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Napirendi javaslat

1. Az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint Szerbia közötti stabilizációs és
társulási megállapodás kihirdetéséről (T/1472. szám)
(Általános vita)

2. Egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Izrael állam
közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás és annak
módosításainak kihirdetéséről (T/1473. szám)

(Általános vita)

3. Egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról (T/1320.
szám)

(Módosító javaslatok megvitatása)

4. Döntés egyeztetési eljárások kezdeményezéséről a Házszabály 134/B. § (2)
bekezdése alapján

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 2001/18/EK irányelvnek a
tagállamoknak a területükön történő GMO-termesztés korlátozására, illetve
megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról, COM (2010)
375, 2010/0208 (COD)

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a harmadik országbeli
állampolgárok idényjellegű munkavállalás céljából való belépésének és
tartózkodásának feltételeiről, COM (2010) 379, 2010/0210 (COD)

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a betétbiztosítási rendszerekről
[átdolgozás], COM (2010) 368, 2010/0207 (COD)

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a befektetőkártalanítási
rendszerekről szóló 97/9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról,
COM (2010) 371, 2010/0199 (COD)

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a biocid termékek forgalomba
hozataláról és felhasználásáról, COM (2009) 267, 2009/0076 (COD)

5. Nagykövetjelöltek meghallgatása

(Zárt ülés!)

6. Eszmecsere az észt parlament európai ügyekkel foglalkozó bizottsága
képviselőivel
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz), a bizottság elnöke

Firtl Mátyás (KDNP), a bizottság alelnöke
Mile Lajos (LMP), a bizottság alelnöke
Bebes István (Fidesz)
Ékes József (Fidesz)
Gyopáros Alpár (Fidesz)
Lipők Sándor (Fidesz)
Dr. Mengyi Roland (Fidesz)
Tessely Zoltán (Fidesz)
Dr. Vinnai Győző (Fidesz)
Káli Sándor (MSZP)
Dr. Molnár Csaba (MSZP)
Balczó Zoltán (Jobbik)
Bana Tibor (Jobbik)
Samu Tamás Gergő (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott
Dr. Braun Márton (Fidesz) dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz)
Ivanics Ferenc (Fidesz) dr. Hörcsik Richárdnak (Fidesz)
Nógrádi Zoltán (Fidesz) Tessely Zoltánnak (Fidesz)
Dr. Vejkey Imre (KDNP) dr. Vinnai Győzőnek (Fidesz)
Dr. Botka László (MSZP) Káli Sándornak (MSZP)
Ughy Attila (Fidesz) Bebes Istvánnak (Fidesz)
Firtl Mátyás (KDNP) távolléte idejére Ékes Józsefnek (Fidesz)
Bebes István (Fidesz) távolléte idejére Lipők Sándornak (Fidesz)
Ékes József (Fidesz) távolléte idejére Firtl Mátyásnak (KDNP)

Meghívottak részéről
Dr. Hóvári János helyettes államtitkár (Külügyminisztérium)
Dr. Horváth István főosztályvezető (Külügyminisztérium)
Dr. Eiselt György helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)
Dr. Bagó Zoltán európai parlamenti képviselő (Európai Néppárt)
Marko Mihkelson, az észt parlament európai ügyekkel foglalkozó
bizottságának elnöke
Ester Tuiksoo, az észt parlament európai ügyekkel foglalkozó bizottságának
alelnöke
Jüri Tamm, az észt parlament európai ügyekkel foglalkozó bizottságának
tagja
Maret Maripuu, az észt parlament európai ügyekkel foglalkozó bizottságának
tagja
Priit Pallum, Észtország magyarországi nagykövete
Olev Aarma, az észt parlament európai ügyekkel foglalkozó bizottságának
tanácsosa
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 37 perc)

Elnöki bevezető

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
reggelt kívánok, hölgyem és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága ülését
megnyitom. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm a meghívott
vendégeinket, a meghívott előadókat, az Országgyűlés munkatársait.

A napirendi pontok elfogadása előtt a határozatképesség megállapítása történik. Az
aláírt jelenléti ív, illetve az eseti képviseleti megbízatások alapján megállapítom, hogy
bizottsági ülésünk határozatképes.

A napirendi javaslat ismertetése, a napirend elfogadása.

A mai napra tervezett napirendi pontjaink a következők. Az 1. az Európai Közösségek
és tagállamaik, valamint Szerbia közötti stabilizációs és társulási megállapodás kihirdetéséről
szóló törvényjavaslat általános vitára bocsátása. A 2. napirendi pontunk egyrészről az Európai
Közösségek és azok tagállamai, másrészről Izrael állam közötti társulás létrehozásáról szóló
euromediterrán megállapodás és annak módosításainak kihirdetéséről szóló törvényjavaslat
általános vitára bocsátása. A 3. egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú
módosításáról szóló törvényjavaslathoz érkezett módosító javaslatok megvitatása. A 4. döntés
egyeztetési eljárások kezdeményezéséről a Házszabály 134/B. § (2) bekezdése alapján. Aztán
nagykövetjelöltek meghallgatása következik, amikor zárt ülést rendelek el. Végül pedig 11
órától tervezzük az eszmecserét az észt parlament európai ügyekkel foglalkozó bizottsága
képviselőivel.

Tisztelettel kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kiegészítenivalója.
(Nincs jelzés.) Nem látok ilyet, akkor szavazást rendelek el. Ki az, aki támogatja a napirendi
pontok megtárgyalását? Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét! (Szavazás.) A jegyzőkönyv számára
megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.

Tisztelt Bizottság! Elég sűrű lesz a mai napirendünk. Próbáltuk minél korábbra tenni
az ülés kezdetét, bár a vidéki képviselők miatt így is elég korai ez a 8 óra 30 perc, de arra
kérem képviselőtársaimat, hogy mondanivalójukat röviden, tömören mondják el az egyes
napirendi pontokhoz, hiszen úgy terveztük, hogy 11 órakor az észt parlament bizottságával
lesz egy közös ülésünk, és nem illik őket várakoztatni. Ezért kérem tisztelettel
képviselőtársaimat az önmérsékletre.

Az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint Szerbia közötti stabilizációs és
társulási megállapodás kihirdetéséről szóló T/1472. számú törvényjavaslat általános
vitára való alkalmassága

Tisztelt Bizottság! Az 1. napirendi pontunk az Európai Közösségek és tagállamaik,
valamint Szerbia közötti stabilizációs és társulási megállapodás kihirdetéséről szóló
törvényjavaslat általános vitára bocsátása. Szokásunk szerint az előterjesztőnek adom meg a
szót. Egyúttal köszöntöm a kormány részéről Hóvári János helyettes államtitkár urat és
Horváth István főosztályvezető urat. Kérem, foglaljanak helyet.

Kérem helyettes államtitkár urat, ha kell kiegészíteni, főosztályvezető urat, hogy
röviden tartsák meg expozéjukat, ezután megnyitom a vitát. Tisztelt Államtitkár Úr! Tessék
parancsolni!

Dr. Hóvári János szóbeli kiegészítése

DR. HÓVÁRI JÁNOS (Külügyminisztérium): Elnök Úr! Képviselő Urak! A Szerb
Köztársaság és az Európai Közösségek között létrejött stabilizációs és társulási megállapodás
egy rendkívül fontos dokumentum a térséget illetően, és rendkívül fontos megállapodás a



-  -7

magyar nemzetpolitika számára is. Mint ahogyan önök nagyon jól tudják, 2008-ban
Szerbiában egy történelmi korszak lezárult, és a szerb vezetés egy racionális és egy
pragmatikus politikai vonalat vitt, és ez jelenleg is meghatározó Szerbiában.

Ennek a változásnak és ennek az új politikának az első gyermeke az, hogy 2008.
április 29-én az érintett felek aláírták a stabilizációs és társulási megállapodást, amelynek a
ratifikációs folyamata ezt követően megkezdődött. Nagyon kérem, hogy önök támogassák
ennek a megállapodásnak a kihirdetését. (Tessely Zoltán megérkezik az ülésre.)

A megállapodás politikai párbeszédet, regionális együttműködést irányoz elő, segíti a
négy szabadságelv megvalósulását, a szerb jogrendszer közösségi joghoz való közelítését,
kiterjedt együttműködést tesz lehetővé a gazdaság, a kereskedelem, a munkaerőpiac, tehát a
közösségi politika valamennyi területén, beleértve a bel- és igazságügyeket is. Ezen túl rögzíti
a regionális és nemzetközi szintű béke és stabilitás megteremtését, illetve a szomszédos
országokkal való jó viszony kialakításának szükségességét. A megállapodás hangsúlyozza az
emberi jogok és a kisebbségi jogok elfogadását és védelmét. Ez egy olyan megállapodás,
amely a Szerb Köztársaság számára nemcsak európai perspektívát biztosít, hanem egyben egy
olyan megállapodás, amely kötelezettségeket ró Szerbiára, hogy mindazt az értékvilágot,
amelyet az Európai Unióban követünk, ők is elfogadják, és ez egy bizonyosfajta számonkérés
lehetőségét is biztosítja. Én ezt szerettem volna mondani, úgyhogy köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a főosztályvezető urat, van-e
kiegészítenivalója. (Dr. Horváth István nemet int.) Nincs.

Tisztelt Bizottság! A vitát megnyitom. Akinek kérdése, véleménye van, kérem, most
tegye meg! (Jelzésre.) Mengyi képviselő úr, utána Balczó képviselő úr.

Kérdések

DR. MENGYI ROLAND (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Egyetlen egy rövid
kérdésem lenne a kiegészítéséhez. Úgy fogalmazott, hogy bizonyosfajta számonkérés
lehetőségét biztosítja. Egy picivel részletesebben kifejtené ezt? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Balczó képviselő úr következik.

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): A rövid kérdésem pont ehhez kapcsolódik. A Jobbik
szempontjából ennek a folyamatnak a végső döntése adott esetben a csatlakozás, ahol nyilván
kiemelten kezeljük azt, hogy a magyar kisebbség megmaradásához milyen jogokat biztosít.

És valóban ez a kérdés, hogy a kisebbségek jogainak tiszteletben tartása központi
jelentőségű - az 5. cikk -, és hogy ez lehetőséget ad-e erre. Itt valóban ez a kérdés, hogy
milyen módon segíti elő ez a szerződés ennek a hatásosabb képviseletét? Tehát megismétlem
a kérdést.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. Átadom a
szót az előterjesztőnek, az államtitkár úrnak, illetve a főosztályvezető úrnak, tessék
parancsolni! (Firtl Mátyás megérkezik a bizottság ülésére.)

Dr. Hóvári János válaszai

DR. HÓVÁRI JÁNOS (Külügyminisztérium): Képviselő úr, a számonkérés és a
szerb politikának egy bizonyosfajta kontrollja egy politikai eszköz.

A szerződés végrehajtásáról minden évben jelentés készül, és ennek a jelentésnek a
készítésében Magyarország, mint az Európai Unió egyik tagállama és mint szomszédos
ország, részt vesz. A magyar diplomácia erőfeszítésein és eredményorientáltságán múlik az,
hogyha vannak olyan kirívó esetek, amelyek a magyarságot hátrányosan érintik, ezek
megjelenjenek.
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És jelenthetem önöknek, hogy amennyiben ilyen lesz, a magyar külpolitika
határozottan fel fog lépni és mindezt a legkülönbözőbb európai fórumokon jelezni fogja. És
mindent megtesz annak érdekében, hogy az éves jelentésekbe ezek a sajnálatos, esetleges
sajnálatos események bekerüljenek.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Én úgy hiszem, hogy ez egy nagyon
jelentős lépés nemcsak a szerb-magyar kapcsolatok területén, hanem Szerbia és az Európai
Unió kapcsolatainak területén is.

