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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 05 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Jó reggelt kívánok. A helyettesítések alapján megállapítom, hogy a bizottságunk
határozatképes. Nagy Gábor képviselőtársunk érkezik, Csenger-Zalán képviselő úr is érkezik.
Horváth János képviselőtársunk helyettesíti Tilki Attilát, Pintér László képviselő úr
Mihalovics Péter urat és Nagy Gábor képviselőtársunk Kalmár Ferenc. Megállapítom, hogy
bizottságunk határozatképes.

Az előzetes, írásban megküldött napirendi ajánlás szerint ma 3 napirendi pontunk
lenne. Tájékoztató az Európai Unió szomszédságpolitikájáról, majd nagykövetjelölteket
hallgatnánk meg és a harmadik napirendi pontban „Egyebek”-kel foglalkoznánk. Kérdezem a
tisztelt bizottságot, hogy az előzetesen elküldött napirendhez kiegészítenivaló van-e. (Senki
sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja a
napirendünket. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a
napirendet.

Tájékoztató az Európai Unió szomszédságpolitikájáról

Első napirendi pontunkban tehát tájékoztatót hallgatnánk meg az Európai Unió
szomszédságpolitikájáról. Ehhez nagy tisztelettel köszöntöm Németh Zsolt államtitkár urat,
Terényi János miniszteri biztos urat és Klein András kabinetfőnök-helyettes urat. Kérem
államtitkár urat, hogy a szomszédságpolitikát röviden foglalja össze, ezt követően kérdéseket
teszünk föl.

Annál is inkább aktuálisnak tartom ezt a napirendi pontot, hiszen az elmúlt hetek
eseményei egyrészt az észak-afrikai térségben, illetve a Közel-Keleten, másrészt pedig azok a
kérdések, amelyek keleti szomszédainkat, illetve a Nyugat-Balkán integrációját érintik
ezekben a kérdésekben, olyan tematikai közösséget alkotnak, amely az Európai Unió
szomszédságpolitikáját jellemzi. Ezekben az ügyekben lesz találkozója a Külügyi bizottság
elnökségének, a Külügyi bizottságnak május 5-6-án, ahova nagy tisztelettel meghívtuk - a
COFACC-találkozóra - az érintett külügyi bizottsági elnököket, vissza is jeleztek, hogy
érkezni fognak. Ennek a COFACC-találkozónak az egyik kiemelt napirendi pontja lesz az
Európai Unió szomszédságpolitikája, tehát ennek a mottóján is nagyon hasznos lesz
számunkra, hogy államtitkár úr egy rövid összefoglaló tájékoztatót ad a bizottságnak. Ezúton
is nagy tisztelettel köszöntünk a bizottsági tagokon túl mindenkit, aki az érdeklődését
kifejezve eljött ma hozzánk és érdeklődik a téma iránt. Államtitkár úr, öné a lehetőség!

Németh Zsolt bevezetője

NÉMETH ZSOLT külügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Fontosnak tartom azt, hogy a bizottság most már második alkalommal foglalkozik
a déli szomszédságunkban zajló eseményekkel. A mai bizottsági ülés témája más, a
szomszédságpolitika mint olyan, szerepel a napirendünkön, nem pusztán az arab világban
zajló események.

Ez azt is jelenti, hogy a rövid előterjesztésemben azt szeretném először is érinteni,
hogy mi történik jelenleg Észak-Afrikában, illetőleg a Közel-Keleten. Másodszor azt
érinteném, hogy mit jelent az Európai Unió számára az, ami a déli szomszédságunkban
történik, és harmadsorban pedig a magyar álláspontot, illetőleg Magyarország szerepvállalását
szeretném érinteni.

Az első kérdés, hogy mi történik. Úgy gondolom, hogy nemcsak számunkra, akik
külpolitikával foglalkozunk, hanem a szélesebb közvélemény számára is nyilvánvaló, hogy a
2011. esztendő első harmadában a nemzetközi politikai figyelem meghatározó módon
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összpontosul az észak-afrikai, valamint a Közel-Keleten zajló eseményekre, folyamatokra.
Mindenekelőtt azt gondolom, hogy az arab világ jelenkori történetében a XX. század ’50-es
évei óta nem tapasztalt jelentőségű és mélységű társadalmi és politikai átalakulás
körvonalazódik, melynek hatása valamilyen formában az arab országok mindegyikét érinti
többféle formában, ahogy az egyes országokat érinti ez az átalakulási folyamat.

A legkézenfekvőbb a hatalomváltás folyamata. Tapasztalhatóak a meglévő hatalmi
elitek által kikért, fölvállalt, bevállalt preventív célú reformok, valamint tapasztalható egy
erősödő politikai regresszió a fennálló hatalmi vezetés részéről.

Van nyílt, fegyveres konfliktus, szembenállás, polgárháborús szituáció is. Ezek az arab
világban zajló átalakulások nagyon komoly kihívást jelentenek az Európai Unió számára is.
Mondhatjuk nyugodtan azt, hogy az Európai Unió számára ilyen volumenű kihívás a közép-
kelet-európai rendszerváltozások óta, illetőleg a Szovjetunió felbomlása óta nem jelentkezett,
és hangsúlyozni érdemes azt, hogy ebben a geopolitikailag is nagyon jelentős folyamatban,
ami az arab világban zajlik, a meghatározó geopolitikai tényezők közül az Európai Unió
érintett a legközvetlenebb módon.

Számos nagyhatalmi tényező játszik fontos szerepet a világban zajló eseményekben,
de az Unió a legjelentősebb részben azért, mert földrajzilag is nagyon közel vagyunk
egymáshoz részben azért, mert a történelmünk is összefonódik, részben azért, mert a
gazdasági hatások is az Európai Uniót kiemelt tényezővé teszik a játékban és természetesen a
demográfiai, migrációs vonatkozások is, részben azért, mert van egy új migrációs hullám,
amelynek a volumene egyelőre nehezen lőhető be részben azért, mert ezekben a nyugat-
európai országokban eleve van egy olyan migráns populáció, amely elsődleges családi és
közvetlen kapcsolatok révén is importálja a közel-keleti konfliktust az Európai Unióba. A
gazdasági ügyek sorában pedig azt gondolom, érdemes az egymásra utaltság okán kiemelnünk
az energetikai dimenziókat, ha csak az energetikai egymásra utaltságot figyeljük, mondjuk
azokat a gázvezetékeket, amelyek átjönnek a Földközi-tengeren Európába vagy az
olajvezetékeket, akkor már érzékelhető, hogy ennek nagyon közvetlen hatása van. Tehát azt
gondolom, nyugodtan kijelenthetjük azt, hogy az arab tavasz eseményei, illetőleg ennek a
potenciális kihatása megváltoztatta az Európai Unió egész szomszédságpolitikájával
összefüggő politikai kontextust.

Mindez az Európai Unió irányában három fontos elvi következménnyel jár, és akkor
most az Európai Unióra vonatkozó hatásokról néhány szót engedjenek meg. Tehát az arab
országokban zajló társadalmi erjedés megkérdőjelezte az Európai Uniónak és általában a
nyugatnak azt a stratégiáját, amely az elmúlt évtizedekben a déli szomszédságpolitika
viszonylatában meghatározó volt. Ugyan miről szólt ez a viszonyulás? Ennek az volt a
lényege, hogy a stabilitás fenntartását minden más szempont, így adott esetben a
demokratikus értékek irányába mutató törekvések elé is kell helyezni. Bebizonyosodott, hogy
ez nem tartható, bebizonyosodott az is, hogy maga a stabilitás is hosszabb távon csak a
demokratikus átalakulással biztosítható. Ez mindenféleképpen egy nagyon fontos visszaható
konklúzió az Európai Unió szomszédságpolitikájára.

Másodszor: ha ezt a kiindulópontot elfogadjuk, akkor az is világos, hogy napirendre
kell, hogy kerüljön az Európai Unió déli szomszédságában folytatott politika eddig követett
gyakorlatának, céljainak, eszközeinek a gyökeres átalakítása is.

Harmadsorban a Földközi-tenger déli medencéjében zajló fejlemények értelemszerűen
hatással vannak magára az Európai Unió szomszédságpolitikájának az egyensúlyára, így a
keleti partnerség továbbvitelének a feltételeire is. Ebben a helyzetben nyilvánvaló, hogy a
tagállamoknak a déli szomszédság iránt elkötelezett része hallhatóan erőteljesen száll síkra a
mediterrán térség iránti politikai figyelem, valamint pénzügyi támogatás növelése mellett,
adott esetben a keleti partnerországok rendelkezésére bocsátott források részleges
átcsoportosításának az árán is. Az elkövetkezendő időszakban ennek a vitának az élesedésére
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lehet számítani. Tehát ezek a hatások az Európai Unió irányában egyértelműen kitapinthatóak.
A térségbeli fejleményekre való uniós reagálás formája, minősége, hatékonysága, intenzitása
az EU nemzetközi hitelességére - amit lehet politikai és lehet morális értelemben is értelmezni
- egyaránt hatást gyakorol.

