az álláspontunk, hogy a 
tartalom nagyon fontos, és nem az időzítés, hogy mikor írjuk alá, aláírjuk-e egyáltalán, 
és a lényeg az, hogy a végén Európa, az európai tagállamok nem kerülhetnek rosszabb 
helyzetbe. Tehát nyilvánvalóan meg kell védeni azokat az érdekeket, amelyek fontosak 
a tagállamoknak, egész Európában.  

Nem vagyok én sem túl optimista a megállapodás jövőjét illetően, a 
közelmúltbeli fejlemények pont abba az irányba hatnak, hogy a tárgyalások 
lelassulnak, és egy előre nem látható időpontig el is lesznek halasztva. Egyrészt az 
Egyesült Államokban egy elnökválasztási kampány zajlik, novemberben lesznek a 
választások, jövő év elején lesz egy új amerikai adminisztráció, amely majd pozícionálja 
magát a TTIP kapcsán is, de meghatározó európai vezetők, a német alkancellár, a 
francia miniszterelnök is úgy nyilatkozott, hogy a TTIP-tárgyalások egyelőre 
lekerülnek a prioritáslistáról.  

Zárójelben jegyezném meg, hogy itt az elmúlt héten volt egy nagyon komoly 
döntése az Európai Bizottságnak, amely ugyan közvetlenül nincsen összefüggésben a 
TTIP-pel, de mégis az Egyesült Államok vállalatainak a helyzetére üzenetértékkel bír. 
Arra kötelezte az Európai Bizottság az egyik tagállamot, Írországot, hogy miután a 
Bizottság értékelése szerint az utóbbi húsz évben tiltott állami támogatást 
foganatosított azzal, hogy az Apple-cégnek nagyon kedvezményes adófeltételeket 
kínált, 13 milliárd eurót kell behajtani a cégen. Ez bizonyos értelemben, nagyon 
idézőjelben egy kicsit hadüzenet az európai-amerikai kereskedelmi kapcsolatoknak. 
Tehát a TTIP-et most mi így látjuk.  

Mi azt gondoljuk, hogy Magyarország egy világgazdaság iránt, a kereskedelem 
iránt nyitott ország, nagyon fontos eleme a magyar GDP-növekedésnek a 
külkereskedelem, tehát mi a szabadkereskedelmi megállapodásokat általában 
pozitívan nézzük, a szempontjaink meg vannak fogalmazva, meglátjuk, hogy mit hoz a 
jövő. 

Ami a brexitet illeti: természetesen vannak olyan elemek, amelyek elvi kérdést 
jelentenek, ilyen pontok, hogy amíg az Egyesült Királyság az Unió teljes jogú tagja - és 
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ez két-három, akár több év is lehet, ezt nehéz most prognosztizálni -, addig minden jog 
megilleti, illetve minden kötelezettséget teljesítenie kell, köztük például a közös 
költségvetésbe történő befizetéseket, illetve az uniós állampolgárok szabad mozgáshoz 
és munkavállaláshoz való jogát. Tehát Magyarországnak, az Unió többi tagállamának 
az a felelőssége, az a dolga, hogy a Nagy-Britanniában dolgozó állampolgáraink, az ott 
tanuló állampolgáraink jogait és érdekeit teljekörűen érvényesítsük. Ezt egy 
konstruktív tárgyalási folyamat részeként képzeljük el a britekkel. Ahogy említettem 
korábban, Nagy-Britannia ezer szállal kötődik az integrációhoz, tízezer olyan 
jogszabály van, amely a belső piachoz köti, ezeket végig kell szálazniuk, meg kell 
nézniük, hogy hol mit veszíthetnek, milyen érdekeik vannak, ez egy hosszabb folyamat 
lesz, tehát nemcsak az ötezer munkavállaló a különböző intézményekben, hanem a 
milliónyi jogszabály.  

Tehát akkor érdemes tárgyalni ezekről, amikor már mindenki kész a 
tárgyalásokra, ez a magyar kormány álláspontja, és addig is Nagy-Britanniára úgy 
tekintünk, mint a nemzetközi kapcsolatok nagyon komoly szereplőjére, és majd ha ez 
a kiválás megtörténik, akkor is a lehető legszorosabb együttműködést áll érdekünkben 
a britekkel fenntartani. 