Én úgy hiszem, hogy az rendkívül fontos a jövőre nézve, ami itt elhangzott, nemcsak a
monitorizálással kapcsolatban, ami nemcsak a magyar kisebbség, hanem általában véve a
Balkánon lévő más etnikai kisebbségek stabilizálását is jelenti. A magyar külpolitikának
mindig is fontos prioritása volt a balkáni stabilizálás, a Nyugat-Balkán stabilizálása.

Ennek kapcsán a magyar elnökség alatt, úgy hiszem, hogy a magyar külpolitikának
különös felelőssége és lehetősége lesz abban, hogy mindazt, amit itt elmondott a helyettes
államtitkár úr, különös figyelemmel kísérjük.

Határozathozatal

Tisztelt Bizottság! Szavazást rendelek el. Kérdezem, ki az, aki általános vitára
alkalmasnak tartja az előtti törvénytervezetet. Aki igen, kérem, hogy emelje fel a kezét!
(Szavazás.)

A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy egyhangúlag támogattuk, köszönöm
szépen.

Bizottsági előadó kijelölése

Tisztelt Bizottság! Ha megengedik, akkor én röviden szeretnék beszámolni majd a
plenáris ülésen a bizottságban történtekről. Ez várhatóan a jövő héten hétfőn kerül napirendre.

Egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Izrael állam
közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás és annak
módosításainak kihirdetéséről szóló T/1473. számú törvényjavaslat

Tisztelt Bizottság! Második napirendi pontunk: egyrészről az Európai Közösségek és
azok tagállamai, másrészről Izrael állam közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán
megállapodás és annak módosításainak kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitára
bocsátása.

Az előterjesztő szintén Hóvári János helyettes államtitkár úr, illetve Horváth István
főosztályvezető úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Megadom a szót mint előterjesztőnek, tessék
parancsolni!

Dr. Hóvári János szóbeli kiegészítése

DR. HÓVÁRI JÁNOS (Külügyminisztérium): Köszönöm, elnök úr. Képviselő urak,
mint nagyon jól tudják, az Európai Uniónak egy kiterjedt mediterránpolitikai rendszere van,
ami összefügg azzal, hogy az Európai Unió súlya a mediterrán térséget illetően meghatározó,
és számos meghatározó tagállamnak a mediterrán térség igen fontos partnere.

A mediterrán országok a Földközi-tenger déli és keleti partvidékén mind lépéseket
tettek az elmúlt évtizedekben annak érdekében, hogy a szomszédság, a közelség és a
kapcsolatok okán minél szorosabbra fűzzék szálaikat az Európai Unióval.

Ebben a rendszerben - nyilvánvalóan az adott országok belső felépítése, demokratikus
jellege és érdekérvényesítő képessége okán - különböző szintek alakultak ki. Vannak olyan
országok, amelyek közelebb vannak az Európai Unióhoz, vannak, amelyek egy kicsit
távolabb, mert a belső rendszerük fogságában lévén bizonyos gátak keletkeznek a kapcsolatok
építésében.
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Az Európai Unió mediterrán politikájának különböző korszakai vannak. A kilencvenes
évek közepén a barcelonai folyamattal elindult egy olyan általános építő folyamat, amely azt
jelezte, hogy nemcsak az izraeli-palesztin konfliktus létezik az Európai Unió tekintetében,
hanem az egész észak-afrikai arab térséggel az Európai Uniónak egy strukturált párbeszédet,
egy strukturált rendszert kell kialakítania. Ezt a struktúrát az elmúlt években Sarkozy elnök
átalakítani kezdte, és ebben a rendszerben egyrészt az a törekvése a francia külpolitikának és
az új mediterrán politikának, hogy minden érintett fél a mediterrán térségből egy asztalnál
üljön, és igazi dialógus folyjon.

Egy másik folyamat, ami zajlik tulajdonképpen - a nyolcvanas évek végén kezdődött
ez meg -, hogy a különböző mediterrán országok társulási megállapodást kötnek az Európai
Unióval. Ez a Maghreb-térségben kezdődött, Marokkó volt az egyik meghatározó ország,
Tunézia a másik, és ebbe a rendszerbe került be Izrael, ahol 2000-ben lépett életbe az a
társulási megállapodás, amelyet már 1995-ben parafáltak.

Annak a folyamatnak a keretében, hogy az egyes mediterrán országok nagyobb
teljesítést tudnak biztosítani, illetőleg közelebb vannak az Európai Unió eszmevilágához,
ennek következtében elindult egy folyamat, hogy bizonyos országokkal egy bizonyos
upgrade-olás történik meg. Ez zajlik Marokkóval, ez zajlik Tunéziával, ez zajlik a
palesztinokkal, és ez zajlott le Izraellel, 2010-ben sikerült megállapodni annak a szerződésnek
a szövegében, amelynek a kihirdetéséhez kérjük a tisztelt bizottság támogatását. Ez egyben
egy olyan megállapodás, amely keretében a 2004-ben, illetőleg 2007-ben csatlakozott
országok is ezzel az aktussal és ennek a szerződésnek a keretében hirdetik ki, azaz fogadják el
a 2000. június 1-jén életbe lépett társulási megállapodást. Én ezt szerettem volna elmondani,
úgyhogy kérem, hogy a szerződés kihirdetését támogassák.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Főosztályvezető úr, nincs kiegészítenivalója? (Dr.
Horváth István: Köszönöm.)

Tisztelt Bizottság! Úgy hiszem, hogy ez egy nagyon fontos megállapodás kihirdetése.
Én 2004 óta veszek részt az Euromediterrán Parlamenti Közgyűlés munkájában Ez az
egyetlen olyan fórum, ahol izraeli és arab képviselők leülnek egymással beszélgetni. Óriási
kérdés a mediterrán térségben az olaj és a víz kérdése, és a megállapodás kihirdetésének az is
jelentősége, hogy úgy hiszem, hogy Franciaország nem sajátíthatja ki a saját politikája
szempontjából az egész mediterrán térséget, hanem ez az Európai Unió 27 tagállamának
közös ügye.

Sokszor fölvetődött az, hogy mi köze Magyarországnak és más európai uniós
országoknak, amelyek nem mediterrán országok, az EU-Med-hez? Nos, néhány olyan kérdés
van az olajon és a vízen kívül, például az illegális migráció, ami igenis érint bennünket, és a
Külügyminisztérium állandóan foglalkozik ezzel, több bizottságban ez óriási kérdés volt,
különösen például Olaszország esetében vagy az észak-afrikai országok esetében. Tehát úgy
érzem, hogy Magyarország is kivette a részét ebből a munkából, nemcsak a
Külügyminisztériumban, hanem parlamenti síkon is igyekeztünk minden fontos plenáris
ülésen részt venni és a magyar álláspontot elmondani.

Tisztelt Bizottság! A vitát megnyitom. Akinek kérdése, véleménye van, most
elmondhatja. (Jelzésre:) Mile alelnök úré a szó.

Kérdések, vélemények

MILE LAJOS (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem egy
olyan természetű kérdésem lenne, ami egy kicsikét tágabb kontextusban vizsgálja ezt a
mostani megállapodást. Az EU szomszédságpolitikáján belül számomra kiemelten fontos a
keleti partnerség kérdésköre, és az az egyszerű kérdésem, hogy ez a mostani megállapodás és
egyáltalán ezek a francia törekvések és a mediterrán régió ilyen természetű együttműködése
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hogyan befolyásolja azokat a célkitűzéseket, amelyeket mi a magunk számára is az elnökség
idejére kitűztünk a keleti partnerséggel kapcsolatban. Még pontosabban: nem alakul-e ki
olyan rivalizálás az EU szomszédságpolitikáján belül, amely esetlegesen a keleti partnerség
sikerét, akár a csúcstalálkozó sikerét is befolyásolhatja? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Balczó képviselő úr!

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Elnök úr, köszönöm a szót. Két dolgot szeretnék
előrebocsátani. Az egyik az, hogy amikor az általános vitára való alkalmasságról döntünk
formailag, akkor politikailag gyakorlatilag a képviselők azt előlegezik meg, hogy magát a
törvényjavaslatot majd támogatják vagy sem.

A másik az, hogy kérte elnök úr, hogy lehetőleg tömörek legyünk. Nyilván jövő héten
plenáris ülésen ez a kérdés újra fölmerül, úgyhogy én csak egyetlen cikket emelek ki ebből a
megállapodásból, törvényjavaslatból. 2. cikk: a felek közötti kapcsolatok, valamint a
megállapodás minden rendelkezése az emberi jogok és demokratikus alapelvek tiszteletben
tartásán alapul, amelyek a felek bel- és külpolitikáját irányítják, és a megállapodás alapvető

elemét jelentik. Nem akarom mondani a tényszerű részleteket: Izrael állam nagyon sok
esetben sértett meg olyan nemzetközi megállapodásokat, amelyek éppen az emberi és
kisebbségi jogok tiszteletben tartására vonatkoznak. Ez az - további indokokat itt most nem
akarok fölsorolni -, ami miatt mi most nemmel fogunk szavazni.

Még hadd tegyek hozzá valamit! Lehet, hogy a szakértő azt mondja, hogy itt két
különböző dolgot fogok összekeverni, de év elején vagy az elmúlt évben Izrael
külügyminisztere teljesen határozott nyilatkozatot tett, hogy eltökélt szándéka Izraelnek, hogy
mihamarabb az Európai Unió tagjává váljon. Mi nem támogatjuk ezt a tagfelvételt. Úgy
érezzük, hogy egy ilyen társulási szerződés, amely úgy köttetik meg, hogy ilyen módon nem
tartja tiszteletben jelenleg azokat a legfontosabb értékeket, amelyeket az Európai Unió, annak
Parlamentje külön vitanapokon a világ minden részén előforduló jogsértéseknél fölvet, úgy
érezzük, hogy ez az ok számunkra a nem szavazatot jelenti. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Több felszólaló nincs, a vitát lezárom. Visszaadom a szót
az előterjesztőnek. Tessék parancsolni!

Dr. Hóvári János válasza

DR. HÓVÁRI JÁNOS (Külügyminisztérium): Mile alelnök úr kérdése jogos. Az
Európai Unióban az elmúlt években egy bizonyos - hogy is mondjam - feszültség volt az új
tagállamok és a mediterrán tagállamok között arról, hogy az Európai Unió számára melyik
térség, a déli térség vagy a keleti térség a fontosabb. Ez az elmúlt években elsősorban a svéd,
a lengyel és az utóbbi fél évben a magyar diplomáciának köszönhetően kezdett nyugvópontra
kerülni. A mediterrán országok is elfogadták azt, hogy az a helyzet, ami az elmúlt években
volt, hogy megfelelő politikák és eszközök álltak rendelkezésre a mediterrán térségben, a
keleti dimenzióban azonban nem, és magára hagytunk az Európai Unió és Oroszország határai
között egy hatalmas nagy, egy százmilliós, úgynevezett köztes zónát, és tulajdonképpen ezzel
a politikával nyomtuk kelet felé, az orosz politika felé, ez tarthatatlan, ez ellentétes az európai
érdekekkel.