Az Európai Unió lépéseit tekintve legalábbis három fontos dokumentumra szeretném
röviden felhívni a bizottság figyelmét. Az Európai Bizottság és a Külügyi Szolgálat által
március 3-án közösen kiadásra került egy közlemény, Partnership for Democracy and Shared
Prosperity with the Southern Mediterranean címet viselő dokumentumról van szó, amely
mintegy beelőzte a szomszédságpolitikai közleményét az Európai Uniónak. Egyenrangú
prioritásként fogalmazza meg ez a dokumentum az alábbi három célkitűzést, először is a
demokratikus átalakulás elősegítését, másodszor a civil társadalomnak a people to people
kapcsolatoknak az erősítését, valamint a fenntartható és inkluzív, tehát a társadalom széles
rétegei számára is elérhető gazdasági fejlődés támogatását.

Ez ennek a közleménynek a három pillére. Azt gondolom, hogy nagyon jelentős
dokumentumról van szó, mert végül is az Európai Unió szomszédságpolitikájának a tartalmát
és az eszközrendszerét is az elkövetkező időszakban ez már előre jelzi.

Fontosnak tartom az Európai Tanács március 11-ei rendkívüli ülésének nyilatkozatát
is. Ez a március 11-i rendkívüli ülési nyilatkozat két alapvető irányból áll. Egyrészt a rövid
távú dilemmákat szedi ujjhegyre. Először is különösen és kiemelten foglalkozik a
relációfüggő egyes problémákkal, illetőleg a hosszabb idődimenzióban - összhangban a
közlemény fő tételeivel - hangsúlyokat helyez el gyakorlatilag a demokrácia és a stabilitás
egyidejű erősítésében, így állapítja meg az Unió közép távú feladatait.

Ami a rövid távú dilemmákat illeti, kitér a 11-ei nyilatkozat a líbiai helyzetre, de
alapvetően a humanitárius dimenziókat hangsúlyozza, valamint a migrációs vonzatokat. Nagy
hangsúlyt helyez minden fajta beavatkozás és a térséggel kapcsolatos stratégia nemzetközi
jogi felhatalmazására, illetőleg politikai kontextusának meghatározására is. Tehát az ENSZ,
az Arab Liga, illetőleg az Afrikai Unió szerepvállalása hangsúlyosan fogalmazódik meg, és ez
azóta is mindenfajta lépésben mint érdekcsoport, mint kontaktcsoport létrehozásának
irányában is kitapintható, és az a törekvés is érzékelhető, hogy a demokratikus átmenet
támogatása, adott esetben különösen Tunézia és Egyiptom vonatkozásában hangsúlyosan
szerepeljen, de itt is az adott térség népei által választott fejlődési út hangsúlyos tiszteletben
tartásával fogalmazódik meg.

A harmadik dokumentum, amire szeretném fölhívni a figyelmet, az készül. Azt most
áprilisban kellett volna az Európai Uniónak nyilvánosságra hoznia, ez az úgynevezett
szomszédságpolitikai felülvizsgálat, de ezt a szomszédságpolitikai felülvizsgálatot is - mint
annyi kérdést - a Bizottság elhalasztotta.

Ezt azért tartom fontosnak hangsúlyozni, mert ezzel is érzékelhető, hogy az a repedés,
ami a szomszédságpolitika okán az Unión belül érzékelhető nem utolsósorban a déli és a
keleti dimenzióban, az idő kezelése, időt igényel. Erre még vissza fogok térni a magyar
vonatkozásoknál.

Néhány gondolat harmadsorban a magyar álláspontról, tisztelt bizottság. A magyar
állásponttal kapcsolatban a kezdetektől fontosnak tartottuk hangsúlyozni azt, hogy ezek az
események történelmi jelentőségű események. Az is egy valóságos rendszerváltozás
lehetőségét vagy esélyét hordozzák magukban, ugyanakkor míg a hosszú távú dimenziókat
figyeljük, nem szabad szem elől téveszteni azt, hogy rövid távon is az Európai Unió
biztonságára, mindennapi stabilitására nézve is komoly következményekkel járnak a
szomszédságban zajló események.

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni azt, hogy ne csökkenjen a keleti szomszédság iránti
elkötelezettség mértéke. A keleti partnerség háttérbe szorulása leértékelheti az Európai Uniót
a hat keleti partnerségi tagállam számára, és tekintettel arra, hogy itt az Európai Unió és
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Oroszország közös szomszédságáról beszélünk, nem szabad sosem szem elől tévesztenünk
azt, hogy milyen geopolitikai jelentősége van a keleti szomszédságpolitikának, hogy ha azt
nézzük, hogy a Dél-Kaukázusban milyen kiemelkedően fontos lehetősége van az energetikai
diverzifikációnak - hogy csak egy vonatkozást említsek -, akkor bármiféle leértékelődése a
keleti partnerségnek komoly kockázatokat hordoz önmagában ránk nézve, és ennek
mindenféleképpen ellent kell állnunk.

Harmadsorban magyar feladatnak tartjuk azt, hogy a szomszédságpolitikai stratégia
kidolgozására semmiféleképpen se kizárólag a déli szomszédságpolitika kontextusában
kerüljön sor, hanem a közös gondolkodást vigyük föl a szomszédságpolitika komplex
összefüggéseinek szintjére, a Mediterrán Unió nem erősíthető a Keleti Partnerség kárára és
viszont. Ugyanakkor most van egy lehetőség meggyőződésem szerint arra, hogy újra lehet
formálni a szomszédságpolitika egységét. Erősebb a keleti szomszédságpolitika iránt
elkötelezett országoknak az érzékenysége ma a déli szomszédságpolitikára, mint eddig
bármikor, tehát ez megint magában hordozza ezen egység megteremtésének lehetőségét, és
úgy gondolom, nekünk feladatunk, hogy ezt az egyensúlyt a szomszédságpolitika tartalmát
illetően képviseljük. (Dr. Nagy Gábor Tamás belép a terembe, és helyet foglal.)

Azt is fontosnak gondolja Magyarország, hogy nem érhet véget a szomszédságpolitika
áttekintése a Bizottság közleményének kiadásával, ami májusra várható. Úgy gondoljuk, hogy
ennek a közleménynek a konklúzióit a tagországok magas szintű, legalább külügyminiszteri
tanácskozási fórumára lenne szükséges bocsátani, és azt is gondoljuk, hogy ennek a
szomszédságpolitikának most már európai tanácsi szintű legitimációt kell biztosítani, és ez
jelentheti az alapot ahhoz, hogy a 2014-2020-as, hamarosan, a lengyel elnökség alatt már
meginduló pénzügyi keret sarokszámainak meghatározása során figyelembe lehessen majd
venni a szomszédságpolitika megváltozott irányait.

Ötödször: Magyarország azt is fontosnak tartja, hogy a szomszédságpolitika és a
bővítési politika egyensúlyát is meg kell tudnia őriznie az Európai Uniónak, noha itt az
Európai Unió két, egymástól elkülönülő politikája van, de semmiféleképpen nem szeretnénk,
ha a szomszédságpolitikai, déli szomszédságpolitikai események elvonnák a figyelmét az
Európai Uniónak a nyugat-balkáni bővítési folyamattól.

Néhány konkrétumra is hadd reagáljak a magyar elnökség összefüggésében! A keleti
partnerségi csúcs elhalasztása kapott egy pártpolitikai gellert az elmúlt hetekben. Szeretném
hangsúlyozni, hogy a keleti partnerségi csúcs elhalasztása egyáltalán nem elszigetelt eset. A
spanyol, illetőleg a belga elnökségnek el kellett halasztania a Mediterrán Unió
csúcstalálkozóját. Talán az már az előszele volt az arab eseménysorozatnak, hogy el kellet
halasztani a mediterrán csúcstalálkozót kétszer is. De el kellett halasztani 2010 decemberében
a keleti partnerségi külügyminiszterit, majd 2011 februárjában a szomszédságpolitikai
külügyminiszteri konferenciát, és ahogy most az előbbiekben jeleztem, a Bizottság
szomszédságpolitikai közleményét is, ennek publikálását is el kellett halasztani az események
függvényében.

Tehát szeretném azt hangsúlyozni, hogy kifejezetten szerencsés döntésünk volt, hogy a
keleti partnerségi csúcstalálkozót elhalasztottuk. Azt kockáztattuk volna, hogy kevés
eredménnyel járó, lehet, hogy még protokolláris szinten sem sikeres rendezvény lett volna a
helyzetből fakadóan ebből a keleti partnerségi csúcstalálkozóból.

Szomorúnak tartom azt, hogy volt olyan parlamenti párt, amely ezt az ügyet tartotta
megfelelő indoknak arra, hogy megkérdőjelezze a magyar európai uniós elnökség
sikerességét. Úgy gondolom, hogy ez egy jó példája - sajnos rossz példája - annak, hogy
hogyan lehet pártpolitikai szempontokat rosszul belekeverni a külpolitika-csinálásba. Ami
pedig a magyar aktivitást, konkrét aktivitást illeti, szeretném jelezni, hogy a külügyminiszter
úr két egyiptomi utat is lebonyolított. Előkészületben van egy tunéziai látogatása is, az
Európa-ügyi államtitkár a líbiai-tunéziai határon tett látogatást, előkészület alatt van egy
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tunéziai rendszerváltásról szóló szeminárium, ami közép-európai tapasztalatokból adna
valamifajta áttekintést Tunéziában. Hangsúlyoznám azt, hogy a tripoli magyar nagykövetség
az elmúlt időszakban uniós összekötő szerepet töltött be, és gyakorlatilag egy ilyen
befejezetlen szimfónia módjára most már egyedül maradt - talán két ország maradt még a
terepen az Európai Unióból, de Magyarország ezt az összekötő szerepet a kezdetektől fogva
nagyon eredményesen látta el Tripoliban.