Bővítés. Nagyon fontos kérdés, amit elnök úr felvetett, és köszönöm, hogy ezt 
említette. Ez a magyar kormány számára stratégiai jelentőséggel bír, mindenekelőtt a 
nyugat-balkáni térség helyzetéről beszélnék. Mi úgy gondoljuk, hogy valamit tenni kell 
a Görögország és Magyarország között elhelyezkedő országokkal. Ez a helyzet, ami 
most kialakult, sokáig így nem fenntartható. A migrációs válság egy kiváló alkalom volt 
arra, hogy megmutassa, hogy milyen kihívások előtt állunk, ha a nyugat-balkáni térség 
jövőjével nem foglalkozunk érdemben. Nekünk az az álláspontunk, hogy ezeknek az 
országoknak az Unió tagjaivá kell válniuk. Ehhez nyilvánvalóan meg kell felelni 
minden olyan feltételnek, amely ehhez szükséges. Magyarország ebben támogatja 
ezeket az országokat. Számos országban magyar szakértők segítik a tárgyalási 
folyamatot, Szerbiában, Montenegróban, de máshol is.  

Több nyugat-balkáni országban komoly belpolitikai helyzet van. Ezeket 
Európának nemcsak felelőssége kezelni, hanem jól felfogott érdeke is. Egy politikailag 
korrekt, szép kifejezéssel azt mondják most, hogy: bővítési fáradtság van az Európai 
Unióban; különösen a nyugat-európai társadalmak nem nagyon akarnak hallani a 
bővítésről. Nekünk az a dolgunk, hogy az ő tudatukban is tudatosítsuk azt, hogy 
amennyiben Európa nem kezeli a nyugat-balkáni térség helyzetét,akkor más szereplők 
ezt meg fogják tenni, ami nem feltétlenül fogja szolgálni Európa érdekeit. Tehát 
nemcsak rólunk van szó, nemcsak a nyugat-balkániakról van szó, hanem Európa 
magjáról is szó van. Ezt kell, azt gondolom, világosan látni mindenkinek, és ebben egy 
konstruktív tárgyalási folyamatot kell mutatnunk.  

A másik kérdés nyilván a keleti szomszédság. Ez egy picit bonyolultabb helyzet, 
és ebben is kiemelném azt, hogy Európának van felelőssége mondjuk Ukrajnával vagy 
Georgiával szemben, mert miközben éveken keresztül hitegettük Ukrajnát a keleti 
partnerség programon keresztül mindenféle szép ígérettel, most, úgy tűnik, hogy 
nagyon sokan az Európai Unióban nem nagyon akarnak hallani Ukrajnáról. Látjuk a 
folyamatokat, hogy milyen döntések születnek, milyen társadalmi reakciók születnek - 
ezek nagyon rossz üzenetek. Az ukránok számára is elmondtuk, hogy akikre igazából 
számíthatnak, azok a közvetlen szomszédaik, a visegrádiak, meg a baltiak. Szlovákia 
például jelentős mértékben hozzájárul Ukrajna energiabiztonságához a reverz 
gázvezetékkel, de Magyarország is számos esetben támogatja Ukrajnát.  

Nyilván itt előkerül az a kérdés, hogy akkor miért az a politikánk Oroszországgal 
szemben, ami? Mi úgy gondoljuk, Ukrajnának is az az érdeke, hogy már rövid távon 
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rendezze a viszonyát Oroszországgal. Ehhez mind a két félnek maradéktalanul végre 
kell hajtania a vállalt kötelezettségeket, a minszki megállapodásban rögzítetteket. 

Ukrajna is hosszú távon együtt kell, hogy működjön Oroszországgal, 
gazdaságilag, társadalmilag, ez az országnak a jövője. És közben Európának pedig meg 
kell adni minden támogatást. Katonailag nem tudjuk, meg nem is akarjuk segíteni 
Ukrajnát. Pénzügyileg se nagyon van ehhez kedv, miközben számos országban 
problémák vannak gazdaságilag. Amit meg tudunk adni, azt viszont meg kellene adni 
nekik, és Magyarország számára érthetetlen, hogy számos európai tagállam miért 
lassítja azt a folyamatot, hogy a vízummentességi megállapodást megadjuk annak az 
Ukrajnának, amely egyébként minden feltételnek megfelelt. Ez nem kerül semennyibe 
Európának. Az ukránok mindig is megbízható partnerei voltak ennek a térségnek. 
Tehát számunkra a vízummentesség ügye nagyon fontos. 