Jelenleg úgy tűnik az Európai Unió belső egyeztetési mechanizmusában, hogy ez a
kérdés nyugvópontra jutott, az Európai Unió minden része, a mediterrán lobbi is megértette,
hogy a keleti politika fontos. Ahogyan Svédországnak határozott és jól kigondolt mediterrán
politikája van, holott Svédország aligha vádolható meg azzal, hogy mediterrán ország lenne,
bár valószínűleg szeretnének azok lenni, úgy a portugáloktól és a spanyoloktól is elvárható,
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hogy hasonlóképpen alakítsák ki a maguk Ukrajna-Grúzia-Belorusszia-Moldova-
politikájukat.

A magyar EU-elnökség egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogy a keleti partnerség
rendszerét az Európai Unióban meghatározó súllyal kezelje, és mindaz az eszközrendszer, ami
ennek a térségnek a felzárkóztatásához kell, rendelkezésre álljon, éppúgy, mint ahogyan a
mediterrán térség vonatkozásában ez már tulajdonképpen legalább két évtizede megvan.

Balczó képviselő úrnak teljesen igaza van, hogy Izrael állam különféle intézményei az
emberi jogokat durván megsértették. Ezek az ENSZ-ben és a különféle nemzetközi
fórumokon elhangzanak. Szerencsére Izraelben is folynak belső vizsgálatok, és az izraeli
bíróságok is nagyon kemény határozatokat mondanak ki a különböző jogsértések esetében.

Ez a megállapodás, aminek a kihirdetéséhez kérjük a képviselő urak támogatását,
többek között arról szól, hogy az Európai Unió, úgy is fogalmazhatok, hogy nyomást kíván
gyakorolni Izraelre, hogy az emberi jogok kérdésében más politikát vár el, és ez az alfája és
az ómegája, ez a függvénye a további kapcsolatok építésének. Ezt egyébként Izraelben is
érzik.

A képviselő úr nagyon jól tudja, hogy az Európai Unió emberi jogi dimenziója
rendkívül erős, különösen az Európai Parlament vonatkozásában szinte még erősebb, mint a
brüsszeli intézményrendszerben. Ez a megállapodás ilyen szemszögből segíti azt, hogy Izrael
nagyobb figyelmet szenteljen az általános emberi jogok kérdésének.

Az a felvetés, amit a képviselő úr az izraeli külügyminiszter kapcsán mondott, az nem
reális, mert az izraeli külügyminiszter nem olvasta a római szerződést, és a római szerződés
értelmében nem európai állam egyelőre nem lehet az Európai Unió tagja, úgyhogy ezzel
különösképpen nem kell foglalkoznunk. Úgyhogy Izrael az Európai Unió rendszerében abban
a szomszédságpolitikai rendszerben és abban a mediterránpolitikai rendszerben van, amely
egyébként évtizedek óta működik. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Még néhány gondolat ezzel kapcsolatban. (Jelzésre.)
Bocsánat, főosztályvezető úr, tessék parancsolni!

Dr. Horváth István válaszai

DR. HORVÁTH ISTVÁN (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Balczó
képviselő úr megjegyzésével kapcsolatban csak egy dolgot szeretnék említeni.

A magyar állam a csatlakozási okmány elfogadásával nemzetközi jogi
kötelezettségként elfogadta ezt a megállapodást. Jelen pillanatban nem a megállapodás
magyarországi jóváhagyásáról vagy megerősítéséről van szó, mert ez megtörtént. A
nemzetközi jogi kötelezettség fennáll.

Ha a kihirdetésre nem kerül sor, akkor a magyar jogalkalmazót zárjuk el ettől a
megállapodástól, de ettől függetlenül az állam felelőssége a megállapodás végrehajtásáért
továbbra is érvényes. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Még egy gondolat a megállapodás jelentőségéről. A
megállapodás lehetővé tesz egy olyanfajta politikai párbeszédet, ami a csúcstalálkozókon,
illetve a külügyminiszteri szintű évenkénti találkozókon és rendszeres szakértői szintű
konzultációkon jelenik meg.

Különösen fontos az Európai Parlament és a Knesset közötti együttműködés. Tehát
úgy érzem, az elkövetkezendő időszakban ezek a fórumok alkalmasak lesznek arra, hogy
mind az Unió, mind pedig Izrael külpolitikája közelítsen egymáshoz, és a vitás kérdéseket,
mint például legutóbb a túszdráma, vagy a segélyakció körül kialakult probléma volt,
megbeszéljék, feloldják. Korábban ilyen párbeszédekre nem volt lehetőség.
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Határozathozatal

Tisztelt Bizottság! Szavazást rendelek el. Kérdezem, ki az, aki támogatja az
euromediterrán megállapodásról és annak módosításainak kihirdetéséről szóló javaslatot.
Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 15 igen szavazat. Aki tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.)
Ki van ellene? (Szavazás.) 3 ellenszavazat.

A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy 15 igen szavazattal és 3 ellenszavazat
ellenében bizottságunk támogatta az általános vitára való alkalmasságot. Ha megengedik
képviselőtársaim, akkor erről is pár szóban tájékoztatom a plenáris ülést a következő héten
hétfőn. (Általános helyeslés.)

Tisztelt Bizottság! Köszönjük szépen a helyettes államtitkár úrnak és a főosztályvezető
úrnak a megjelenést, további jó munkát kívánunk! (Jelzésre.) Balczó képviselő úr!

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Természetesen csak formai szempontból szeretném azt
jelezni, hogy kisebbségi vélemény is kialakult, amit nem kívánok a deklaráláson túl
kisebbségi véleményként elmondani. Tudomásul veszem, hogy ez csak a Jobbik véleménye
volt, és majd a frakciófelszólalásban mondom el, csak formailag mégis jelzem, azzal, hogy a
bizottságban nem volt egyhangú a vélemény. Erre tartanánk igényt.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én azt szoktam ilyenkor tenni, mint bizottsági előadó,
hogy megemlítem, mi hangzott el a bizottságban, mi az álláspont, és természetesen azt is
megemlítem, hogy volt kisebbségi vélemény, jelen esetben a Jobbik véleménye. Ez így
korrekt. És akkor természetesen a vitában majd el lehet mondani…

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Ez számunkra elegendő, hiszen ha egy párt fogalmazza
meg, akkor elég rá az utalás, és nyilván majd frakcióvéleményként mondjuk el.

ELNÖK: Így van! És megpróbálom majd pontosan idézni, amit…

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Bocsánat, ha az elnök úr annyit mond, hogy kisebbségi
vélemény is elhangzott, amelyet a Jobbik-frakció majd a felszólalásában ismertet, az nekünk
teljesen elegendő, és ez a legrövidebb megoldás.

Egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló
T/1320.számú törvényjavaslat módosító javaslatainak megtárgyalása

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Köszönjük szépen a
Külügyminisztérium előterjesztését.

Következik a harmadik napirendi pontunk, egyes migrációs tárgyú törvények
jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/1320. számú előterjesztés, a módosító
javaslatokról fogunk dönteni. Köszöntöm Eiselt György helyettes államtitkár urat a
Belügyminisztériumból, mint a kormány képviselőjét.

Tisztelt Bizottság! A 2010. október 29-ei ajánlástervezet alábbi pontjai tartoznak a
bizottság hatáskörébe, a jegyzőkönyv számára szeretném elmondani: 1., 3., 5., 9., 10., 11.,
14., 19., 22., 49., 60., 63., 65., 66., 69., 75., 78., 81., 87. és 96. pontok. Tehát ezekről a
módosító javaslatokról fogunk dönteni.

Tisztelt Bizottság! Az 1. módosító javaslat Iváncsik Imre és Harangozó Tamás
képviselő úr javaslata. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e valaki, aki szeretne szólni a
módosító javaslat mellett. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyen jelzést.

A kormány álláspontját kérem.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): A kormány nem támogatja.
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ELNÖK: A kormány nem támogatja.
Mielőtt szavazást rendelek el, szeretném bejelenteni az eseti képviseleti megbízásokat:

Hörcsik Richárd képviseli Ivanics Ferenc képviselő urat; Vinnai Győző képviseli dr. Vejkey
Imrét; Mengyi Roland képviselő úr képviseli Braun Mártont; Bebes István képviseli Ughy
Attilát; Tessely Zoltán képviseli Nógrádi Zoltánt; Káli Sándor képviseli Botka Lászlót; Ékes
József képviseli Firtl Mátyást, aki most kiment, tehát joga van a képviselő úrnak szavazni, és
ha visszajön, akkor majd ő szavaz.

Tehát az 1. módosító javaslatot ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 támogatás, az
egyharmadot sem kapta meg. Köszönöm szépen.

Következik a 3. módosító javaslat, Szabó Timea módosító javaslata. Kérdezem a
képviselőket, van-e valaki, aki szólna a javaslat mellett. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok
ilyen jelzést.

A kormány álláspontját kérem.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja.
És a képviselők? Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 15 igen szavazat. Aki tartózkodik?

(Senki sem jelentkezik.) Aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 ellenében a bizottság támogatja,
köszönjük szépen.

Következik az 5. módosító javaslat, szintén Szabó Timea képviselő asszony módosító
javaslata. Kérdezem, kíván-e valaki mellette szólni. (Nincs jelzés.) Nem.

A kormány álláspontját kérjük.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Tekintettel arra, hogy az előző
ponthoz kapcsolódik, támogatja.

ELNÖK: Támogatja. És a képviselők? Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 15 igen. Ki
tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) Ki van ellene? (Szavazás.) 4 ellene. A bizottságunk
támogatta.

Következik a 9. módosító javaslat, szintén Szabó Timea képviselő asszony módosító
javaslata. Kérdezem, kíván-e szólni valaki a módosító javaslat mellett. (Nincs jelzés.) Nem
kíván.

A kormány álláspontját kérjük.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. Ki az, aki támogatja képviselőtársaim közül?
(Szavazás.) 15 igen. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Ki van ellene? (Szavazás.) 3
ellenszavazat. A bizottságunk támogatta.

Következik a 10. módosító javaslat, Iváncsik Imre és Harangozó Tamás képviselő

urak módosító javaslata. Kérdezem, kíván-e valaki szólni a módosító javaslat mellett. (Nincs
jelzés.) Nem látok ilyet.

A kormány álláspontját kérjük.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.
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ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja
képviselőtársaim közül. (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) 14 ellenszavazat.
Ki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottságunk elvetette a módosító javaslatot.

Következik a 11. módosító javaslat, Szabó Timea képviselő asszony módosító
javaslata. Kérdezem, kíván-e szólni valaki mellette. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet.

A kormány álláspontját kérjük.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) 15 igen. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Ki van ellene? (Szavazás.) 3
ellene. A bizottságunk támogatta.

Következik a 14. módosító javaslat, Iváncsik Imre és Harangozó Tamás képviselő

urak módosító javaslata. Kérdezem, kíván-e valaki mellette szólni. (Nincs jelzés.) Nem látok
ilyet.

A kormány álláspontját kérjük.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki
támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 17 nem.
Ki tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet. Bizottságunk nem támogatja.

Következik a 19. módosító javaslat, szintén Iváncsik Imre és Harangozó Tamás
módosító javaslata. Kérdezem, kíván-e szólni valaki mellette. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet.

A kormány álláspontját kérjük.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A kormány ezt sem támogatja. Ki az, aki támogatja képviselőtársaim közül?
(Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 17 nem. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 1
tartózkodás. A bizottságunk nem támogatta.

Következik a 22. módosító javaslat, ami Szabó Timea képviselő asszony módosító
javaslata. Kérdezem, kíván-e szólni valaki a módosító javaslat mellett. (Nincs jelzés.) Nem
látok ilyet.

A kormány álláspontját kérjük.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki
támogatja. (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 19 nem. Ki tartózkodik?
(Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottságunk nem támogatta.