Hangsúlyoznám azt, hogy tudnunk kell, hogy idén mi járatjuk be a lisszaboni
intézményrendszert a külpolitika-csinálás területén, tehát a soros elnökségnek egy
úgynevezett támogató szerep jut. Ezt mi egy támogató elnökségnek kereszteltük el. Fontos az,
hogy mennyire tudunk támogatást nyújtani a kül- és biztonságpolitikai főképviselőnek,
illetőleg a külügyi szolgálatnak, valamint az Európai Tanács elnökének a munkájában, és ami
a külpolitikai aktivitásunk egy jelentős részét illette, az erre a támogató szerepre szorítkozott.

Amikor önálló kezdeményezéssel éltünk, ezért is volt annyira látványos, hogy
alapvetően a humanitárius dimenzióra helyeztük a hangsúlyt, mert a humanitárius kérdések
nem tartoznak az új lisszaboni szabályozás szerint sem a külpolitika témakörébe. Így azt
hiszem, sikerült elkerülnünk azt a hibát, amelybe beleeshettünk volna, hogy egy globális
konfliktusban az erőnket meghaladó kezdeményezésekkel éljünk. Meg tudtuk őrizni a
megfelelő arányát és ilyen értelemben eltaláltuk azt a szerepet, amit ebben a helyzetben a
jogszabályok, a politikai lehetőségek számunkra körvonalaztak. Azt kell jeleznem, hogy a
visszajelzések a magyar szerepvállalás tekintetében alapvetően pozitívak voltak. Köszönöm
szépen a figyelmet. Várjuk a kérdéseket Terényi János úrral, a szomszédságpolitikai
miniszteri biztossal, aki mielőtt elmegy Delhibe, még egy kicsit foglalkozik ezzel a kérdéssel.
Köszönöm szépen a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Terényi miniszteri biztos úr is, úgy
gondolom, aki a 2000. év fordulóján elkészítette a Külügyminisztérium délkelet-európai
mediterrán térségre vonatkozó koncepcióját, az egyik legszakavatottabb ember ebben a
kérdésben. Köszönöm szépen az összefoglalót, tájékoztatót, államtitkár úr.

Kérdések, hozzászólások

Mielőtt a képviselőtársaimnak átadnám a szót, engedjen meg nekem néhány kérdést,
illetve néhány aggodalmat hadd fogalmazzak meg. Az egyik aggodalom, hogy egyre több hírt
lehet hallani arról, hogy egyre nagyobb migrációs nyomás nehezedik az Európai Közösségre.
Egyrészt a líbiai határokon van nagyobb mozgás, illetve arról is hallani, hogy különböző -
nem tudom, embercsempészeknek tekinthetjük-e őket - szállító kapacitások adott esetben 2-3-
4 ezer euróért vállalják, hogy elindítják az embereket északnak, illetve az olasz partok felé,
illetve különböző olasz szigetek felé. Egyre többet hallani arról, hogy ezeknek a
migránsoknak a száma a következő időben növekedhet. Mit tapasztalunk? Van erre egyfajta
elképzelés a közösségen belül, hogy mit lehet ezekkel a kérdésekkel kezdeni. Tény és való,
hogy részben a Belügyminiszterek Tanácsának vagy egyáltalán a belügyminiszteri
együttműködésnek és a koordinációnak a része ez a feladatkör, de természetesen nekünk is
külpolitikailag is foglalkozni kell ezzel a kérdéssel.

A másik: egyre többet lehet olvasni arról, hogy - mondjuk én kiemelten Líbiát hoznám
ide - Kadhafi kész az egyeztetésre az Európai Unióval. Egyáltalán miről lehet tárgyalni
Kadhafival? Az Európai Közösségnek egyáltalán van-e egyfajta - most nem előzetesen, de
igen vagy nem válasz is elegendő - elképzelése arra vonatkozóan, hogy mik azok a témák
vagy irányok, amelyekben Kadhafival lehet tárgyalni a következő időszakban?

Talán még egy harmadik kérdés is ideférne. Hogy az Európai Közösségen belül a
mediterrán térséghez való viszonyulás, mondjuk úgy, hogy egy finom megosztottságot jelent
a hangsúlyokban, látható-e az, hogy kik azok, akik nagyobb vagy kisebb hangsúlyt
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szeretnének fektetni a mediterrán térség, a keleti térség problémáinak a megoldására? Voltak
bizonyos kezdeményezések, mondjuk úgy, hogy akár egyéni kezdeményezés is mondjuk
francia részről, ahol gondoltak egyet és elindultak a térségbe, amikor lett volna egy általános
egyeztetés részben a szövetségen, illetve az Európai Közösségen belül. De biztos vagyok
abban is, hogy ahogy az államtitkár úr is mondta, hogy egyfajta egyensúlyt kell majd
teremteni a mediterrán térség és a keleti partnerség között, és tudom, tudjuk azt, hogy ebben
vannak országok, amelyek jelentősebben vagy nagyobb hangsúllyal és nyomatékkal tesznek
azért, hogy a keleti partnerség ügye a jövőben is kiemelten része legyen az európai uniós
külpolitikának, illetve az európai uniós együttműködési formáknak. Nekem ez a három
kérdésem lett volna.

Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy kérdésük van-e. (Jelzésre:) Gyöngyösi alelnök
úr jelentkezett, majd következik Kovács alelnök úr és Ertsey képviselő asszony.

GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: Államtitkár úr, köszönjük
szépen a kimerítő tájékoztatót. Én igazából abba a mondatába szeretnék így elsőként
belekapaszkodni, amelyben azt fejtette ki, hogy a nyugati stratégia kudarcot vallott, vagy
legalábbis ahogy ön fogalmazott, megkérdőjeleződött, miszerint a stabilitás eddig az elmúlt
időszakban mindig a demokratikus berendezkedési folyamatok támogatása elé került. Én ezt
egy kicsit határozottabban fogalmaznám meg, hogy az értékek hangsúlyozása, amit a nyugati
civilizáció mindig megtesz minden irányban, ehelyett a puszta érdekek, az Európai Unió és a
nyugati civilizáció érdekei kerültek előtérbe. Itt egész konkrétan diktátorok egész konkrét
támogatásáról van szó annak érdekében, hogy megteremtsék a nyugati civilizációnak és a
legfontosabb szövetségesének, Izraelnek a stabilitását és biztonságát. Én ezt így látom, és úgy
tűnik, ezzel nem vagyok teljesen egyedül.

Hogy ez a stratégia kudarcot vallott, szerintem ez teljesen egyértelmű. Most az a
kérdés, hogy van-e új stratégia, vagy pedig csak sodródik-e az Európai Unió. Természetesen
dokumentumokat lehet gyártani demokráciáról és fejlődésről és people to people
kapcsolatokról, az íróasztal és annak a fiókja sok mindent elbír, de egy nagyon konkrét
kérdésként merül fel az, hogy hogyan valósítjuk meg ezt a stratégiát. Ön repedésekről beszélt
az Európai Unióban. Én úgy látom, itt egész konkrétan szakadékok vannak az Európai
Közösségen belül is.

Akkor, amikor lisszaboni szerződés hatályba lépett, akkor mindenki fennen
hangoztatta, hogy milyen jó, hogy most már Lady Ashton személyében van az uniós
külpolitikának egy felelőse. Angliában volt egy vicc erről, amikor próbálták az amerikaiaknak
elmagyarázni, hogy ez lényegében mit jelent, és mondták nekik, hogy eddig az volt, hogy 27
különböző országot kellett fölhívni azzal kapcsolatosan, hogy mi az Európai Unió álláspontja,
és méretük szerint súlyozni. Most már nem az van, most már Lady Ashtonhoz lehet
telefonálni. Aztán amikor az amerikaiak megpróbálták Lady Ashtont fölhívni, akkor Lady
Ashton gépi hangon bejelentkezett, köszöntötte a telefonálót és mondta, hogy ha Németország
külpolitikájára kíváncsi, nyomja meg az 1-es gombot, ha Nagy-Britanniáéra, nyomja meg a 2-
es gombot és így tovább, 27 darab számmal.