És végül a postingról beszélnék. Nem feltétlenül tartalmi összefüggésben, bár 
ebben az ügyben is van konstruktív javaslatunk. Ahogy a nagykövet úr is fogalmazott, 
ez egy rendkívül megosztó téma, 11 tagállam nemzeti parlamentje fogalmazott meg 
indokolt véleményt az ügyben, ami azt gondolom, már egy olyan kritikus tömeg, amely 
véleményével nagyon nagy bűn és hiba nem foglalkozni.  

A briteket még egy szó erejéig ideemelném. A britek folyamatosan 
hangsúlyozták, hogy az európai integráció hatékony együttműködéséhez 
elengedhetetlen a nemzeti parlamentek hangjának a meghallgatása. Ez egy nagyon 
erős brit vonal volt, amit mi folyamatosan támogattunk. A brexit sem volt, úgy tűnik, 
elég intő jel, hogy ha ez így megy tovább, akkor ez nem Európa kohézióját, hanem 
dezintegrációját fogja elősegíteni. Természetesen megértjük, hogy a 11 tagállam mellett 
van 17 másik tagállam, amely lehet, hogy nem ugyanúgy gondolkozik, mint mi. 
Természetesen ezt tiszteletben tartjuk, viszont azt nem tudjuk elfogadni, hogy az 
Európai Bizottság kizárólag az egyik csoport véleményét hajlandó figyelembe venni, és 
a másik csoport véleményét egyszerűen lesöpri az asztalról.  

Mi nem azt kértük, hogy minden szempontunkat az Európai Bizottság vegye 
figyelembe, és mindent hajtson is végre, viszont egy átfogó, minden szempontot 
bemutató vitát szerettünk volna minden érintett tagállammal - ennek a lehetőségét 
nem adták meg.  

Ha a szakmai részét nézem, van egy konstruktív javaslatunk. Azt kértük, hogy 
ne az irányelvet módosítsák, hanem hajtsák végre a végrehajtási irányelvet. Tehát 
vannak konstruktív jogi javaslataink is.  

Az egész túlmutat a posting, tehát a kiküldetési irányelv kérdésén. Egy elvi 
kérdésről van szó. Egyrészt intézményi ügyekről, a parlamentek szerepéről a jövő 
Európájában, de elvi kérdésről is, hogy 11 tagállam véleménye nem számít egy olyan 
ügyben, amely tekintetében komoly szereplők, parlamenti képviselők, parlamenti 
bizottságok szólaltak meg, vezető politikusok szólaltak meg, miniszterek, akik írtak 
levelet. Én azt gondolom, hogy ez nem mutat konstruktív irányba, még akkor sem, ha 
azt gondolom, hogy nyilvánvalóan nincsen mindenben igazunk, és meg kell 
hallgatnunk a másik fél szempontjait is. De ehhez egy vitára van szükség, amelynek a 
lehetősége egyelőre nem adatott meg.  

Az illetékes uniós biztos, Thyssen biztos asszony egy elutasító levelet küldött az 
érintett tagállamok illetékes minisztereinek. Ugyanez vonatkozik az európai ügyészség 
kérdésére is.  

Én azt gondolom, a jelen helyzetben azt kell vizsgálni, hogy az integráció hol 
lehet hatékony, hol segíti a tagállamok helyzetét, jövőjét - ott erősíteni kell az 
integrációt. Ahol pedig pont ellenkezőleg van, ott a tagállami hatásköröket kell 
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erősíteni. Tehát ahogy többen megfogalmazták: nem több, hanem egy jobb Európára 
van szükségünk, mindannyiunknak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Még egyszer szeretném 

megköszönni a nagykövet úrnak és a nagykövet uraknak a részvételét.  
Most 2 perc technikai szünetet rendelek el, tüstént folytatjuk zárt üléssel a 

bizottsági ülésünket. Köszönöm szépen.  
 

(Az ülés végének időpontja: 11 óra 46 perc 
A bizottság a továbbiakban zárt ülésen folytatta munkáját, amelyről külön 

jegyzőkönyv készült.) 
  

Dr. Hörcsik Richárd 

a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezetők:  Madarász Mária és Nánásiné Czapári Judit  


