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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 39 perc)

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó
napot kívánok mindenkinek! Tisztelt Bizottság! A mai napirendünk elfogadásához bejelentem
a helyettesítéseket. Braun Márton képviselő úr helyettesíti Mihalovics Pétert, Horváth János
képviselőtársunk Daher Pierre-t, Tilki Attila Pintér László képviselő urat, és Szabó Vilmos
Kovács László alelnök urat. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.

Mindannyian megkapták írásban előzetesen a napirendet, egyetlen napirendi
javaslattal éltem. Kérdezem a tisztelt bizottságot, van-e valakinek a napirendhez
kiegészítenivalója. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, ki
támogatja a mai napirendünket. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag
támogatta.

Dr. Martonyi János külügyminiszter úr meghallgatása

A mai egyetlen napirendi pontunk témája a Külügyminisztérium elmúlt időszakának
tevékenysége, különösen az európai uniós soros magyar elnökség tükrében, és ehhez a
napirendi pontunkhoz megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Martonyi János
külügyminiszter urat, Bába Iván államtitkár urat és Sztáray Péter politikai igazgató urat is,
akik segítik a miniszter úr mai napon a munkáját.

Miniszter úr, amikor a meghívást elküldtük önnek néhány héttel ezelőtt a mai napra,
az volt az igazi szándékunk, hogy pontosan az uniós elnökség nagyjából feléhez érkeztünk.
Engedje meg, hogy elmondjam önnek előzetesen, hogy bizottságunk több delegációval járt a
térségben, különösen külpolitikai szempontból, a külpolitikai naptárunk szerint fontos
ügyekben, a Nyugat-Balkán bővítés kérdése kapcsán, és nagyon komoly és nagyon jó
találkozóink voltak a fogadó országokban. Sok esetben kiemelték azt, hogy a magyar
külpolitika, a magyar Külügyminisztérium milyen sokat tesz az ő érdekeikben, legyen szó
Nyugat-Balkánról vagy legyen szó a bővítésről, Horvátországról, és természetesen
Brüsszelben is többször azt tapasztaltam, hogy az elnökséggel kapcsolatban nagyon pozitív
hangok vannak a különböző partnereink részéről. Tehát úgy gondolom, hogy egy nagyon jó,
sikeresnek mondható első időszakot zártunk le az elnökségi időszakban. Mégis biztosan
lesznek olyan beszélgetések, vélemények, amelyek miatt nagyon fontosnak tartom, hogy ma
miniszter úr eljött hozzánk, és sűrű programjai között megosztja velünk gondolatait. Kérem
önt, hogy körülbelül fél órában foglalja össze (Derültség.) a világpolitika vagy a külpolitika
világát. Természetesen önre bízom, tehát nem fogom harminc perc múlva leállítani, ha úgy
alakul; és azt követően képviselőtársaim valószínűleg kérdéseket fognak feltenni, illetve
véleményeket megformálni az ön tájékoztatójával kapcsolatban.

Kérem, tegye is meg ezt az összefoglalót.

Dr. Martonyi János tájékoztatója

DR. MARTONYI JÁNOS külügyminiszter: Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm
szépen a meghívást és a lehetőséget, hogy szólhatok, ezúttal részletesebben a bizottság előtt.
Mindig nagy örömmel jöttem a Külügyi bizottság üléseire annak idején, az első
miniszterségem során is. Ez mindig egy jó alkalom arra, hogy egyrészt saját magunk is
áttekintsünk bizonyos dolgokat, és nyilván az itt kapott kérdések, fölvetések tovább tudják
segíteni, gazdagítani a munkánkat.

ELNÖK: Elnézést kérek, miniszter úr, kicsit közelebb kellene húzni a mikrofont, mert
kicsit gyengén hallatszik, és a gyorsíróinknak ez fontos. Köszönöm szépen.
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DR. MARTONYI JÁNOS külügyminiszter: Köszönöm szépen; azért remélem, nem
vész el az utókor számára, amit eddig mondtam. (Derültség.) S megpróbálom valóban
korlátozni magam, tehát hogy ne beszéljek többet, mint körülbelül harminc percet, annál is
inkább, mert nyilván a kérdések kapcsán egy sor további témára sor kerülhet.