Úgy tűnik, hogy ez nem egy angol vicc volt, hanem maga a realitás, amit az angolok a
tőlük megszokott humorral foglaltak össze. Azt látom, hogy ami itt most Észak-Afrika és a
Közel-Kelet kapcsán kibontakozott, jól rámutat a nyugati értékrendek teljes hamisságára és
arra, hogy ezek a szakadékok valóban léteznek. Itt például talán az egyik legszomorúbb
emlékeztető erre az volt, hogy az ENSZ BT-ben Németország, Guido Westerwelle együtt
szavazott Oroszországgal, Kínával, kilógva az európai uniós közös külpolitikai stratégia
sorából. Ezt sem tudjuk, hogy ez mivel magyarázható. Ez az a szokásos német reflex, ami
minden katonai támogatáshoz nagyon döcögve nyújt segítséget vagy pedig valami más
húzódik-e meg a háttérben.
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De a tegnapi lapokat olvasva komolyabb problémák is fölmerültek. Egész konkrétan
Balla elnök úr is említette, hogy a migrációs politikában nagyon fontos repedésnek vélem,
amikor Olaszországban meghirdetik, talán pár nappal ezelőtt mondták, hogy Róma féléves
tartózkodási engedélyt ad minden észak-afrikai menekültnek. Erre Németország azt mondta  –
mert akkor ilyen státusban, ha jól értem, a schengeni határokon egészen Schleswig-Holsteinig
fölmehet az észak-afrikai menekült -, egyből bejelentette a bajorországi vagy a baden-
württembergi tartományfőnök vagy nem tudom, ki, hogy ő akkor lezárja a határokat vagy
legalábbis újra bevezetik a határok ellenőrzését.

Ez elég komoly probléma. Ennél már csak az a komolyabb probléma, amit Donald
Tusk lengyel miniszterelnök nyilatkozott a Gazeta Wyborczának a napokban, amelyben
nagyon éles kritika alá vette a NATO líbiai beavatkozását, ettől teljesen elhatárolódott, és
nagyon komoly kritikát fogalmazott meg az Európai Unióval szemben. Kétarcúságról beszélt
az emberi jogok kérdésének vonatkozásában. Azt mondta, hogy a cél igazából az olaj
megszerzése, nem pedig a lakosság védelme. Az Európai Uniót évtizedekig nem érdekelt a
Kadhafi-rezsim összes bűntette, kettős mércét alkalmazott: a Líbia elleni fellépés törvénytelen
egészen addig, ameddig a szír, jemeni, bahreini eseményekről az Európai Unió nem hajlandó
hasonló komolysággal foglalkozni.

Nem tudom, hogy Tusk nyilatkozatát mi motiválta, de rávilágított egy olyan
szegmensére az Európai Unió külpolitikájának, ami úgy látom, valós törésvonal, és a
stratégiát én még nem látom. Ez lenne az én kérdésem, hogy ezeknek a problematikáknak a
fényében körvonalazódik-e egyáltalán egy stratégia, hogy csak ilyen semmitmondó
dokumentumok gyártására számíthatunk-e a jövőben. Ez lenne, amire kíváncsi lennék.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Kovács alelnök úr!

KOVÁCS LÁSZLÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, és
köszönöm államtitkár úr tájékoztatását. Azt hiszem, több szempontból is egyrészt fontos,
másrészt meg nagyon aktuális és időszerű, úgyhogy örülök, hogy ezt napirendre tűztük és a
tájékoztatás is tényleg, nem kritikai értelemben volt kimerítő, hanem alaposságát tekintve.

Szeretném hangsúlyozni, hogy az a dilemma, hogy stabilitás és vagy stabilitás vagy
demokrácia az Európai Uniónál főleg a globális szerepvállalásnál – de az európai
szerepvállalásnál is – fontos dilemma. A két dolog egyébként nem egymással összefüggő

viszonyban van, hiszen ha megnézzük a bővítés célját, ott is tulajdonképpen az első lépés a
bővítés, a csatlakozás ígérete, perspektívája, az erősíti a térség stabilitását, javítja a
szomszédsági viszonyt. Hiszen nagyon régen még, amikor mi is kívülről néztük az Európai
Uniót, akkor is világossá tették, hogy két szomszédos ország csatlakozása csak úgy
lehetséges, ha közöttük nincsenek megoldatlan problémák, feszültségek, amelyeket nem
kívánnak importálni az Európai Unióba. Tehát van egy ilyen összefüggés is és ez fontos, hogy
a bővítés stabilizál és a bővítés természetesen a demokrácia pozícióit is erősíti.

Az, hogy az Európai Unió mennyire tud európai szerepvállalással szélesebb
értelemben, a tagországain túlmenő szerepvállalásra vállalkozni és főleg hogy mennyire tud
globális értelemben kezdeményező és befolyásoló szerepet játszani, ez nyilván a súlyától
függ. A 27 tagú közösségnek erre nagyobb a lehetősége, mint mikor tizenöten vagy
tizenegyen voltak, ilyen értelemben tehát javulnak a pozíciói. Ugyanakkor a súly mellett az
egységes fellépéstől is nagymértéken függ.

Itt van egy ellentmondás, hogy minél tágabb a kör, annál több az érdekkülönbség –
hogy most ne érdekellentétekről beszéljek, csak érdekkülönbségről -, és nagyon fontos itt a
közös érdek, nemzeti érdek viszonya. Ugyanis ha mondjuk valamelyik tagország, például
Franciaország, amelytől talán nem áll távol az, hogy a saját nemzeti érdekeit a közös érdekek
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elé helyezze kis dolgokban és nagy dolgokban, néha külsőségekben is, úgy persze nehéz
közösen fellépni és egységes külpolitikát folytatni, ha valamelyik tagország ebből kifejezetten
konkrét nemzeti érdekek vagy presztízsszempontok miatt kilép. Ezt én nagyon fontosnak
tartom.

Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy természetesen a lisszaboni szerződés alapvetően
megváltoztatta a külpolitika formálását. Catherine Ashton személyében most van egy régóta
áhított és annakidején is megfogalmazott külügyminiszter, még ha nem is annak nevezik.
Hadd mondjam talán azért is, mert Catherine Ashton kolléganőm volt, jól ismerem a
gondolkodását, a személyiségét. Ő egy nagyon nyitott személyiség, és mivel a külpolitika
nem tartozott az erős oldalai közé, jószerivel tapasztalatlan. Volt a Lordok Házának elnöke, ez
erre őt nem predesztinálta, korábbi tisztségei is olyanok. Jó politikai érzékkel megáldott
asszony, de külpolitikában nem tapasztalt nagyon vagy szinte egyáltalán nem.

Azt gondolom, hogy ez a soros magyar elnökségnek ad lehetőséget, hogy ha
ténylegesen a lisszaboni szerződésben biztosított határokon belül elég nagy tól-ig lehetőség
van, hogy nyugodtan játszhat aktívabb szerepet, és ez egyszerűen személyes kapcsolatokon is
múlik. Én tehát erre bíztatnám a magyar külügyi vezetést, hogy Catherine Ashtonnak a
alapvető nyitottságát felhasználva nyugodtan játszhat kezdeményező szerepet.

Végül pedig az, hogy a demokrácia mennyire fontos és hogy a biztonságnak nem lehet
mindenáron alárendelni a demokráciát, ezzel én abszolút egyetértek, de természetesen azt sem
lehet rossz néven venni az európai intézményektől, ha a demokrácia érvényesülését a
tagállamoktól is megkövetelik. Ezt sem diktátumnak, sem nem tudom, milyen durva
beavatkozásnak nem lehet fölfogni, ugyanis ha így fogjuk fel, máris hiteltelenné válik a
demokráciáért való fellépés más földrajzi dimenziókban.

Végül egy mondatban szeretnék csak reagálni államtitkár úrnak a keleti partnerségi
csúcs elhalasztásával kapcsolatos mondataira. Azt gondolom, nem érdemes ezen
különösebben vitatkozni, de ha államtitkár úr visszanézi a magyarázatot visszamenőleg az
elhalasztás pillanatától máig, akkor lát egy elég markáns fejlődést ebben az álláspontban.
Kezdetben csak azt kellett magyarázni, hogy az időpontok egybeesése miatt ez logisztikailag
nem lett volna jó, és innen sikerült eljutni addig, hogy egy nagy siker és nagy győzelem volt
ez az elhalasztás és nagyon racionális döntés. Azt gondolom, hogy nincs erre szüksége a
magyar külpolitikának. Tudomásul kell venni.

Ez egyébként nem a magyar soros elnökségnek szólt, és hadd mondjam, hogy mivel
én a célzást a Szocialista Pártra is vettem – nyilván nem ok nélkül -, de mi nagyon világosan
megkülönböztetjük a soros elnökség szakmai programjának eredményeit, és ezt nem vonjuk
kétségbe.

Szívesen felsorolom, hogy mi mindent látok teljesítve és sikernek, és ez nem függ
attól, hogy hogyan reagálnak európai intézmények a magyar bel- és gazdaságpolitika
különböző fejleményeire vagy éppenséggel provokatív kijelentésekre és nyilatkozatokra. Erre
kedvezőtlen a reakció, de ezt a két dolgot külön lehet választani annál is inkább, mert a soros
elnökség meg fog szűnni, viszont a tagságunk az Európai Unióban remélhetőleg megmarad.

ELNÖK: Most kormánypárti képviselőnek adnám meg a szót. Horváth képviselő úr
jelentkezett, őt követően Ertsey képviselő asszony következik.

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Igen jelentős az a kijelentés az államtitkár úr
beszámolójában, hogy a stabilitás is csak demokratikus átalakulás révén biztosítható. Kovács
alelnök úr hozzászólása ezt nem kérdőjelezi meg, de sajnálom, hogy Gyöngyösi alelnök úr
hozzászólása bizony nemcsak, hogy megkérdőjelezi, hanem másképpen értékeli ezt a
kijelentést. Még egyszer: az, hogy a stabilitás a demokratikus átalakulás révén biztosítható.
Hogy hogyan áll, hol tart ez a demokratikus átalakulás, hát persze, különböző stádiumokban
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is vannak, előre és vissza. Azonban ha alternatívákat keresünk - bárki keres -, akkor sikamlós,
csúszós, rögös helyeken járunk, és a magyar külpolitikának e tekintetben való formálását nem
vinnénk előre, sőt belülről nehezebbé tennénk.