Következik a 49. módosító javaslat, szintén Szabó Timea képviselő asszony módosító
javaslata. Kérdezem, kíván-e valaki mellette szólni. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet.

A kormány álláspontját kérjük.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki
támogatja. (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 17 nem. Ki tartózkodik?
(Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottságunk nem támogatja a módosító javaslatot.
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Következik a 60. módosító javaslat, szintén Szabó Timea képviselő asszony
módosítása. Kérdezem, kíván-e szólni valaki mellette. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet.

A kormány álláspontját kérjük.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki
támogatja. (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 17 nem. Ki tartózkodik?
(Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottságunk nem támogatja.

Következik a 63. módosító javaslat, szintén Iváncsik Imre és Harangozó Tamás
képviselő urak módosítása. Kérdezem, kíván-e valaki mellette szólni. (Nincs jelzés.) Nem
látok ilyet.

A kormány álláspontját kérjük.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Ki az, aki támogatja képviselőtársaim közül?
(Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 17 nem. Ki tartózkodik? (Senki sem
jelentkezik.) Tartózkodás nincs. A bizottságunk ezt a javaslatot is elvetette.

Következik a 65. javaslat, szintén Iváncsik Imre és Harangozó Tamás képviselők
módosítása. Kíván-e valaki mellette szólni. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet.

A kormány álláspontját kérjük.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 17 nem. Ki tartózkodik?  (Senki sem
jelentkezik.) Nincs ilyen. A bizottságunk nem támogatja a módosítást.

Következik a 66. javaslat, Volner János képviselő úr módosítása. Kérdezem, kíván-e
valaki mellette szólni. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet.

A kormány álláspontját kérjük.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a képviselőtársaimat, ki az, aki
támogatja? (Szavazás.) 4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Ki tartózkodik?
(Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottságunk nem támogatja a módosító javaslatot.

Következik a 69. javaslat, Szabó Timea képviselő asszony módosítása. Kérdezem,
kíván-e valaki mellette szólni. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet.

A kormány álláspontját kérjük.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Ki az, aki támogatja képviselőtársaim közül?
(Szavazás.) 1 kőkemény támogatás. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 17 nem. Ki
tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottságunk nem támogatja a módosítást.

Következik a 75. javaslat, Szabó Timea képviselő asszony módosítása. Ki az, aki
kíván mellette szólni? (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet.

A kormány álláspontját kérjük.
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DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Ki az, aki támogatja képviselőtársaim közül?
(Szavazás.) Szintén 1 támogatás. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 17 nem. Ki
tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottságunk nem támogatja a módosítást.

Következik a 78. pontban Szabó Timea képviselő asszony módosítása. Ki az, aki
kíván mellette szólni? (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet.

A kormány álláspontját kérjük.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Ki az, aki támogatja képviselőtársaim közül?
(Szavazás.) 1 támogatás. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 17 nem. Tartózkodás?
(Szavazás.) 2 tartózkodás. Ezt is elvetettük.

Következik a 81. javaslat, Szabó Timea képviselő asszony módosítása. Ki az, aki
kíván mellette szólni? (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet.

A kormány álláspontját kérjük.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Ki az, aki támogatja képviselőtársaim közül?
(Szavazás.) 1 támogatás. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 17 nem. Ki tartózkodik?
(Szavazás.) 2 tartózkodás. Nem támogatja a bizottságunk a módosító javaslatot.

Következik a 87. javaslat, Szabó Timea képviselő asszony módosítása. A kormány
álláspontját kérjük.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Ki az, aki támogatja képviselőtársaim közül?
(Szavazás.) 1 támogatás. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 17 nem. Ki tartózkodik?
(Szavazás.) 2 tartózkodás. Ezt is elvetettük.

Végül az utolsó a 96. javaslat, Szabó Timea képviselő asszony módosítása.
Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Képviselőtársaim közül ki az, aki támogatja a
módosítást? (Szavazás.) 1 támogatás. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 17 nem. Ki
tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Nem támogatja a bizottságunk.

Kérdezem képviselőtársaimat, van-e valakinek tudomása olyan módosító javaslatról,
ami bizottságunk hatáskörébe tartozott volna, de nem szavaztunk róla? (Senki sem
jelentkezik.)

Nem látok ilyen jelzést. Így akkor minden részünkre kijelölt és bizottságunkat érintő
módosító javaslatról döntöttünk. Köszönjük szépen helyettes államtitkár úrnak a részvételét.

Döntés egyeztetési eljárások kezdeményezéséről a Házszabály 134/B. § (2)
bekezdése alapján:

Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 2001/18/EK irányelvnek a
tagállamoknak a területükön történő GMO-termesztés korlátozására, illetve
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megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról, COM(2010) 375,
2010/0208 (COD);

Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a harmadik országbeli
állampolgárok idényjellegű munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának
feltételeiről, COM (2010) 379, 2010/0210 (COD);

Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a betétbiztosítási rendszerekről
[átdolgozás], COM (2010) 368, 2010/0207 (COD);

Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a befektetőkártalanítási
rendszerekről szóló 97/9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról,
COM (2010) 371, 2010/0199 (COD);

Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a biocid termékek forgalomba
hozataláról és felhasználásáról, COM (2009) 267, 2009/0076 (COD)

Tisztelt Bizottság! Következik a 4. napirendi pont: döntés egyeztetési eljárások
kezdeményezéséről a Házszabály 134/B. § (2) bekezdése alapján. A javaslatok rövid
ismertetőjét a bizottság tagjai a múlt héten háttéranyagként megkapták, ezért ezt külön nem
ismertetem. A napirendi pontnál köszöntöm Bagó Zoltán európai parlamenti képviselő urat.
Köszöntjük. Hogy vannak a brüsszeliek? (Dr. Bagó Zoltán: Nagyon jól, köszönjük!) Nagyon
jól vannak, köszönjük szépen.

Tisztelt Képviselőtársaim! Tehát itt öt javaslatról van szó. Az első: a Parlament és a
Tanács rendelete a 2001/18/EK irányelvnek a tagállamoknak a területükön történő GMO-
termesztés korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő
módosításról;  a második a Parlament és a Tanács irányelve a harmadik országbeli
állampolgárok idényjellegű munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának
feltételeiről; a harmadik a Parlament és a Tanács irányelve a betétbiztosítási rendszerekről; a
negyedik javaslat a Parlament és a Tanács irányelve a befektetőkártalanítási rendszerekről
szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról; végül az ötödik a Parlament és a
Tanács rendelete a biocid termékek forgalomba hozataláról és felhasználásáról.

Tisztelt Bizottság! Tehát a bevett gyakorlatunknak megfelelően döntenünk kell arról,
hogy elindítjuk-e az eljárást az említett öt javaslattal kapcsolatban. Ez egy formai dolog.

Határozathozatal

Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja, hogy elindítsuk az eljárást? (Szavazás.)
Egyhangúlag támogattuk, köszönöm szépen. És akkor a következő bizottsági üléseken

várhatóan előkerül ezen rendeletek megtárgyalása. Szokás szerint egy kormánypárti és egy
ellenzéki raportőrt szeretnénk állítani, majd ezt még meg fogjuk beszélni a bizottság későbbi
összejövetelein.

Tisztelt Bizottság! Következik a nagykövetjelöltek meghallgatása. Zárt ülést rendelek
el. Kérem a tisztelt munkatársakat és a sajtó képviselőit, hogy akiknek nincs engedélyük,
hagyják el a termet!

(Szünet:9.23-9.26
A bizottság 9 óra 26 perctől 10 óra 41 percig zárt ülést tartott,

melyről külön jegyzőkönyv készült.
Szünet: 10.41-11.10

A nyílt ülés folytatásának időpontja: 11 óra 10 perc.)
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Eszmecsere az észt parlament európai ügyekkel foglalkozó bizottsága
képviselőivel

(A napirendi pont tárgyalása folyamatos észt-magyar tolmácsolás mellett zajlik.)

Az elnök felvezetője

ELNÖK: Jó napot kívánok! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Alelnök
Asszony! Kedves Bizottsági Tagok! Először is engedjék meg, hogy nagy tisztelettel
köszöntsem az észt parlament európai ügyekkel foglalkozó bizottsága tagjait. Tisztelettel
megemlítem, hogy önök a magyar parlament egyik különleges termében vannak, ez
bizottságunk állandó terme. Ez Nagy Imréről, az 1956-os forradalom mártír
miniszterelnökéről elnevezett terem. Azért említem ezt, mert az önök programját olvasva
holnap önök részt vesznek az 1956-os forradalom áldozataira való megemlékezés
ünnepségén.

Tisztelt Elnök Úr! A magyar elnökségi fél év előtt az önök bizottsága az első, amellyel
az Európai ügyek bizottsága eszmecserét folytat. Ez is jelzi azt, hogy a két bizottságot
nemcsak egyfajta hivatali, hanem rokoni szálak is összekötik, gondolok itt a finnugor-magyar
rokonságra.

Bizottságunk az uniós csatlakozásunknak is köszönhetően a magyar Országgyűlés
egyik legfontosabb vagy inkább legerősebbik bizottsága. Közép-Európában mi voltunk az
első ilyen önálló bizottság, 1992-ben alakultunk meg. Bizottságunk tevékenységéhez szorosan
hozzátartozik a magyar európai uniós elnökségre való felkészülés. Éppen ezért két hete
kezdeményeztünk egy vitanapot a parlamentben a plenáris ülésen a magyar európai uniós
elnökség prioritásairól. Örömmel tájékoztatom önöket, hogy a parlamenti pártok között
konszenzus van a sikeres magyar elnökség lebonyolítása érdekében. Martonyi
külügyminiszter úr meghirdette a pax presidentiaet, azaz az elnökségi békét. Reméljük, hogy
a magyar elnökség sikeres lesz. Rajunk, bizottságon nem fog múlni.

Tisztelt Elnök Úr! Ön a magyar parlament egyik legfontosabb bizottsága szobájában
van képviselőtársaival együtt. Az elnökségünk összetétele a következő: Firtl alelnök úr a
KDNP részéről van, Mile képviselő úr az LMP részéről. Képviselőtársaim a kormánypártot,
illetve az ellenzéket képviselik. Balczó képviselő úr pedig a magyar parlament alelnöke.

Tisztelt Elnök Úr! Örömmel köszöntjük. Átadom a szót.

Marko Mihkelson hozzászólása

MARKO MIHKELSON, az észt parlament európai ügyekkel foglalkozó bizottságának
elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Kedves Bizottsági Tagok! Nagy örömömre szolgál, hogy a
delegációnknak lehetősége nyílt Budapesten arra, hogy találkozzon az önök Európai ügyek
bizottságával, hogy gondolatokat és információt cserélhessünk egy nagyon lényeges
időpontban, amikor Magyarország felkészül első elnökségére az Európai Unióban. Biztos
vagyok benne, hogy a két parlamentben nagyon sok közös van: egy időben csatlakoztunk az
Európai Unióhoz, és mind a múltban, mind a jövőben találhatunk nagyon sok közöset, és az
együttműködésünk, amely eddig volt, biztos a következő év elejére is érvényes, a jó
kapcsolatok fennmaradnak.

Engedjék meg, hogy a magam részéről is bemutassam a bizottságot, akikkel együtt
érkeztünk ide. Az észt parlament európai ügyek bizottsága Észtországban is nagyon fontos,
talán a legfontosabb bizottság, de legalábbis a legnagyobb. 101 tagja van az észt
parlamentnek, ebből 15-en tagjai az európai ügyek bizottságának. Igaz, hogy a mi
bizottságunk nem annyira régi, mint az önöké, hiszen a mienket csak 1997-ben hozták létre,
jóval azelőtt, mielőtt Észtország csatlakozott az Európai Unióhoz.