Tehát amikor én most itt tartok egy ilyen összefoglalót, szeretném rögtön az elején
nyomatékosan hangsúlyozni, hogy ha valamiről nem szólok, az nem azt jelenti, hogy az
jelentéktelen vagy érdektelen. De harminc percben, különös tekintettel arra, hogy bizonyos
témákkal viszont foglalkoznom kell, nem tudok minden fontos területre kitérni. Tehát ha
véletlenül egyik vagy másik, egyébként gazdasági vagy politikai szempontból nagyon fontos
régió vagy ország kimaradna ebből az áttekintésből, akkor az a legkevésbé sem jelenti azt,
hogy ezekkel az országokkal vagy ezekkel a régiókkal a magyar külpolitika nem kíván
foglalkozni. Ezért én csak a súlypontokról beszélnék, és kicsit talán valóban abban az
összefüggésben, hogy a magyar külpolitika különböző dimenziói, különböző területei hogyan
érintik, hogyan befolyásolják, hogyan függenek össze az európai uniós elnökségünkből
fakadó feladatokkal és lehetőségekkel.

Amikor az új kormány hivatalba került, akkor mindig kiemeltük azt, és azóta is
kiemeljük, hogy az egyik fontos új hangsúly a külpolitikánkban ennek a külpolitikának a
térségi dimenziója. Tehát ez az, amit nagyon röviden úgy szoktunk mondani, hogy a
szélesebb Közép-Európa, wider Central-Europe, ami nem egyszerűen Visegrád, természetesen
az is, de ugyanakkor egy erősödő déli-délkeleti, sőt Ausztria esetében nyugati dimenzióval.
Mi úgy gondoljuk, hogy ez az ország természetes érvényesülésének a köre és egyben
érdekérvényesítésének a köre. Ez azt jelenti, hogy Visegrádot továbbra is kiemelten fontosnak
kezeljük – nagyon sok okból; én most ezeken nem mennék keresztül –, és a félreértések
elkerülése végett, mert korábban fölmerült ez is, mi nem arról beszéltünk és ma sem arról
beszélünk, hogy Visegrádot, mondjuk így, a V4-et akarjuk kibővíteni: ezt nem akarjuk
kibővíteni, hanem a magyar külpolitikának akarunk egy erősebb déli-délkeleti dimenziót adni.
Nagyon sok oka van ennek. Elég egyszerűen ránézni például a külkereskedelmi statisztikára,
hogy lássa az ember, hogy például Délkelet-Európában a magyar gazdaság hihetetlen mértékű

aktívumot halmoz föl, megjelennek a magyar befektetések is; és elég talán a
történelemkönyveket is megnézni ahhoz, hogy lássa az ember, hogy ez egy természetes
területe a mindenkori magyar külpolitikának, magyar diplomáciának és a magyar
külgazdaságnak.

Ugyanakkor azt is látjuk, érezzük, hogy ez a régió is számít ránk. Tehát fontosnak tart
minket, baráti érzésekkel viseltetik irántunk, úgy érzi, hogy tudunk nekik segíteni, legyen szó
EU-tagállamokról – erről majd még úgyis szólunk egy-két szót –, tehát gondolok itt
elsősorban Romániára és Bulgáriára; legyen szó imminens tagjelöltekről, mint mondjuk,
Horvátország; legyen szó olyan országokról, amelyek előbb vagy utóbb, de szintén tagok
lesznek: Szerbia, Montenegró, Macedónia, és Bosznia-Hercegovina is, ahol mint tudjuk,
egyébként Magyarországnak különleges történelmi és gazdasági szerepe is volt. Nos, tehát mi
úgy érezzük, hogy ez egy nagyon fontos eleme a magyar külpolitikának, és ezt kiegészítettük
egy speciális magyar–osztrák viszonnyal is, mert Ausztriát szintén ennek a szélesebb Közép-
Európának egy fontos elemeként tekintjük. Nem véletlen az, és ezt tényleg nem a saját
személyem miatt mondom, de nem véletlen, hogy az elmúlt esztendőben engem két
nagyköveti konferenciára hívtak meg előadni, az egyik volt Bukarest, Románia, a másik volt
Bécs, Ausztria. Tehát érzésem szerint önmagában ez is jelképezte azt a hangsúlyt, amelyet mi
a külpolitikának akartunk és a mai napig akarunk adni. Ez tehát a V4 és egy sor laza,
rugalmas, kétoldalú, háromoldalú kooperáció.
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A gazdasági dimenzióról már szóltam példaként, de ne felejtsük el, azért vannak itt
más dolgok is; mondjuk, energia, energia-összeköttetések, gázösszeköttetések. Idetartozik,
mondjuk, az AGRI-projekt is, és még sok minden más.