Voltak nekem évtizedeim, amikor arab országokkal teljes időben foglalkoztam. Hadd
számoljak be erről egy megjegyzés erejéig! Arab és iszlám - ez többnyire azonos, nem
mindig. Tényleg amikor közel kerül valaki valakihez - például úgy, mint én professzorként
tudományos munkában évtizedekig -, akkor elmondják, hogy a politika csinálásában hosszú
távon szeretik összehasonlítani magukat a kereszténység néhány évszázaddal ezelőtt történő
első vitatkozásával - sőt még súlyosabb -, hogy az arab világban ez történik, történni fog, és a
diverzifikáció, a különbözőség az arab világban még különbözőbb, mint a nyugati világban.
Tehát úgy tekinteni részünkről valahonnan, hogy van ott valahol egy egységes arab tömb
világ és azzal állunk szembe, ez tévedés. Az a valóság, ami van, és jó azt észrevenni, hogy
igen, diverzifikált, és ha erre módunk van - és van módunk -, ráerősíteni. Ha egy jó magyar
külpolitika - például ugyan ez keleti, nem arab, de kaukázusi - azt a három országot, hogy
mondjam, kultiválja azért is, mert mennyire különbözik egymástól az a három ország,
Georgia, Azerbajdzsán és Örményország, ugyanakkor vannak olyan jelenségek, amelyek
sikert jelentenek, például a különböző vallási csoportok együtt élnek, ott a keresztények és a
muzulmánok nem rugdossák egymást. Szóval sikertörténeteket jó elővenni és azért örülök,
hogy az államtitkár úr ezt a kijelentést tette. Sikertörténet - úgy folytatom -, mert ami létezik,
az lehetséges, érdemes azokat előrevenni, szóval a magyar külpolitikában ilyen értékelést én
üdvözlök és köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Csak egy rövid megjegyzést engedjen meg
nekem a legnagyobb tisztelettel. Visszatérhetnénk alkalomadtán - az államtitkár úrnak is
mondanám - a Kaukázus kérdésére vagy azokra a térségekre majd egy beszélgetés keretében.
Horváth képviselőtársunk felvetette ezt a dilemmát, és ahogy a képviselő úr is hozzátette,
hogy itt sokféle szempontot kell mérlegelni azokban a térségekben, de tény és való, hogy
érdemes lesz foglalkozni ezzel. Úgy látom, hogy az összevetésben fontos szerepe van annak,
hogy vannak bizonyos kulturális és vallási szempontokból is egymás mellett élési problémák,
illetve lehetőségek és működések is, de majd erre később visszatérnénk egy másik beszélgetés
során.

Ertsey képviselő asszony jelezte hozzászólási szándékát, őt követően Vona képviselő
úr következik, majd Gyöngyösi alelnök úr, aki jelezte, hogy majd még egy rövid hozzászólást
tenne.

ERTSEY KATALIN (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Az alelnök urak nagyrészt
elmondták, amit mondtam volna. A Szocialista Pártra való célzást visszautasítanám, tehát ezt
gondolom, hogy az „is” szócskát zárójelbe tehetjük. Ebben az egész történetben a
sikersztorira nem nagyon asszociálnék, tehát amerikai, európai diplomatákkal,
biztonságpolitikai szakértőkkel beszélgetve a legenyhébb kifejezés a totális kudarc volt, amit
használtak. A kihívás szó egy szép megfogalmazása ennek. Azt gondolom, hogy ez egy
nagyon csúnya történet volt abban tekintetben, hogy az EU és Amerika is ide tartozik, sem
felkészülésben, sem a folyamatok ellenőrzésében és valamelyest irányításában, sem pedig a
következmények felmérésében nem jeleskedett. Ehhez nyilván egy sajátos szempont
hozzáadódott, hogy nagyon sokáig nem volt valójában magyar álláspont. Február 7-én a világ
legnagyobb iszlám országába látogató parlamenti küldöttség nem tudott magyar álláspontot
megfogalmazni. Az a repedés, ami valóban tapasztalható az EU-n belül, az ügyben nem látjuk
a karakteres magyar álláspontot. Én is szeretném azt látni, hogy ez a demokrácia versus
stabilitás kérdésben valóban megbukott, és én is egyetértek azzal, hogy nemhogy ezek nem
ellentétesek, hanem kölcsönös viszonyban vannak egymással. Örülnék, ha valamiféle
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karakteresebb magyar álláspontról legalább valamiféle előrejelzést kaphatnánk az államtitkár
úrtól, hogy mik ezek a bizonyos irányok. Ön úgy fogalmazott, hogy az EU-célok átalakítása
folyik. Mik ezek az irányok? Ha erről egy kicsit lehetne többet mondani, köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megint tennék egy megjegyzést, ahogy az előbb is. A
képviselő asszony felvetette az egyiptomi látogatást és hogy nem voltak előzetesen
információk. Nagyon sok partneremmel tárgyaltam az utóbbi időben, és a legtöbben azt
mondták, hogy nem voltak előjelek ezekre a hirtelen megmozdulásokra napokkal előtte sem.
Hogy utána kialakult egy folyamat, egy lánc a felkelésekben, demonstrációkban,
forradalmakban, az már egy utána lévő következmény, de tény és való, hogy semmiféle jel
nem volt. Olyan partnerekkel beszéltem, akik a térségben stabil tudással és ismerettel
rendelkeznek, és ők is elmondták, hogy ilyen mértékű roham, hirtelen és nagy erejű változás
nem volt benne a levegőben, és nem voltak kellő jelzései ennek. Kérem azt, hogy ehhez
képest viszonyítsuk az álláspontot a magyar szerepvállalás megítélésekor.

Vona képviselő úr!

VONA GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Szeretném megköszönni az
államtitkár úrnak a beszámolót, illetve a helyzetértékelést. Én a magam részéről szintén
aggodalmaimat szeretném megfogalmazni, egy elvi jellegű és két gyakorlati jellegű
aggodalmamat. Az első, az elvi jellegű a már itt bizonyos értelemben kialakult polémiához
csatlakozna, a demokrácia kontra stabilitás polémiához. Azt gondolom, hogy az államtitkár úr
beszámolójában elhangzott mondat önmagában igaz, tehát hogy a demokrácia a stabilitásnál
fontosabb értéket képvisel. Ezt teljes mértékben el tudjuk fogadni, és szerintem Gyöngyösi
Márton képviselőtársam, bizottsági alelnök úr is ennek a szellemében nyilatkozott. Viszont
úgy érzem, az államtitkár úr szavaiból is úgy éreztem, hogy a demokratikus elemét az arab
tavasznak túlértékeli a diagnózisában az államtitkár úr, illetve maga az Európai Unió is.

Ne vegye ezt senki antropológiai pesszimizmusnak a részemről, inkább antropológiai
realizmusnak, hogy mint történelemtanár, úgy látom, hogy a demokratikus jelleg inkább már
csak okozati, járulékos eleme volt a megmozdulásoknak, és meggyőződésem, hogy itt sokkal
inkább szociális jellegű volt a felhajtóereje az arab országokban történt eseményeknek, tehát
valamifajta - élelmiszerárak, a nyersanyagárak robbanásából következő - népfelkelésekről
beszélhetünk az én véleményem szerint, ami aztán persze számtalan más elemmel
gazdagodott.

Ha belegondolunk abba, hogy évtizedeken keresztül ezeket a rezsimeket eltűrte az
arab társadalom, akkor furcsa, hogy hirtelen, egyszerre jön rá mindenki, hogy ez neki mégsem
jó. Azt gondolom tehát, hogy a demokratikus elemnek ez a túlhangsúlyozása téves út, és azt is
vegyük észre, hogy a népi megmozdulásokban, forradalmi eseményekben elég erősen
közrejátszott, hogy megjelent az idegen beavatkozással kapcsolatos ellenérzés is. Ezt azért
mondom el, mert azt gondolom, hogy a stabilitásnál fontosabb a demokrácia, van valami, ami
még fontosabb, még a demokráciánál is: ez pedig a népek önrendelkezési joga.

Azt hiszem, hogy ebből kell kiindulni. Meg kell hagynunk az arab országoknak az
önrendelkezéshez való jogukat. Ez azért nagyon fontos, mert az események alakulhatnak úgy
bizonyos országokban, hogy európai szemmel nem feltétlenül demokratikus átalakulás megy
végbe, sok esetben autokratikus jellegű államformák jöhetnek létre. Ettől függetlenül nem
tartanám helyesnek, ha valamifajta megbélyegzést kapnának ezek az államok az Európai Unió
részéről, valamifajta európai demokratikus, demokráciaexportba ne kezdjünk. Ha rossz a
diagnózis, akkor téves lesz a következtetés is, és nem lenne jó, ha az amerikai hibába esnénk,
hogy csak Irakban vagy Afganisztánban erőszakosan próbálnának államformát és értékeket
rákényszeríteni egy társadalomra. Ez szerintem nem lenne helyes.
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Másrészt az Európai Uniónak Amerikához képest nincs meg az ehhez szükséges ereje.
Úgyhogy csak szeretném hangsúlyozni azt az önrendelkezést ebben a vitában, ami föloldhatja
a stabilitás kontra demokrácia vitát. Az arab népek önrendelkezését kell a
legmesszebbmenőkig tiszteletben tartani.