A bizottságunk tevékenyen részt vesz az európai uniós kérdéseket illető
döntéshozatalokban, és a mi bizottságunk jóváhagyása nélkül az Európai Unióban az észt
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ügyeket nem képviselhetik. Úgyhogy a bizottságunk nagyon aktívan részt vesz minden egyes
döntés meghozatalában. Jelenleg a 15 tagból 4-en vannak itt. Bal oldalamon a bizottság
alelnöke, Ester Tuiksoo asszony van, aki az ellenzéket képviseli, a Népi Szövetséget, és
korábban a mezőgazdasági miniszter. Jüri Tamm úr szintén a bizottság tagja, a gazdasági
bizottság tagja is, és ő a Szociáldemokrata Párt tagja. Ez is jelenleg ellenzéki párt. Maret
Maripuu asszony a liberális Reform Párt tagja, egykori szociális miniszterünk. Mi ketten a
koalíciós pártok, tehát a kormánypártok tagjai vagyunk. Én magam a bizottság elnökeként a
Konzervatív Pártnak vagyok a tagja. Priit Pallum nagykövet úr nemrég kezdte meg
diplomáciai tevékenységét Magyarországon. Biztos vagyok abban, hogy ő nagyon jó partnere
lesz önöknek, és képviseli Észtországot. Megemlítem még Olev Aarma urat is természetesen,
aki mindenre emlékszik, ő a mi lelkiismeretünk, ő a bizottságunk tanácsosa már ’97-től,
úgyhogy a bizottságnak ő az egyik motorja.

Nagy örömünkre szolgál, hogy kicserélhetjük gondolatainkat, használjuk is ki ezt az
időt nagyon hatékonyan. Engedjék meg, hogy fel is tegyek egy kérdést: hogyan látja az önök
bizottsága a parlament szerepét a magyar elnökség idején a jövő év első felében?

Hozzászólások

ELNÖK: Köszönöm szépen a kérdést. Amint említettem, két héttel ezelőtt volt egy
vitanap a magyar parlamentben a magyar európai uniós prioritásokról. A bizottságunk
szervezte ezt annak érdekében, hogy a magyar polgárok minél többet megtudjanak, hogy mi
ez az egész, tudniillik - nagyon fontos momentum -, amikor mi csatlakoztunk az Európai
Unióhoz, a magyar polgárok 66 százaléka támogatta a csatlakozást, most, 2010-ben
közvélemény-kutatás eredménye szerint már csak 37 százaléka támogatja. Mi ez a nagy
változás?

Bizony, nemcsak Európában érezhető ez az elidegenedés az Uniótól, hanem
Magyarországon is. Sajnos, az elmúlt 8 esztendő kormányzati politikája is hozzájárult ehhez.
Így nekünk nagyon nagy szerepünk van abban, hogy az elnökség ideje alatt az Európai Unió
reputációját visszaszerezzük a magyar lakosság szemében. És fordítva is, hogy Magyarország
pozícióját megerősítjük az Unióban. Mi, az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága ebben
tevékenyen szeretnénk részt venni, először is azáltal, hogy szeretnénk egy átlátható európai
politikát folytatni, s a polgárok számára bizonyítani azt, hogy az Európai Unió egy lehetőség,
és ez az elnökség fél éve minden magyar polgárnak közös érdeke, hogy ebben sikerünk
legyen. Hiszen lásd Csehország példáját, ahol a belpolitikai problémák megzavarták a sikeres
elnökség teljesítését.

Tehát ezért fontos az, hogy egyfajta kooperáció alakuljon ki elsősorban a parlament
minden pártja között, mert közös érdekünk, nemcsak a kormánypártoknak, hogy ez az
elnökség sikeres legyen. Mi szeretnénk, hogyha az elnökségi prioritásokat kitárgyalnánk a
magyar polgárok előtt. Éppen ezért a vitanapon is ez volt a téma, hogy miért fontosak,
bemutatván azt, hogy ne legyenek hiú ábrándjaink, illúzióink, hiszen a magyar elnökség
prioritásainak 60-70 százalékát készen kapjuk, örökségül; 20 százalékot a váratlan
eseményekre kell fókuszálnunk, és ami magyar érdek, nemzeti érdek, az csak 5-10 százalék.

De örömmel tudok beszámolni arról, hogy az új magyar kormány gazdasági programja
koherens az Európai Unió futó programjaival, például az Európai Unió 2020-as programmal,
és ez nagyban megkönnyíti a helyzetünket. Tehát úgy látjuk, hogy a parlamentnek nagyon
nagy szerepe van abban, nemcsak a kormánynak, hanem a parlamentnek, hogy mi ezt
megzenésítsük, először is ezt a programot Magyarországon, másodsorban pedig van a
fórumunk, a COSAC-találkozó, valamint a partnerbizottságokkal a háttérben erről együttesen
beszélnünk kell. Különösen a lengyel kollégákkal van egy fontos kapcsolatfelvétel, hiszen
nagyon sok fejezetet, amit mi most megnyitunk, a lengyel elnökség ideje alatt zárják le. Ezért
köszönöm az elnök úrnak azt a felvetését, hogy a következő COSAC elnökségi találkozón
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Lengyelországgal és a balti országokkal mi külön egyeztessünk, én ezt nagyon jó ötletnek
tartom, hiszen számtalan közös érdekünk van.

Szeretném már most meghívni a bizottság elnökségét jövő év február 10-11-ére, és a
nagy COSAC-találkozó pedig május 29-31-én lesz. Valamint arról is szeretnék beszámolni,
hogy ezen kívül még 9 parlamenti találkozó lesz, azaz 9 parlamenti partnerbizottságot hívunk
meg, például a külügyi bizottságot, az egészségügyi bizottságot; a mezőgazdasági bizottság
most, hétvégén van itt. Nyilván az önök parlamentjéből is jönnének, tehát ezek szintén
nagyon fontos fórumok. Azon elnökségi prioritásokon szeretnénk szakbizottságonként is
végigmenni témánként, hogy mi, parlamenti képviselők hogyan látjuk, mit tudunk mi ehhez
hozzátenni.

Hadd adjam meg a szót Mile alelnök úrnak, aki mindezt kiegészíti. Mi abszolút
demokratikusan működő bizottság vagyunk, tehát itt bárki bármikor felszólalhat. És akkor
természetesen Balczó képviselő úr következik az ellenzék részéről. Tessék parancsolni!

MILE LAJOS (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr!
Kedves Vendégeink! Engedjék meg, hogy én is szeretettel köszöntsem önöket nálunk.

Rögtön a kérdésre válaszolva, egy kicsit kiegészítve azt, amit az elnök úr elmondott:
nyilván az közismert, hogy a lisszaboni szerződés óta fokozottabb szerepet kaptak a nemzeti
parlamentek az európai együttműködés keretein belül. A COSAC-ot említette. Itt, nálunk, a
parlamenti munkán belül alakult egy munkacsoport. Ez a munkacsoport havonta egyszer
ülésezik, ezen rendszeresen részt vesz a külügyminiszter úr is és az államtitkár asszony is,
akik elsősorban az előkészítésért felelősek. Tehát itt most már az előkészítési fázisban zajlik
egy rendszeres munka, ahol meghallgatjuk a kormány részéről a beszámolót, hogy hol is tart a
felkészülés, és természetesen a parlamenti pártok frakcióvezetői is részt vesznek ezen és a
különböző szakbizottságok tagjai is, természetesen mi is. Itt folyik egy vita, egy diskurzus
arról, hogy hol is tart a felkészülés, esetlegesen milyen problémák adódhatnak, nagyjából
milyen a felkészülés minősége.

A másik, ami rendkívül fontos fórum, az úgynevezett konzultációs fórum, vagy nagy
konzultációs fórum. Ez szintén egy szélesebb politikai találkozó, fórum, ahol a magyar
miniszterelnök a csúcstalálkozók előtt beszámol a magyar álláspontról, és előzetesen erről
egyeztet. Ott is ott vannak a parlamenti pártok képviselői és a bizottságok vezetői. Tehát ez
egy elég széles körben megvitatott álláspont. Tehát még mielőtt ezeket megjelenítené a
csúcstalálkozón vagy fontos, meghatározó európai uniós fórumokon, ez a konzultációs ülés
mindig összeül, és így módunk van a pontos tájékoztatásra. És arra is módunk van
természetesen, hogy képviselőként és frakciótagként is elmondjuk a véleményünket a
kialakítandó magyar állásponttal kapcsolatban.

És van még egy nagyon fontos parlamenti feladat, az úgynevezett egyeztetési eljárás,
ahol a saját bizottságunk a különböző tematikai elemekhez ajánlásokat fogalmaz meg. Először
az elnökség, aztán ezt a bizottság jóváhagyja, és úgy kerül ki a bizottságokhoz és a szélesebb
plénum elé, hogy melyek azok a tematikai elemek, amelyeket egyeztetésre ajánlunk az EU
fórumain.

Tehát azt lehet mondani, hogy a parlamenti részvétel az előkészítő fázisban is
intenzívnek mondható, és abban csak megerősíthetem az elnök urat, hogy gyakorlatilag ebben
a dologban, a prioritások tekintetében sincs belviszály, tehát nem fenyeget az a veszély a
jelenlegi állás szerint, hogy esetleg pártharcok áldozatává válik a magyar elnökség sikere,
hanem itt mindenki azért dolgozik, hogy minél sikeresebb legyen ez az elnökség.
Természetesen a támogatást, a segítséget az ellenzék úgy is érti, hogy alkalmasint
megfogalmazza a kritikáit is és az aggályait is a felkészüléssel kapcsolatban, de azt gondolom,
az együttműködésen van a hangsúly. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Balczó képviselő úr, aki a magyar parlament alelnöke is.

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Elnök úr, köszönöm a szót. Röviden hadd
mutatkozzunk be! Mi hárman a Jobbik Magyarországért Mozgalmat képviseljük. Röviden
definiálva mi egy nemzeti patrióta és a szóhasználatban euroszkeptikus párt vagyunk. Mi
eurorealistának gondoljuk magunkat. 17 százalékos választási eredményt értünk el. Itt azért
vagyunk túlreprezentálva, mert nagyon megtisztelőnek tartottuk, hogy önökkel itt most egy
eszmecserén részt vehetünk.

Az elnök úr valóban helyesen mondta, hogy minden párt között teljes egyezség van,
remélem, így van, hogy sikeres félévet teljesítsen a magyar elnökség. Amiben eltérés van: a
prioritások, illetve az Európai Unió lisszaboni szerződés által meghatározott útja és a mi
felfogásunk között.

Az a csalódás, amit az elnök úr egy statisztikával támasztott alá, egyrészt valóban az
elmúlt 8 év kormányzati kudarcával is összefügg, de közvetlenül azzal is, hogy a felfokozott
remények kapcsán, amiket az EU-ba való bekerülés kapcsán a magyar lakosságban keltettek,
elég hamar világossá vált, hogy ez a bekerült tíz ország nem feltétlenül van egyensúlyi
helyzetben a régiekkel.

Mi kaptunk egy felkészült, jó anyagot a Külügyminisztériumtól, és ebben azt olvasom,
hogy Észtország mérsékelten integráció párti, az azonos értékeket és érdekeket képviselő

nemzetállamok uniójának a híve alapvetően. A mi pártunk szintén ezen az úton szeretne
haladni, és azt szeretné, ha Európa is ebbe az irányba menne.