Azért mondom ezt az európai uniós elnökséggel összefüggésben is, mert egy ilyen
Közép-Európa-politika összefüggésében nagyon nehéz lett volna elképzelni egy olyan
elnökségi programot, amely például Románia és Bulgária schengeni övezethez történő
csatlakozását nem tűzi ki alapvető célként. Mint ahogy azt is nagyon nehéz lett volna
elképzelni egy ilyen közép-európai politika összefüggésében, hogy az elnökségi prioritásaink
nem tartalmazzák célként a Horvátországgal folytatott csatlakozási tárgyalások lehetséges
befejezését – nem vállalásként, célként –, és ezek a célok továbbra is fennállnak. Mert ezek
elválaszthatatlanok attól a térségi vagy közép-európai politikától, amit az előbb röviden
megpróbáltam felvázolni.

És persze, voltak dolgok, amelyek kapóra jöttek, mert véletlenül tökéletesen
egybeestek ezzel a közép-európai politikával. Nyilvánvalóan ilyen a Duna-régió stratégia,
amit szinte kaptunk különleges lehetőségként, hiszen mi lenne a Duna-régió stratégia más,
mint ennek a Közép-Európa politikának egyrészt a szimbolikus, jelképes megjelenése,
másrészt pedig egy nagyon fontos makroregionális fejlesztési program, annak minden
energiapolitikai, környezetvédelmi, kulturális – és így tovább – dimenziójával együtt.
Úgyhogy ilyen szempontból azt hiszem, szerencsésen találkozott egyrészt a mi közép-európai
politikánk, másrészt pedig az európai politikánk, illetve az európai politikánknak az a
különösen fontos része – legalábbis erre a hat hónapra –, ami az elnökséget jelenti. Az
elnökség persze csak hat hónap, de tudjuk jól, hogy az azt megelőző hat hónapot is uralta már
az elnökségre való fölkészülés, az elnökségi program elkészítése, a prioritások
meghatározása, a kapcsolatfelvétele, és így tovább. Nem akarok itt a részletekbe belemenni,
jól tudjuk, például a magyar miniszterelnök minden tagállamba elment, de lelátogatta ezeket
az országokat is, mint ahogy lelátogatta a keleti partnerség országait is, tehát mi a kezdettől
fogva be akartuk helyezni az elnökségi munkánkat a külpolitikai stratégiánk rendszerébe.

Még egy dologról szólnék itt, mert ez is összefügg, és amúgy is szólnék róla, hogy
tudniillik, a kormány még meg sem alakult, amikor már a Magyar Országgyűlés elfogadta az
állampolgárság könnyített megszerzésére vonatkozó törvényt – kettős állampolgárságnak
szokták nevezni az egyszerűség kedvéért –, és ezzel egyrészt egy rendkívül fontos
nemzetpolitikai célt, törekvést valósított meg, ami régóta esedékes. Ismerjük az
előzményeket, most ezekről nem szólnék, de ugyanebben a pillanatban teremtett egy
külpolitikai igényt, követelményt is a majdan megalakuló kormánnyal szemben, ez pedig az
volt, hogy a szomszédainkkal megértessük, megmagyarázzuk nekik ennek az intézkedésnek a
lényegét, valóságos tartalmát, célját, és gondoskodjunk arról, hogy ez a lépés ne okozzon
feszültséget, ne okozzon zavart a szomszédpolitikánkban. Egyébként éppen abban a
politikánkban, amelynek a fontosságáról az előbb beszéltem.