A másik és inkább már gyakorlati jellegű aggodalmam a migrációval kapcsolatos. Erre
elnök úr is célzott már. Nekem kifejezetten Magyarországgal kapcsolatos aggodalmaim
vannak. Ugyanis mindannyian olvashatunk arról az újságokban, hogy déli uniós
tagállamokban milyen súlyos problémát okoz a migráció és ebből következően minden
bizonnyal megtörténhetnek majd a megfelelő politikai államigazgatási lépések ezen
problémák kezelésére. És nem tartom elképzelhetetlennek azt, hogy a Balkánon keresztül
adott esetben Magyarországra is sokkal nagyobb migrációs nyomás hárulhat, adott esetben
tranzit- vagy célországgá válhat Magyarország.

Ezzel kapcsolatban azt szeretném megkérdezni államtitkár úrtól és a
Külügyminisztériumtól, hogy látnak-e erre lehetőséget, ha nem, akkor megnyugtattak, ha
igen, akkor tudunk-e ez ellen tenni valamit?

A harmadik, már csak tényleg egy mondat. A szomszédságpolitikával kapcsolatban
hallottunk egy tájékoztatót. Nyilvánvalóan nem lehet teljes szomszédságpolitikai tablót
festeni, de hiányoltam az Oroszországgal kapcsolatos szomszédságpolitika megemlítését.
Remélem, hogy ez nem azért történt, mert valamifajta eredménytelenséget kell elleplezni,
hanem azért, mert esetleg erre nem jutott idő. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Gyöngyösi Mártonnak még egy mondatra van
lehetősége.

GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Elnézést,
hogy visszaragadom magamhoz a szót, csak igazából nem is Horváth János bátyám
mondandójával vitatkozva, hanem inkább arra, a jegyzőkönyv kedvéért szeretném csak
pontosítani azt, amit mondtam a félreértések elkerülése végett. Nem azt kérdőjeleztem meg,
hogy a demokrácia valamiféle másodrendű dolog lenne a stabilitás szempontjából. Ott arra
helyeztem a hangsúlyt, hogy a demokrácia mennyire fontos és mennyire szomorú, hogy az
elmúlt időszakban, az elmúlt évtizedekben a Nyugat, amely olyan sokat ad az emberi jogokra,
a demokráciára és ezt úton-útfélen hangoztatja, olyan rezsimeket tartott fenn ezekben az
országokban pénzzel, fegyverrel, mint amilyen a véres Mubarak-rezsim Egyiptomban, ben Ali
rendszere Tunéziában, akinek Franciaország még a bukása előtti órákban is adta volna a
katonai segítséget. Én erre mondtam azt, hogy ez egy kétarcú politika, totális bukás az európai
értékrend szempontjából és az Európai Unió szempontjából. Erre szerettem volna a hangsúlyt
kihegyezni, és ezt szerettem volna csak a jegyzőkönyv kedvéért rögzíteni.

Itt nem tudom megállni azt, hogy vissza ne utaljak az elnök úr és Ertsey Katalin
képviselőtársam közötti szóváltásra. A Newsweekben volt egy nagyon érdekes cikk, ahol pont
azt boncolgatták, hogy mennyire volt előre jelezhető ez a forradalom Egyiptomban. Azt a
megállapítást tette a Newsweek, hogy természetesen ez a probléma akkor, amikor egy
nagyhatalom diktatúrákat tart fenn, a hírszerzése is csak azok köréből tájékozódik, akiket fizet
és aki a saját bérlistáján van. Nem a Mubarakot és tábornokait kellett volna kikérdezni, hanem
egy kicsit a nép rétegeiben elmerülni.

Ha tehát arab országok képviselőivel beszélgettünk volna – én megtettem – vagy iráni
képviselőkkel, akkor ők bizony, látták volna, hiszen az ő szervezeteik, a civil szervezeteik, a
kulturális kötődéseiken keresztül érzékelik azt, hogy ennek az országnak hogyan pulzál,
hogyan él valójában a népe, tehát nem a politika felszínét kapargatja, hanem egy kicsit
elmerül az ottani társadalom lélektanában és mindennapjaiban. Ezekből bizony ezek az
országok kikövetkeztették azt, hogy itt nagy változások előtt állunk. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm, de még egyszer hangsúlyozom, hogy a hivatalosan, részben
hivatalosan és informálisan is rendelkezésre álló ismeretek alapján nehéz volt megmondani
azt, hogy mikor és milyen intenzitással zajlanak le ezek a változások az észak-afrikai
térségben, úgy gondolom. De elfogadom vagy tudomásul veszem a képviselő úr véleményét.
Én tényleg azt mondom, hogy elég nehéz lett volna egyáltalán meglepetésszerűen és ilyen
intenzitással kiváltódott forradalmi változásokat egyáltalán megelőlegezni az arab világban,
illetve Észak-Afrikában.

Amit Vona képviselő úr mondott, esetleg érdekes felvetés lehet: az EU-orosz
párbeszéd, illetve az EU-orosz partnerségi együttműködés összekapcsolható-e adott esetben
gondolatiságában is és véleménycserében a mediterrán térséggel kapcsolatos kérdésekre a
szomszédságpolitikában, a déli szomszédságpolitikában.

Kérdés az, hogy Oroszországnak mi az álláspontja ezekben az ügyekben, két mondat
erejéig, államtitkár úr. Öné a szó.

Németh Zsolt válaszai

NÉMETH ZSOLT külügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Bizottság! Nagyon
köszönöm az izgalmas felvetéseket, megjegyzéseket. Először is az általános dilemmára
szeretnék én is reagálni erre az elvi felvetésre, hogy most itt egyáltalán van-e stratégiánk,
milyen irányba mozog az Európai Unió. Az Európai Uniónak van-e iránya, van-e
létjogosultsága a katonai fellépésnek. Nem avatkozik-e be - ahogy ezt Vona Gábor vetette föl
– megalapozatlanul az Európai Unió, nem sértjük-e az önrendelkezési jogot. Némi
hangsúlykülönbséget érzékeltem Gyöngyösi és Vona képviselő urak között. Gyöngyösi
Mártonnal ez esetben jobban egyetértettem, tőle már egy kicsit neokonnak is tűnt egyébként a
megközelítés. (Derültség.) A demokratikus értékek képviseletét fölé helyezi egyértelműen a
stabilitási szempontoknak, ezzel szemben az önrendelkezési jogra való hivatkozással Vona
Gábor inkább a bízzuk rájuk az életüket álláspontot képviseli.

Csak azt akarom mondani, hogy itt a dilemmák adott esetben egy politikai táboron
belül is kitapinthatóak.

Azt szeretném hangsúlyozni, különösen Vona Gábornak mondanám ezt és azoknak,
akik azt mondják, hogy ez az egész valami káosz, valami kudarc - tudom, hogy nem ezt
mondta, de van egy ilyen vélekedés is, például Ertsey Katalin ezt egy kicsit ebben az irányban
mondta -, azt érzékelem, hogy itt azt kell tisztán látnunk, hogy a nemzetközi közösség egy
népirtást akadályozott meg. Ha nem akadályozza meg ezt a népirtást, akkor nagyon rosszul
éreznénk magunkat, hogy ezt eltűrtük, és itt most alapvetően nem az önrendelkezési jog az,
ami a fellépésnek és egyáltalán a viszonyulásnak és a gondolkodás középpontjában van,
hanem a right and responsibility to protect, tehát a védelem joga és a kötelezettsége került a
nemzetközi jogi gondolkodás középpontjába, még nem is a demokráciaexport, hanem a
civilek védelme. Ez a civilek védelme késztette még a kínaiakat és az oroszokat is arra, hogy
zöld lámpát adjanak a nemzetközi fellépésre. Ha figyelembe vesszük azt, hogy van egy
ruandai tapasztalata a nemzetközi közösségnek és van egy Koszovó is, amely egy másik
típusú fellépés, de azt gondolom, a koszovói fellépés hátterében is ott volt Ruanda és ott volt
Srebrenica, tehát amikor a nemzetközi közösség most meghozta a döntését, akkor alapvetően
a védelem joga és felelőssége, az ártatlan polgári lakosság melletti nemzetközi kiállásnak
tapasztalhattuk meg egy egyedülálló lépéssorozatát. Azt kell mondanom, hogy igaza volt, a
magyar külpolitika az első pillanatoktól fogva egyértelműen és határozottan odaállt a francia-
brit megközelítés mellé, és a franciáknak és a briteknek még akkor is, ha vádak érik őket,
Tusk részéről tegnap érték ilyen vádak, hogy itt az olajról szól minden. De ezt már hallottuk
eléggé sokszor különféle esetekben és Sarkozy újraválasztását, biztos benne van Sarkozy
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újraválasztása, de mondjuk Cameron nem akarja magát újraválasztatni most, tehát
nyilvánvalóan feltehetőek ezek a kérdések nyugodtan.