Hadd tegyek föl egy kérdést! Elnök úr említette, hogy az önök bizottságának jelentős
szerepe van Észtország uniós színterén bármilyen lépésnél, döntésnél. Magyarországon az a
helyzet, hogy a kormány, amikor az Európai Tanács ülésére utazik, egy adott bizottságnak,
amelynek tagjai vagyunk, részletes tájékoztatást ad, hogy mit fog képviselni, és véleményeket
meghallgat.

Régebben Finnországban egy olyan tapasztalatot ismertem meg, hogy akkor létezett
egy úgynevezett nagybizottság, és ha a Tanács ülésére utaztak a miniszterek, akkor
gyakorlatilag szinte kötött mandátummal mentek ki, amitől, ha eltértek, azt utólag kellett
valamilyen módon indokolni. Én most nem feltétlenül azt mondom, hogy melyik modell a jó,
csak arra lennék kíváncsi, amit elnök úr említett, hogy milyen módon befolyásolja ezt az önök
bizottsága, annak mi a mechanizmusa.

ELNÖK: (Jelzésre:) Firtl alelnök úr!

FIRTL MÁTYÁS (KDNP), a bizottság alelnöke: Tisztelt Vendégeink! Tisztelt Elnök
Úr! Amit most Balczó alelnök úr mondott, szeretném jelezni, nehogy félreértés legyen, ez
nálunk is így van, tehát, ha visszajön és nem azt képviselte, azzal el kell számolni a
bizottsággal szemben, tehát ez nálunk ugyanígy működik, mint a finn példa.

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Nagyon röviden: amikor az úgynevezett
nagybizottságban miniszterelnök úr és a külügyminiszter összehív minket, tájékoztat arról,
hogy a kormány az Európai Tanácsra milyen elképzeléssel utazik ki, meghallgatja a mi
véleményünket, de nekünk számonkérési jogunk nincsen. Még egyszer mondom, én nem azt
állítom, hogy jobb lenne, ha a parlament határozná meg, de halljuk meg majd a másik
modellt, hátha egyezség van köztünk.

ELNÖK: Csak kiegészítésképpen szeretném emlékeztetni képviselőtársaimat, hogy mi
adjuk meg a mandátumot a kormánynak, és ha a kormány eltér ettől a mandátumtól, akkor a
mi bizottságunk kezdeményezheti a meghallgatást. Sajnos, az elmúlt nyolc évben a
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szocialista-szabad demokrata gyakorlat erre nem adott lehetőséget, tehát nem működött. Ez
törvényben van, az úgynevezett 2004. évi LIII. törvény a mi bibliánk, ahogy szoktuk
mondani, ez az, ami lefekteti ezt, és benne van, hogy számon kérheti a bizottság, hogy miért
tértek el, de idáig nem volt gyakorlat. Bocsánat, ez csak egy kis kiegészítés.

Tessék parancsolni!

MARKO MIHKELSON, az észt parlament európai ügyekkel foglalkozó bizottságának
elnöke: Köszönöm szépen. Mielőtt válaszolnék erre a nagyon érdekes kérdésre, engedjék
meg, hogy nagyon röviden leírjam az észtországi állapotokat az Európai Unióval
kapcsolatban. Az előbb megemlítették, hogy Magyarországon mérsékelt az Európai Unió
támogatottsága, kevesebb, mint az állampolgárok fele támogatja az Európai Uniót.
Észtországban éppen ellenkezőleg: az Európai Unió támogatottsága fokozatosan nőtt, és az
utóbbi években állandóan 75-80 százalék környékén mozgott.

Egészen biztosan számos különböző ok vezetett ehhez, az egyik legfontosabb vagy
leglényegesebb ezek közül az, hogy megértették Észtországban, hogy az Európai Unióhoz
történt csatlakozás lényegesen javította Észtország gazdasági lehetőségeit a mozgás, a
munkavállalás, a tanulás részéről, és nem lényegtelen az sem, hogy amikor Magyarország
január 1-jén átveszi ünnepélyesen az európai uniós elnökséget, Észtország számára január 1-je
azért fontos, mert az eurózóna 17. tagja lesz, tehát Észtországban bevezetik az euró
fizetőeszközt. Természetesen ez is egy olyan téma, amiről nagyon sokat beszélnek
Észtországban, és konkrétabban összefügg az Európai Unióval.

De visszatérve a kérdésre, én a legelején a bemutatkozáskor megemlítettem, hogy a
bizottságunk szerepe a döntéshozatalban igen lényeges, a törvényhozó aktusok és mindazok
az álláspontok, amelyeket az észt kormány kialakít, meg kell hogy kapják a bizottság
támogatását. Mielőtt ezt a rendszert bevezettük 2003-ban, különböző tapasztalatokat néztünk
át, amelyeket abban a korban használtak, és Észtország számára talán a legközelebbi például
egy olyan parlamentáris ország, mint Finnország, Dánia és más, hozzák közel álló északi
államok. Az a rendszer, mely részben törvénybe is lett foglalva és életbe léptetve
Észtországban, szerintem hatékonyan működik, és nagyon hasonlít ahhoz, amit finn barátaink,
finn kollégáink a finn parlamenti életben bevezettek.

Önök azt említették az elején, hogy amikor közeledik a magyar elnökség, nagyon
lényegesnek tartják a politikai konszenzust, a közös gondolkodást azon a téren, hogy
Magyarország érdekei az európai uniós kontextusban akkor lesznek érezhetők, ha ezt
együttműködés és konszenzus előzi meg. A mi bizottságunkban, nyugodtan kijelenthetem,
hogy nagyon szívesen dolgozunk. Biztos, hogy vannak olyan kérdések, amelyekben eltér a
megítélésünk, és ezeket nagyon alaposan meg is vitatjuk, de az egyik ilyen lényeges
hagyomány az, hogy igyekszünk egységes észt álláspontot kialakítani. Például a bizottságunk
ülése után, ha találkozik valamelyik észt miniszter európai uniós kollégáival, akkor nemcsak a
bizottság támogatottság élvezi, hanem természetesen a parlament mandátumát is.

Különböző európai találkozókon előfordulhat az, hogy változtatni kell a pozíciónkon,
kiderül valamilyen újabb információ vagy más körülmények merülnek fel, akkor nekünk
jogunk van a minisztert a bizottságba hívni, és megkérdezni azt, hogy miért változtatta meg a
korábban meghozott döntéseket, ugyanakkor nagyon kevés az ilyen jellegű tapasztalat. Úgy
emlékszem, hogy csak egyetlen ilyen eset történt a külügyminiszterek találkozóján, amikor
Horvátországról esett szó, Horvátország csatlakozásának megkezdéséről, akkor kiderült a
külügyminiszterek találkozóján olyan titkos információ, mely hatással volt a miniszterek
döntésére, és a későbbiekben erről beszéltek a bizottságban is. Jelenleg is nagyon érdekes
szituáció alakult ki, amikor a lisszaboni szerződés lehetséges kiegészítéséről van szó. Ennek a
krízisekkel kapcsolatos tevékenységét érinti, és a jövő héten egy kicsit pontosabb információt
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hallunk erről a saját bizottságunkban, arról, hogy a brüsszeli találkozón mi is zajlott le
pontosan.

A mi munkánk alapja az, hogy a kormány részéről érkezett álláspontokat elemezzük,
és abból indulunk ki, hogy Észtország egy kis tagország, amely ha különböző jelzéseket ad ki,
akkor az európai pozíciói nem erősödnek, hanem gyengülnek, és ezért a saját bizottságunkban
mindent megteszünk azért, hogy biztos legyen a támogatás. De a kollégáimat is megkérem,
hogy még segítsenek a válaszadásban!

ESTER TUIKSOO, az észt parlament európai ügyekkel foglalkozó bizottságának
alelnöke: Tisztelt Kérdező! Nagyon örülök a kérdésének, és engedje meg, hogy a magam
részéről is kommentáljam ezt, mint ellenzéki képviselő.

Nekem lehetőségem volt régebben kormánytagként, jelenleg pedig ellenzékiként részt
venni a bizottság munkájában. De az a lényeg, hogy kívülre az látszódjon, hogy a bizottság
álláspontja egységes, Észtország álláspontja egységes. A magam részéről szeretném
megerősíteni, hogy a jelenlegi észt parlament európai ügyek bizottsága konszenzusos,
természetesen azért vannak kisebb problémák, kisebb nézeteltérések is.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnök úr, engedjen meg három olyan kérdéscsoportot,
amit szeretnék megemlíteni. A magyar elnökség prioritásai közül kiragadván ezek olyan
témák, amik az önök bizottságát is érintik!

Az első a magyar félév külpolitikai dimenzióját illetően a keleti partnerség, ez az
egyik nagyon fontos téma. A keleti partnerség második csúcstalálkozójára május hónapban
Budapesten kerül sor. Számunkra kiemelten fontos, hogy megfelelő tartalommal tudjuk
megtölteni ezt a kezdeményezést, esetleg szabadkereskedelmi megállapodások, hosszabb
távon vízumliberalizáció, satöbbi.

Önöknek nagy tapasztalata van a keleti partnerséget illetően, különösen Ukrajnát vagy
Oroszországot illetően. Várjuk az önök segítségét is, különösen majd ami a harmadik témánk
lesz, a balti régió és a visegrádi négyek együttműködése kapcsán, hogy ebben milyen
tapasztalatokat tudnak nekünk átadni, hogyan tudjuk egymást erősíteni.

A magyar elnökség másik prioritása lesz a Duna-régió stratégia, amely a Balti-tengeri
stratégia mintájára készült. A Balti-tengeri stratégia négy területen tartalmaz szorosabb
együttműködést, környezetvédelmi, gazdasági, biztonsági és a versenyképességi területen. És
nyilván a Duna-régió stratégia számunkra nemcsak egy környezetvédelmi projekt, nemcsak
egy közlekedési projekt, hanem ennél sokkal több. A mintát a Balti-tengeri stratégiáról vettük,
és ebben is várjuk majd az önök támogatását, illetve tanácsait.

És a harmadik ilyen dolog a Balti-régió, valamint a visegrádi négyek közötti
együttműködés. Én úgy érzem, hogy az önök országa egy kis ország, Magyarország meg
éppen egy közepes ország. Így, egyedül kószálva Európa főutcáin, mi elég gyengék vagyunk,
azonban, mint a futballban is, ha szövetséget tudunk kialakítani, mi, a visegrádi négyek és a
balti régió, elég erősek vagyunk, ha együttesen tudunk bizonyos közös hangot megütni,
például a közös agrárpolitika, a kohéziós politika, a pénzügyi perspektíva kapcsán. Hiszen
úgy érzem, hogy ezeken a területeken alapvetően azonos álláspontot képviselünk az EU 27-
eken belül.

Tehát ezek lennének a felvetéseim, és ezekre várjuk az önök válaszait. Kérdezem
alelnöktársaimat… (Jelzésre.) Firtl alelnök úr szintén kiegészítené a mondanivalómat.

FIRTL MÁTYÁS (KDNP), a bizottság alelnöke: Ha nem is a mondandót egészíteném
ki, de az elnök úrtól szeretném megkérdezni, ön említette, hogy január 1-jével az euró
bevezetésére sor kerül, éppen a magyar elnökség ideje alatt, amihez gratulálunk.
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Magyarország számára ez nem adatik meg. 2002-ben még úgy volt, hogy 2007-2008 körül
bejutunk az eurózónába, de az elmúlt 8 év gazdaságpolitikája megpecsételte az euró sorsát.