Tehát ez volt az első kiemelt feladat, és nem véletlen, hogy még nem voltam
hivatalban, amikor már az összes szomszédos országot lelátogattam, és mindenkinek
megpróbáltam megmagyarázni azt, hogy voltaképpen miről van itt szó. Hasonlóan persze a
nyugati barátainknak is adott esetben ezt el kellett magyarázni, ezt meg is tettük, véleményem
szerint ez sikeres művelet volt. Az, hogy végül is egyik szomszédunkkal sem támadt
feszültség ennek az egyébként rendkívül fontos, történelmi jelentőségű döntésnek a kapcsán,
ez egyrészt kétségkívül a magyar diplomácia erőfeszítéseinek köszönhető, másrészt pedig
részben azt is nyugodtan hajlandó vagyok elismerni: a szerencsének, hogy tudniillik,
Szlovákiában időközben bekövetkezett egy kormányváltozás. Ez lehetővé tette azt, hogy
gyökeresen változtassunk a hangnemen, a hangulaton, a légkörön, a módszereken, és jóllehet
persze bizonyos tartalmi kérdésekben továbbra is fennáll köztünk a véleményeltérés –
ismeretesek ezek a kérdések –, de ettől függetlenül folyamatos kapcsolatban, dialógusban
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vagyunk, és egyébként minden területen kedvezően fejlődnek a magyar-szlovák kapcsolatok
is.

Önmagában véve az állampolgársági téma pedig talán azért is lényeges, mert világossá
vált, hogy a magyar diaszpórát egységesen kell kezelnünk. Most nem akarok itt
nemzetpolitikáról beszélni, mert hiszen tudjuk, hogy a jelenlegi kormányzati rendszerben ez
nem is tartozik a Külügyminisztérium hatáskörébe, de nyilvánvaló, hogy persze külpolitikai
következményei, összefüggései vannak. Ezért csak egy-két mondatot mondanék, hogy
tudniillik, egy globális perspektívában nézve a dolgot, nagyon lényeges kérdés, hogy a mi
politikánkban mi most alapvetően nem határon túli magyarokról beszélünk, hanem határon
kívüli magyarokról. Ez azt jelenti, hogy ez az egész világ magyarságát magában foglalja.
Fennállott egy hátrányos megkülönböztetés évtizedek óta a – mondjuk így – határon túli, tehát
a szomszédos országokban élő magyarsággal szemben, a világ összes többi országában élő
magyarral összehasonlítva. Tudniillik, míg a világ összes országában élő magyar minden
további nélkül lehetett magyar állampolgár, függetlenül attól, hogy állandó lakóhelye
Magyarországon volt-e, van-e vagy nincs, addig ebből a lehetőségből a szomszédos országok
magyarjai, tehát a határon túli magyarok ki voltak zárva. Ezt a hátrányos megkülönböztetést
megszüntettük, és a jövőben is – legyen szó választójogról vagy bármilyen más kérdésről –
azt hiszem, alapvető szempontunk, hogy egységesen kezeljük a világ magyarságát, és ez
vonatkozzék adott esetben az állampolgárságra, illetve az állampolgárságból fakadó
jogosultságokra is.