Úgy gondolom, hogy egy fontos nemzetközi jogelv mindenféleképpen, akármilyen
motivációk is vannak egyes tagállamok részéről, tehát egy nagyon fontos nemzetközi jogelvet
képviselt hitelesen a nemzetközi közösség és vállalt ebben hangsúlyos szerepet a francia-brit
tandem, amely belehúzta ebbe az Európai Uniót és itt egy fontos kérdés a német magatartás.
Én is úgy gondolom, hogy itt az Unió egysége az elmúlt időszakban megint szenvedett egy-
két mélyebb ütést. A német magatartás korrekcióját lehet érzékelni az elmúlt napokban, tehát
a NATO-fellépésből visszavonták a hadihajóikat, de most adott esetben a humanitárius
katonai fellépésnek a támogatóivá váltak. Ezt a korrekciót kísérte a külügyminiszter
lemondása is. Nem tudom, mennyire tűnt fel, hogy a pártelnöki és az alkancellári posztjáról a
külügyminiszter úgy mellesleg ebben a néhány napban lemondott, és a kancellár
mindenféleképpen egy hangsúlyaiban más irányvonalat képviselt. Itt van egy pártpolitikai
megosztottság is a német koalíción belül. De mindenféleképpen volt a németek részéről talán
egy eltúlzott belpolitikai szempontérvényesítés ebben a kérdésben, amely nem bizonyult
eredményesnek a baden-württenbergi választáson, hanem adott esetben nagyon is
kontraproduktívnak bizonyult, miszerint zöld miniszterelnöke lesz Baden-Württenbergnek.

És akkor a lengyel állásponttal kapcsolatban is ki kell mutatnom egy ilyen
miniszterelnök kontra külügyminiszter álláspont eltérést. A külügyminiszter a tanácsüléseken
mindig határozottan a beavatkozás, a légtérvédelmi zóna bevezetése, az angol-francia
álláspont mellett lépett fel, a miniszterelnöki megnyilvánulást - figyelve egyébként a lengyel
választások előtti szezont, Szmolenszk, PiS és a belpolitikai erőátalakulást -, azt gondolom,
ezt sem lehet a lengyel álláspont elemzésekor figyelmen kívül hagyni, de ott is van, egy
nagyon komoly hangsúlykülönbség fedezhető fel a miniszterelnök, a külügyminiszter között.
Azt gondolom, hogy itt a választási belpolitikai szempontok, Kovács László is hangsúlyozta,
hogy a nemzeti, illetőleg a közös álláspont összehangolásának a nehézségei. Ezeket
természetesnek kell kezelnünk egy demokráciában. Nyilvánvalóan ezek hangsúlyosan
vetődnek fel.

A választások részét képezik a külpolitikai döntéshozatalnak, ezért egyáltalán nem
mindegy, hogy mi itt, Magyarországon most meg tudunk-e egyezni ezekben a kérdésekben,
tudunk-e kialakítani konszenzust az értelmezésben. Most adott esetben Magyarországon
éppen nem készülünk választásra, most ennek az esélye megvan, de adott esetben ha nem
tudjuk kialakítani ezeket a közös értelmezéseket, akkor törékennyé tesszük a választási
időszakban a magyar álláspontot, ami adott esetben a nemzetközi szavahihetőségünket
kérdőjelezi meg, a németeknek nem erősítette a nemzetközi szavahihetőségét, amit műveltek,
elnézést, ha egy kicsit erősen fogalmazok, de ez a helyzet. Nagy irányváltásokra
kényszerültek a németek már csak ebben az elmúlt két hónapban is, vagy amit a lengyelek
most csinálnak. Azt gondolom, hogy egy országnak, ha ezt valamennyire képes elkerülni,
akkor erre törekednie kell, hogy ezt elkerülje. Elnézést, ha egy kicsit hosszan szólok.

Én azt gondolom, hogy a magyar álláspont a right and responsibility to protect talaján
állt, és kezdetektől fogva ezen az állásponton nyugodott. Azt gondolom, hogy ez egy védhető,
vállalható, képviselhető álláspont. Én nem látom bele a líbiai helyzetbe azt, hogy mi ott
különösebb komoly presztízsveszteséget szenvedtünk volna - a nemzetközi közösségre értem
- a beavatkozással, ellenkezőleg. Én úgy látom, hogy a líbiai ellenzéknek van esélye, hogy
győzzön, van esélye arra, hogy lebonyolítson egy katonai akció után egy sikeres átmenetet.
Erre vonatkozóan kérdés is hangzott el. A mai napon fogadja az Átmeneti Tanács
külügyminiszterét Luxemburgban a Külügyminiszterek Tanácsa, tehát ezekben az órákban
velük zajlik egy egyeztetés. A görögök kezdeményezték azt, hogy legyen egy tárgyalás
Kadhafival, és kezdődjön meg egy átmenet. Az Afrikai Unió, illetőleg a görögök is
indítványozták ezt. Az Európai Unió egyelőre nem kíván tárgyalni Kadhafival, tehát az is egy
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vitatott álláspont jelenleg, hogy az ellenzékkel tárgyaljanak-e. Olaszország és Franciaország
ismerte el egyelőre az Átmeneti Tanácsot, de a tanácskozástól nem zárkóztak el az Európai
Unió külügyminiszterei mint meghatározó tényezővel, tehát nem mint elismerendővel, hanem
mint meghatározó tényezővel találkozik az Átmeneti Tanács külügyminiszterével ma a
Külügyminiszterek Tanácsa.

Még egy megjegyzésem lenne az általánosabb elvi jellegű problémafelvetéshez, hogy
most itt a demokratikus elemek, a szociális elemek vagy adott esetben a vallási elemek
lesznek meghatározóak, és hogy ez az átmenet egy demokratikus átmenet lesz, vagy pedig
egy csöbörből vödörbe típusú átmenet lesz az arab világba. Azt gondolom, hogy ez nagyon
jelentős részben múlik az Európai Unión mintegy nagyon meghatározó tényezőn, hogy mi
milyen módon viszonyulunk hozzá, hogy mennyiben segítjük ezt az átmeneti folyamatot és
mennyiben tudjuk pozitívan befolyásolni.

Nem akarom természetesen eltúlozni a feltételek szerepét sem ebben az egész
folyamatban, de ez egy olyan nyitott végű folyamat, amelynek a végkimenetelére az Európai
Unió fontos ráhatással lehet.

Balla Mihály kérdéseire, a migrációs vonatkozásra, amit más is kérdezett. A migrációs
nyomás ebben a térségben mindig volt Európára és mindig is lesz, és az elkövetkező években
nőni fog. Induljunk ki ebből az alaphelyzetből! Nem most keletkezik a migrációs nyomás. A
migrációs nyomás intenzitása bizonyos helyzetekben növekszik, most jelenleg is növekszik,
de azt gondolom, hogy az egész arab világhoz való viszonyulást migrációs szemüvegen nézni
meglehetősen nagy hiba lenne.

Ezzel együtt a migrációs képesség, a FRONTEX megerősítése és a humanitárius
európai uniós művelet beindítása nagyon fontos részben a migrációs kockázatok csökkentése
szempontjából, részben pedig azért, mert a migrációs vonulaton keresztül tud az Európai Unió
egy darabka kis hozzájárulást a rövid távú válságkezelésnél betölteni, eljátszani. Az ENSZ
főtitkárának felkérésére vár az Európai Unió, és megindulhat a nagyon komoly, katonailag is
megtámogatott humanitárius művelet. Egyelőre nem szárazföldön, hanem tengeri bázison, de
megindulhat egy különösen is kiszolgáltatott líbiai városban, a fókuszában ennek a
humanitárius műveletnek.

Kadhafi-kérdésére válaszoltam. Az Európai Unión belül a megosztottság a
hagyományos. A keleti partnerséggel kapcsolatban a francia-olasz-spanyol fenntartások azok,
amelyek érzékelhetőek voltak. Azt gondolom, hogy mostanra érdemes mindenféleképpen
fókuszálnunk, hogy próbáljuk meg egységesíteni a szomszédságpolitikai eszközrendszert.
Aztán természetesen a differenciálódás tartalmi elemei is lényegesek, hiszen számunkra az,
hogy van egy alapvető különbség, hogy a keleti partnerországok potenciális európai uniós
tagállamok, míg a déli partnerországok nem, ezt a szomszédságpolitika előbb-utóbb azért
majd le kell hogy képezze. De most úgy gondolom, hogy most az egységesítés időszakát
éljük, abban a világban kellene mozognunk, hogy a demokráciaépítésnek, a gazdasági
szempontoknak, a szabad kereskedelemnek és a civil kapcsolatoknak, az embertől emberig
nyúló kapcsolatoknak, a vízumliberalizációnak, az oktatási programoknak, ifjúsági oktatási
programoknak, illetőleg a humanitárius szempontoknak kell ebben a szomszédságpolitikában
valamilyen módon egységesen megjelenni anélkül, hogy megváltoztatnánk adott esetben az
anyagi arányokat. Most a kétharmad-egyharmados arány szerepel.