De még egy csatlakozásra van lehetőség, és számomra ez fontos kérdés: szeretnék
érdeklődni, hogy Horvátország csatlakozásával kapcsolatban önök milyen állásponton
vannak? A felkészültsége alapján önök hogy látják, ez valóban megvalósulhat-e? Hiszen a
magyar elnökségnek ez fontos része lenne, hogy egy szomszéd ország kapcsán a csatlakozási
szerződés aláírása akkor történhet meg, amikor mi vagyunk az elnökök.

Ezzel egy kicsit tulajdonképpen érinteném a biztonságpolitikai kérdést is, hiszen
Horvátország csatlakozása a Nyugat-Balkán biztonságpolitikáját messzemenőkig érinti. Az
elmúlt évek során a NATO-ban megfelelő módon tudták ezt kezelni a környezetükben, legyen
az a szlovén nehéz kérdés is, ami egyébként a csatlakozás egyik gátja volt, de a
szomszédságpolitikát nagyon jól tudták kezelni Bosznia-Hercegovinával, Szerbiával,
Albániával is.

Ezért kiemelten fontos lenne, hogy a stabilizáló kérdés valóban megoldást nyerne, s
ezzel gyakorlatilag megint elő tudnánk segíteni Szerbia csatlakozási folyamatait is.
Köszönöm.

ELNÖK: Balczó képviselő úr.

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót. Az eurózónához való csatlakozás
nyilvánvalóan nagyon sok előnnyel jár, és egy stabilitást jelent egy ország, főleg egy kis
ország számára.

Ugyanakkor vannak olyan országok, például Dánia, amelyek nem kívántak csatlakozni
hozzá. Vannak olyan országok, ahol némi csalódást jelentett, például Ausztriában, hiszen a
monetáris politikának egy eszközéről ilyenkor le kell mondani.

Önöknél teljesen egyértelmű volt az eurózónához való csatlakozás teljes
támogatottsága, vagy azért valamilyen módon egy mérlegelés eredményeképpen döntöttek
amellett, hogy ez megtörténik? Miközben tudom, hogy a csatlakozási szerződés
tulajdonképpen egy kötelezettséget elvileg már meg is határozott. Tehát nagyon röviden az a
kérdésem, hogy teljesen egyöntetű volt-e, hogy ezt az utat kell járni, és nem merült-e fel, hogy
esetleg a saját eszköztár, pénz megmaradásának lenne előnye?

ELNÖK: Tessék!

MARKO MIHKELSON, az észt parlament európai ügyekkel foglalkozó bizottságának
elnöke: Köszönet ezekért a lényeges kérdésekért. Kollégáim kiegészítenek, de szeretnék
egymás után válaszolni.

Engedjék meg, hogy a legutolsó kérdésre válaszoljak először, az eurózónához történő
csatlakozásra. Természetesen, ahogy említette is, az első lehetőséggel, tehát a maastrichti
szerződés pontjainak teljesítésével ahogy erre lehetőség nyílik, akkor az eurózónához
csatlakozni is lehet.

Először 2007-ben nyílt Észtországnak lehetősége arra, hogy csatlakozzon az
eurózónához, de akkor néhány gazdasági mutató még nem felelt meg az elvárásoknak. A
jelenlegi helyzet az, hogy csatlakozni természetesen akkor lehet, hogyha mindezek a feltételek
teljesítve vannak, de például ezzel nincs összekötve népszavazás.

Ami a legutolsó közvélemény-kutatásokat illeti: körülbelül 50 százalékos a
támogatottsága az euró bevezetésének. Természetesen a pénz, a valuta átváltásának
menetében Észtország az utóbbi évtizedekben különböző pénzeket látott már, de a legfőbb
kérdés az árakat érinti, hogy az árak mennyiben fognak változni, mennyivel lesznek
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drágábbak. Természetesen az összes többi országban így volt, amelyek korábban csatlakoztak
az eurózónához, mind Szlovéniában, mind Szlovákiában.

Ami bennünket érintett, mi igyekeztünk mindent megtenni azért, hogy ezek a
folyamatok egyértelmű vizsgálat tárgyai legyenek, állandó felügyelet alatt legyenek,
mindazok a pluszok, amik az euró bevezetését illetik, hosszabb távon egyértelműen többet
érnek, mint azok a lehetséges mínuszok, amelyek közben felmerülnek.

Néhány héttel ezelőtt például az izlandi külügyminiszterrel találkozott a bizottságunk,
és Izland is szeretne csatlakozni az Európai Unióhoz. Ő azt hangsúlyozta a maga részéről,
hogy mivel Izland nagyon nehéz pénzügyi válságon kezd túllenni, Izland számára ez az egyik
elsődleges szempont az Európai Unióba való belépéshez, hogy csatlakozhasson az
eurózónához.

Ami Horvátországot illeti: szeretném hangsúlyozni, hogy Észtország kezdettől fogva
mindig is támogatta a csatlakozást, olyan tagországként fejtette ki tevékenységét, hiszen ez
saját tapasztalataiból is levezethető. Mindez hozzájárulhat egy ország belső problémáinak
jobb megoldásához, másrészt pedig regionálisan is fontos szerepet játszik. E nélkül nem lenne
a balti-tengeri stratégia, amiről az elnök úr már beszélt az előbb, és amelynek tapasztalatairól
Magyarországon is beszélhettek.

Ami Horvátországot illeti: fél évvel ezelőtt lehetőségünk nyílt arra, hogy beszéljünk a
horvát főképviselővel, aki a belépést képviselte, és jelenleg számomra úgy tűnik, hogy
Horvátország pozíciói sokkal jobbak, mint fél évvel ezelőtt, sokkal jobban ráéreztek arra,
hogy milyen feladatokat kell megoldaniuk ahhoz, hogy lezárulhassanak a tárgyalások. Úgy
érezzük, hogy Horvátország a közeli jövőben - természetesen ez az utolsó pontok teljesítésétől
függ, de valószínűleg - a következő ország lehet, mely csatlakozik az Európai Unióhoz, és ez
az egész Nyugat-Balkán jövőjében nagyon fontos szerepet játszik, hiszen például Bosznia-
Hercegovinában nagyon sok más jellegű kérdés is van, felmerülhet, de más országokban is,
úgyhogy ilyen szempontból a régió számára ez fontos tapasztalat lenne.

Azon jelölt országok esetében, amelyek jelenleg vannak, az Európai Unió érdekében
áll az, hogy ezek a folyamatok fejlődhessenek, és ne visszafejlődjenek. De világos számunkra,
hogy valamilyen fáradságot érzünk az Európai Unióban, ami a csatlakozást illeti. Ugyanakkor
bővülve az Európai Unió nem csökkentheti saját hatékonyságát az Európai Unión belül.

Visszatérve azokra a témákra, amelyeket elnök úr említett, és a prioritásokra,
amelyekről a magyar elnökség idején szó lesz: biztos vagyok abban, hogy nagyon sok
kérdésben közösek az érdekeink, például ha a keleti partnerséget említjük, például a harmadik
országokkal, például Oroszországgal fenntartott kapcsolatokat, akkor azt mondhatom, hogy a
mi tapasztalataink is azt mutatják, hogy ezek a kapcsolatok nagyon fontosak az Európai Unió
számára, nemcsak maga ez a keleti partnerség program; az a hat ország nagyságrendjét
tekintve is eltér egymástól, politikai berendezkedésük, készültségük terén is mások, és abban
is, hogy hova érkeztek el napjainkig.

A csúcstalálkozó, amelyet önök jövő májusra készítenek elő, kell hogy tartalmazza azt
a mondanivalót, hogy az Európai Uniónak a korábbinál nagyobb figyelmet kell fordítania a
források szempontjából a partnerség fejlesztésére, figyelembe véve a különböző
partnerországok erejét. Jelenleg, amikor a jövő évi költségvetést tárgyaljuk az észt
parlamentben, külön forrásokat próbálunk elkülöníteni egy oktatási központ felállítására, ahol
az észt tapasztalatokat osztanák meg a jelölt országok tagjaival, hogy hogyan lehet ezeket a
tapasztalatokat, mindazokat a tapasztalatokat, amelyeket mi szereztünk, továbbadni keleti
partnereinket.

De a többi téma, például az energiabiztonsági csúcstalálkozó, amelyet februárban
terveznek, egy olyan terület, ahol mind önöknek, mind nekünk nagyon világosak az érdekeink
abban az irányban, hogy az Európai Unió egységesebb, elmélyültebb politikát folytasson.
Sajnálatosan nagyon sok a megosztottság az Európai Unión belül, és ez gyengíti a közös
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energiabiztonságunkat. Ez egy olyan terület, ahol Észtországban is nagyon sok szó esik arról,
hogy Észtország energiapolitikája milyen legyen, hogy például az elkövetkező tíz évben
hogyan nézzen ki. Itt bizonyára nagyon sok közös lehet Magyarországgal is.

Ahogyan említette, a regionális potenciál felhasználását illetően a stratégiák
elkészítése, mint például a balti-tengeri stratégia vagy önök részéről a Duna-stratégia, nagyon
fontos számunkra. Ha vannak szkeptikusok, akik azt mondják, hogy ez megosztottságot
hozhat az Európai Unióban, akkor én azt mondanám, hogy éppen ellenkezőleg: a mi
tapasztalatunk az, hogy a balti-tengeri stratégia bevezetésében a kívánságok, a deklarativitás
valóban néha talán túl sok volt, de azt láthatjuk, hogy olyan államok, amelyek közel állnak
egymáshoz, szomszédok, nem használták ki azokat a lehetőségeket, amelyeket ez a stratégia
nyújt akár a belső piacok megnyitását illetően, akár a szállítási lehetőségeket illetően, vagy új
gondolatok bevezetését illetően. Ilyen szempontból ez nagyon lényeges terület.

A saját részemről befejezésül azt mondanám, hogy a mi két országunknak az Európai
Unió kontextusában is jó példákat lehet felhozni az együttműködésre, és plusz értéket adna,
ha bizonyos időközönként találkozókra kerülhetne sor a balti-tengeri bizottság és például a
visegrádi államok között. A három balti állam és Lengyelország európai ügyek bizottságai
rendszeresen találkoznak, és ott rendszeresen átnézzük a közös kérdéseket, és a COSAC-
találkozón is megbeszélhetjük, megvitathatjuk ezeket, együttesen is. Lengyelország mind a
két együttműködésbe beletartozik.

Ahogyan említette is, nagyon lényeges a mezőgazdasági kérdés, a szállítási kérdés, az
Európa 2020 és más kérdések is, amelyek mindannyiunk számára nagyon lényegesek.

Befejezésül Magyarországnak és a magyar parlamentnek szeretném köszönetemet
kifejezni azért a támogatásért, amit Magyarország nyújtott egy észt kezdeményezésre, hogy
Észtország válhasson az infotechnológia központjává. Még nem zárultak le a tárgyalások,
például a francia kollégáinkkal, de úgy érezzük, hogy Magyarország egyértelmű támogatása
fontos abból a szempontból, hogy ez Észtországban nyithassa meg kapuit.

Megkérdezem a kollégáimat, hozzá kívánnak-e tenni valamit az elhangzottakhoz.
(Nincs ilyen jelzés.)

ELNÖK: Köszönjük szépen. Meg szeretném említeni, tisztelt elnök úr, hogy amikor
szóba került ennek az intézménynek a támogatása, a magyar kormány kikérte a bizottságunk
véleményét, és a bizottságunk egyhangúlag - ez még az elmúlt ciklusban volt - támogatta az
önök kezdeményezését.