Úgy gondolom, hogy a volumen növelésére van esély, az arányok átalakítására nem
látjuk a rövid távú esélyeket, csak hátrányát. Bizonyos változások következhetnek be az
arányok tekintetében a keleti partnerség irányában. A német-lengyel álláspontot elmondtam.

Örülök, Kovács László alelnök úr, az ön álláspontjának, hogy akkor a Szocialista Párt
nem tartja hibának a keleti partnerségi csúcs elhalasztását. Én ezt előrelépésnek látom az
eddigi állásponthoz képest. Egyezzünk meg ebben, hogy ez nem hiba, hanem helyes döntés
volt, a keleti partnerség hagyja figyelmen kívül a mindenféle indokokat, de abban talán
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megegyezhetünk, hogy tekintettel a déli szomszédságban lezajló változásokra, időszerűtlen
lett volna és alkalmatlan lett volna az időpont és Budapest a keleti partnerségi csúcs
megrendezésére. Ilyen értelemben nem tekinthető magyar elnökségi kudarcnak.

Horváth János bátyám azon véleményével egyetértek, hogy mint egy falat kenyérre,
olyan nagy szükségünk van a sikertörténetekre. A Dél-Kaukázus, meglátjuk, hogy ilyen lesz-
e. Azért még eléggé sok probléma van a Dél-Kaukázusban, néhány befagyott konfliktus, de
mondjuk az elvvel annyira egyetértek, hogy úgy gondolom, hogy Tunéziát mindenféleképpen
lehet egy ilyennek megcélozni és a magyar külpolitika ezért is foglalkozik azzal, hogy
szemináriumot szervezünk a tunéziai partnereinkkel, illetőleg azt hiszem, hogy itt alapvetően
három ország vonatkozásában kell tudnia a nemzetközi közösségnek eredményt elérni, és
egyelőre nyitott kérdés, hogy sikerül-e. Egyiptom is egy olyan, nagyon összetett
problematika, ami egy külön tárgyalást megérne. A másik Szaúd-Arábia, a harmadik Jordánia,
különösen a palesztin-izraeli konfliktus miatt való implikációjuk miatt. Ez a három ország
kiemelten fontos lesz a siker és az eredményesség szempontjából.

Egyetértek elnök úrral abban és mindazokkal, akik úgymond azt jelezték, hogy
meglepően hiányoztak az előrejelzések. A közelmúltban volt egyeztetésünk nemzetközi
nyugati hírszerző partnerekkel és ők is úgy értékelték, hogy noha valószínűsíthető volt, hogy
valami fog történni, de az időzítése ennek az eseménysorozatnak egyáltalán nem volt
belátható, megjósolható, így aztán az sem vethető Orbán Viktor szemére, hogy aznap távozott
Egyiptomból, amikor megkezdődtek este a zavargások. A magyar titkosszolgálatok, de adott
esetben a CIA és az AMI-SEC számára is mondjuk meglepetés volt az események időzítése.

Oroszországgal kapcsolatban azt szeretném jelezni, hogy nem része a
szomszédságpolitikának, tehát sem a keleti partnerségnek, sem pedig a déli
szomszédságpolitikának, hanem egy kiemelt partnere az Európai Uniónak, és azt gondolom,
hogy Oroszország olyan külön történet, amit mindenféleképpen a bizottsági ülésen érdemes
lenne egyszer napirendre tűzni, beleértve egyébként a külső nemzetközi viszonyulását is
Oroszországnak. Terényi, Oroszországért felelős főosztályvezető, illetve miniszteri biztos úr
is itt van, és azt hiszem, hogy az ő nevében is jelezhetem, hogy örömmel teszünk eleget egy
ilyen felkérésnek. Köszönöm szépen.

Hadd adjam meg a szót Terényi Jánosnak, hátha valamit kifelejtettem.

Dr. Terényi János kiegészítése

DR. TERÉNYI JÁNOS miniszteri biztos: Köszönöm szépen. Az idő előrehaladott
volta miatt hadd tegyek néhány nagyon rövid megjegyzést. A stabilitás-demokrácia
ellentétpár feloldása érdekében el kell mondani, hogy a Tunéziában és Egyiptomban
kirobbant társadalmi tiltakozó megmozdulásoknak valóban volt egy nagyon fontos
egzisztenciális vonulata vagy oka. Emellett nyilvánvalóan volt egy politikailag is
értelmezhető vonulata az emberi méltóság érvényesítésének lehetőségeiben, valamint a
politikai képviselet lehetőségeivel való foglalkozás. Ez a két dolog összefonódik.

Amit a tájékoztatóban is jelzett államtitkár úr, az elkövetkező időszakban a
demokrácia felé tett apró lépéseknek ki kell egészülniük az inkluzív gazdasági fejlődéssel,
tehát az arab országok népességének növekvő hányada kell hogy érezze saját egzisztenciális
helyzetében a pozitív változásokat, máskülönben ezek a demokratizálódási tendenciák
nyilvánvalóan gellert fognak kapni, tehát nem biztos, hogy a twitterező, facebookozó
középosztálybeli fiatalok fognak kimenni a kairói Tahrír-térre, hanem esetleg a társadalom
szegényebb rétegei is nagyobb számban, tehát itt bizony nagyon fontos felelőssége van az
Európai Uniónak is, hogy gazdasági fejlődési perspektívát nyisson ezeknek az országoknak.

Egy másik nagyon rövid megjegyzés, a repedés, szakadék az Európai Unión belül. Az
Unió bővítésével természetes folyamat, hogy vannak olyan országok, amelyek a földrajzi
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fekvés és a kapcsolati tradíciók okán nagyobb aktivitást éreznek a szomszédság egyes térségei
iránt.

Hiszen Magyarország nagyobb affinitást érez a keleti partnerek iránt, érthető módon
Spanyolország, amely 12 kilométerre van az afrikai partoktól, a saját bőrén érzi ezeknek a
változásoknak a súlyát. Szerintem ezzel semmi problémánk nincs és nem is lehet. Ami viszont
nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk, hogy az európai szomszédságpolitika, ezen belül mind a
keleti partnerség, mind pedig a Mediterrán Unió az Európai Unió egészének a politikája, nem
pedig egyes tagországok kiemelt projektje. Azt hiszem, hogy ezt az alapvető kérdést széles
körben felfogták az Európai Unióban.

Mit jelent az Európai Unió szomszédságpolitikájának koherenciája? Azt, hogy az
elvek és az alapvető módszerek tekintetében azonos alapokon kell, hogy nyugodjon ez a
politika, figyelembe véve ugyanakkor azt, hogy Észak-Afrika, Közel-Kelet vagy Kelet-
Európa egymástól nagyon jelentős mértékben különböző régiók, tehát a differenciálásnak
igenis szerepe van a régió szintjén és az egyes országok szintjén is. A differenciálás
ugyanakkor nem jelentheti teljes mértékben széttartó politikát.

Az utolsó gondolat a keleti partnerség kérdése az utóbbi két évben. Nagyon fontos, ha
úgy tetszik, módszertani eredményeket ért el, amelyek a szomszédságpolitika egészére
alkalmazhatók. Például az a bizonyos értékelvű megközelítés, a civil társadalom erősítése, a
politikai képviseleti szervek erősítése, valamint az a szemlélet, hogy az Európai Unió
pénzügyi segítségét az egyes országokban történő vagy lezajló reformok, politikai és
gazdasági reformok erősítésére kell felhasználni, és ez az a bizonyos többlet, amit a keleti
partnerség fel tud mutatni a szomszédságpolitika egésze számára, és ezt nagyon hasznosan
lehetne alkalmazni a déli szomszédságpolitikában is.

Köszönöm szépen a figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kovács alelnök úr kért egymondatnyi lehetőséget.

KOVÁCS LÁSZLÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Csak azért, hogy az államtitkár úr
pontosan értse az álláspontomat. Valóban nem hibás döntés volt a halasztás. Kényszerű

döntés volt. A kényszert viszont bizonyos magyar hibák alakították ki. Ez volt az álláspontom
lényege.

ELNÖK: Izgalmas lesz a jegyzőkönyvet visszaolvasni.

NÉMETH ZSOLT külügyminisztériumi államtitkár: Annyit szeretnék hozzátenni
ehhez én is, hogy akkor sajnos mégsem értünk egyet. Köszönöm szépen. (Derültség.)

ELNÖK: A jegyzőkönyvből mindenki kiolvashatja a biztos álláspontokat a
későbbiekben. Amennyiben nincs több kérdés és vélemény, nagyon szépen köszönöm az
államtitkár úrnak a tájékoztatót. Ezzel e napirendi pontunk tárgyalását lezárom, tudván azt,
hogy valószínűleg még ilyen ügyekben kell beszélgetnünk egymással.
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A következő napirendi pontunk tárgyalása zárt ülés keretében lehetséges, tehát csak
zárt ülés keretében folytathatjuk az ülésünket. Elrendelem a zárt ülést. Kérem a kollégáimat,
hogy tegyenek meg mindent ezért. Egy kis szellőztetés céljából 5 perc technikai szünetet
rendelek el.

(Szünet: 10.34 – 10.40
A bizottság 10 óra 40 perctől zárt ülés keretében tárgyalt,

melyről külön jegyzőkönyv készült)

Balla Mihály
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Vicai Erika és Barna Beáta