Örülök annak, hogy lassan a végéhez közeledik ez a vita, ami más tagország, erősebb
tagország érdekérvényesítése ellenében megvalósul, ez nagyon nagy tény az önök országa
részéről. Örültünk, hogy ezt mi tudtuk támogatni. Ez is mutatja a mi érdekazonosságunkat,
hiszen az Európai Unió erről szól, érdekközösségekről. Ahogy a régi rómaiak mondták: „Do
ut des”, hoci-nesze, ez egy fontos szempont az Unióban, hogy egymást erősítsük, és
egymástól segítséget várjunk el.

Alelnök úr, tessék parancsolni!

FIRTL MÁTYÁS (KDNP), a bizottság alelnöke: Elnök úr, ha megengedi, még egy
kérdést azért feltennék. Az energiabiztonságot említette, és eszembe jutott, hogy önöket ez
miként érinti, vagy a biztonságukat mennyire növeli az északi, német áramlatnak a
megvalósítása?

Tehát az önök biztonsága ezáltal valóban növekszik, vagy ez a nagyok privilégiuma,
hogy ők meg tudják oldani maguknak a saját energiabiztonságukat? Miként tudnak önök erre
rácsatlakozni, vagy Észtország egyáltalán miként gondolkodott a Balti-tengerben megvalósuló
vezetékkel kapcsolatban?
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ELNÖK: Mile alelnök úr még szeretne egy kérdést feltenni.

MILE LAJOS (LMP), a bizottság alelnöke: Csak egy egészen rövid kérdést,
köszönöm szépen. Említettük, említették önök is több alkalommal, hogy január elsejétől az
eurózóna tagjaivá válnak.

Itt most elég tartalmas és elhúzódó polémia zajlik az Európa 2020 kapcsán is a
gazdasági kormányzásról, a gazdasági koordinációról és annak szabályozásáról, szabályozási
rendszeréről. A polémia egyik eleme nem más, minthogy milyen szabályok legyenek
érvényesek az eurózóna tagjaira, és mennyiben kapjanak más elbánást vagy más kezelést az
eurózónán kívül eső tagországok.

Azért kérdezem ezt az elnök úrtól, mint leendő eurózóna-tagtól, hogy ehhez a
polémiához hogyan állnak hozzá? Hiszen van olyan elképzelés, hogy külön szabályozók
lennének érvényesek az eurózóna tagjaira, és a gazdasági kormányzáson belül is más
kereteket kívánnak számukra, és megint más lenne mondjuk az eurózónán kívüli tagországok
számára a kötelezettségek rendszere. Ebben a dilemmában, ebben a polémiában hogyan
fogalmazható meg az önök álláspontja?

ELNÖK: Balczó képviselő úr!

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a lehetőséget. A következő kérdést
szeretném feltenni. Európában, az Európai Parlamentben nagy vita zajlott azzal kapcsolatban,
hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása kérdésében a 20 százalékos vállalást 2020-ra fel
kellene emelni 30 százalékra. Ott nagyon nagy vita volt ebben a kérdésben.

Mi úgy látjuk, azt hiszem, ez nemcsak a mi pártunk véleménye, hanem kormányzati
vélemény, hogy globális problémáról van szó. Adott szintig az Uniónak példát kell mutatnia,
de hiába lépnénk tovább, akár 30 százalékos kibocsátáscsökkentésre, aminek a másik oldalról
nyilván megvan az ára, ha egyszer a két legnagyobb szennyező, Kína és az Egyesült Államok
nem lép.

Ebben a kérdésben a bizottságban önök tudnak-e valamilyen konszenzusra jutni?
Hiszen ez nagyon élesen elválik, hogy mindenütt vannak a zöldek, akik között vannak
olyanok, szépen akarok fogalmazni, akik nagyon erőteljesen, mindenekfelett érvényesítik ezt,
és nagyon hasznosan küzdenek nagyon ambiciózus célokért. Tehát ebben a kérdésben van-e
egy egységes álláspont? Röviden: a 20 százalékos vállalást túllépje-e az Európai Unió, vagy
önök ezt egy reális aránynak tartják?

ELNÖK: Tessék parancsolni!

MARKO MIHKELSON, az észt parlament európai ügyekkel foglalkozó bizottságának
elnöke: Köszönöm szépen. Nagyon lényeges kérdéseket kaptam, és engedjék meg, hogy az
utolsóra válaszoljak elsőként!

Az észt parlamentben is van zöldek pártja és a mi bizottságunkban is ott van a zöldek
képviselője, de a zöldek nagyon radikálisan, nagyon militárisan nem léptek fel a mi
bizottságunkban.

Természetesen ez egy nagyon összetett kérdés. Mi abból indulunk ki, a konszenzusos
alapgondolatban az a fontos számunkra, hogy az energiabiztonság szempontjából az
elektromos energia nagyrészt olajpalából készül Észtországban, tehát olajpala elégetéséből.
Természetesen ez szennyezi a környezetet is, úgyhogy ez nagyon vitatott kérdés. És a vitákon
mindig felmerül az, hogy az Európai Uniónak a maga részéről feltétlenül mintát kellene
mutatnia és ezt a témát képviselnie, de ugyanakkor ami a versenyt illeti, nem hozhatunk létre
a versenyben olyan gátakat, amelyek csökkenthetik a hatékonyságot.
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Hogyha Oroszország, az Egyesült Államok vagy Kína nem támogatják ezeket az
elképzeléseket, akkor nem mehetünk bele olyan megoldásba, amely kevéssé versenyképessé
teheti a mi gazdaságainkat.

Ami a gazdasági együttműködést illeti, észt oldalról nézve Észtország számára ez is
cél volt, hogy természetesen ahhoz az asztalhoz is kerülhessen, ahol nagyon fontos döntéseket
hoznak. Országunk kicsinységéből kiindulva ez növeli Észtország beleszólási lehetőségét,
hogy beleszólhasson mindabba, hogyan alakítják ezt a politikát.

Ami a téma belpolitikai vetületeit illeti, a mi tapasztalataink azt mutatják, hogy a
nagyon bonyolult európai gazdasági helyzetre való tekintet nélkül - és ez Észtországra is
érvényes, hiszen 14-15 százalékos volt a gazdasági mínusz, tehát az, hogy a gazdaság 14-15
százalékkal csökkent. Ilyen nehéz körülmények között is lehet a pénzügyi politikát olyan
határok között tartani, amelyek lehetővé teszik azt, hogy ilyen döntéseket hozzunk.

Ami a North Streamet, tehát az Északi Áramlatot illeti, ez az egész projekt egy példa
volt a kétoldalú döntéshozatalra - vagy akár egyoldalú döntéshozatalról is beszélhetünk -,
hiszen amikor döntést hoztak erről a kérdésről 2005 szeptemberében, akkor ez nagyban
függött Németország unilaterális döntésétől, és Németországnak úgy a régebbi, mint a
jelenlegi kancellárja hangsúlyozta azt, hogy ezt a rossz tapasztalatot, az ilyen energiapolitikai
projekteket, amelyek érintik más régió országait is, korábban meg kellene beszélni, meg
kellene tárgyalni. A mi pozíciónk mindig is egyértelmű volt: mi azt hangsúlyoztuk, hogy az
Északi Áramlat tekintetében nem gazdasági projektről, hanem politikai projektről van szó,
mely nagyon veszélyes a környezetre. A Balti-tenger rendkívül érzékeny, ha összehasonlítjuk
akár a Földközi-tengerrel, akár a Fekete-tengerrel. Egy ilyen bonyolult projekt bevezetése,
megvalósítása veszélyeztetheti a Balti-tenger környezetét.

Nagyon sok veszélyhelyzet állhat elő, amelyekre nem tudjuk még a választ. Eddig 500
kilométert építettek meg az 1200 kilométerből, valószínűleg a jövő évben ez el is készül, de
mindazokat a változásokat is figyelembe véve, amelyek a földgázpiacon végbemennek,
például vegyük Lengyelországot, de ami a gáz árát illeti; egyszóval nem vagyok biztos abban,
figyelembe véve az orosz szakértők megjegyzéseit egyáltalán nem biztos, hogy az Északi
Áramlat jövője annyira rózsás lesz, mint akár a többi elképzelésnek. Ezek nagyon drága
projektek, nagyon nagyban függnek attól, hogy drága legyen a földgáz ára globálisan is, és a
különböző terminálok létrehozása feljebb viheti a földgáz árát világszinten.

ELNÖK: Köszönjük szépen a válaszokat, elnök úr. Úgy hiszem, hogy ez egy nagyon
termékeny tanácskozás volt. Fontos, hogy ezt a párbeszédet mi tovább folytassuk. Én örülök
annak, hogy a Külügyminisztérium munkatársai is itt vannak. Feléjük is szeretném jelezni,
hogy ezt a fajta együttműködést a parlamenti dimenzióban, reméljük, hogy kormányzati
együttműködés is követi, pontosabban a következő COSAC-ülésen, amely februárban
Budapesten lesz - ezt munkatársainkkal megkonzultáljuk -, szeretnénk, ha egy külön találkozó
létrejönne. Ennek megszervezését majd Juhász főtanácsos úrra bízom, tanácsadó úrral együtt,
hogy ez időben meg legyen szervezve napirendi pontokkal, a visegrádi négyekkel,
pontosabban ez még kérdés, de egy biztos: a balti országok, Lengyelország és Magyarország
ott lesz, nyilván a visegrádi négyeknek ez már két tagja, és majd eldöntjük, hogy a másik két
tagország ott legyen, vagy ne legyen ott. De mindenféleképpen ezt jó egyeztetésnek látom,
hiszen számtalan olyan napirendi pontunk lesz, ami közös érdekeinket egyaránt érinti.

Tisztelt Bizottság! Lassan lejár az időnk, és szeretném megköszönni az önök
bizottságának az aktivitását. Külön köszönöm képviselőtársaimnak, hogy itt voltak, hiszen ez
a találkozó a mai bizottsági ülésünk utolsó napirendi pontja. Jelenleg folyik a plenáris ülés,
ezért a többi képviselőtársunk nem tudott részt venni az ülésen, de láthatta elnök úr és a
bizottság tagjai is, hogy hál’ istennek mi konszenzusos bizottság vagyunk, ahol nagy viták
vannak, de mégis, azért bennünket egyesít ez az európai eszme, hogy mi szeretnénk úgy
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képviselni ezt az országot, hogy egy egységes arcot fölmutatni. Természetesen itthon rengeteg
vitánk van egymással, de ez így természetes.

Tisztelt Elnök Úr! Én javasolom, hogy folytassuk a beszélgetést egy rövid túrával itt a
parlamentben. Szeretném megmutatni elnök úrnak és a bizottság tagjainak, hogy az elnöki
szobám milyen reprezentatív, egy kicsit hadd legyenek irigyek a mi szobánkra, utána pedig
egy közös ebédet szeretnénk elkölteni.

Elnöki zárszó

A tisztelt bizottság magyar tagjainak mondom, hogy a következő bizottsági ülésünkre
jövő héten, november 10-én 9 órakor kerül sor.

Köszönöm szépen. A bizottsági ülést bezárom.

MARKO MIHKELSON, az észt parlament európai ügyekkel foglalkozó bizottságának
elnöke: Elnök úr, szeretnék én is köszönetet mondani önnek, és a bizottság tagjainak ezért a
nagyon érdekes párbeszédért, és kívánom önöknek, hogy nagyon sikeres legyen a magyar
elnökség. Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 10 perc)

Dr. Hörcsik Richárd
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Madarász Mária és Nánásiné Czapári Judit