Egyébként még talán annyit az állampolgársági témáról, hogy ez azért – most
függetlenül attól, hogy a nemzetpolitika szűkebb értelembe véve kihez tartozik – rendkívüli
feladatokat rótt a Külügyminisztériumra is, hiszen meg kellett erősítenünk bizonyos
konzulátusokat. A munka dandárja nyilván a szomszédos országok néhány konzulátusában
van, Csíkszeredán, Kolozsváron, Szabadkán, és egyébként érdekes módon még a távoli
konzulátusoknak is ad azért feladatokat, mert hiszen ott is vannak olyan magyarok, akik azért
mégiscsak ki voltak zárva ebből az állampolgársági lehetőségből, éspedig azért, mert nem a
jelenlegi Magyarország területéről származtak a szüleik vagy nagyszüleik. Tehát a lényeg az,
hogy itt jelentkezett egy elég komoly feladat, annak a költségvetési összefüggéseivel együtt.
Azt hiszem, eddig ez a dolog jól megy, magam is meglátogattam például a kolozsvári
főkonzulátust, és úgy tűnik, hogy fennakadás nélkül megy a dolog. Eddig több mint 30 ezer
igényt fogadtunk be, folyamatosan fogadjuk be az igényeket, és történik az állampolgárság
megadása. Úgyhogy ez azért – azt hiszem – nemcsak politikai, technikai szempontból is
viszonylag fontos feladatunk.

Ami most már az európai uniós elnökséget illeti, érdekes módon annak idején, amikor
a lisszaboni szerződéseket – amelyek voltaképpen szerződésmódosítások – aláírták, akkor úgy
tűnt, hogy most nyugvópontra kerülnek a dolgok. Eldőlt egy vita, nem lépett az európai
integráció sem a további föderációs szerkezetek irányába, jóllehet a föderáció ellenfelei ezt
állították; nem lépett az Unió valójában a másik irányban sem, tehát ellenkező irányban sem,
ha úgy tetszik, nem lépett vissza sem, jóllehet a föderáció hívei ezt állították. Tehát egyik fél
sem volt tökéletesen megelégedve az eredménnyel, amint ez szokott lenni. Ez önmagában
mutatja, hogy valamiféle ésszerű kompromisszum alakult ki, és úgy tűnt, hogy akkor itt most
a dolgok megnyugszanak, és egy ideig nem kell vitatkozni intézményi, hatásköri kérdésekről,
és ezek a nagy, 50-60 éve folyó viták is talán nyugvópontra kerülnek.

Hát, ennek az ellenkezője történt a várakozásokkal szemben, mert világossá vált, hogy
a válság teljesen új helyzetet hozott létre. Az egyik következménye a válságnak az, amit
nagyon triviálisan úgy lehetne mondani, hogy Európa beindult; olyan dolgok történtek,
amelyekre egy-másfél évvel ezelőtt egyáltalán nem lehetett számítani. Senki nem tudta volna
elmondani azt, mondjuk, még a múlt év nyarán, hogy októbertől most március végéig vagy
esetleg majd június végéig milyen jelentős dolgok fognak történni. Ennek kétségkívül döntő
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tényezője az, hogy a válság bizonyos dolgokat elkerülhetetlenné tett, gazdaságpolitikai
koordinációról van itt lényegében szó, ami viszont egy új lendületet adott az egész
folyamatnak. S meglepő talán az is, hogy a március 24-25-i Európai Tanácson hozott
döntések azt mutatják, hogy az alapvető kérdésekben megegyezés jött létre, és ezt a minőségi
előrelépést az integráció képes volt megtenni.

Ennek a magam részéről három tényezőjét látom; biztos, hogy van sokkal több is, és
nyilván az én szubjektív megítélésem is ebben benne van. Az egyik tényező nem vitás, hogy
maga a válság, tehát a globális gazdasági-pénzügyi válság, az ebből fakadó feszültségek, az
eurózóna gondjai, egyes eurózóna-tagállamoknak a nagyon súlyos gondjai – ezek persze még
nincsenek befejezve, de kétségkívül az egyik nagyon lényeges tényező az a cselekvési
kényszer, amelyet a válság váltott ki.

Én tényezőnek látom – de erről már persze lehetnek különböző vélemények – azt is,
hogy kapott az Európai Tanács egy olyan állandó elnököt, akinek van egy európai víziója és
amellett egy gazdaságpolitikai stratégiája is, és megkapta a történelemtől azt a lehetőséget,
hogy arra a vízióra és arra a stratégiai érzékre, amivel ő egyébként rendelkezik, éppen akkor
volt szükség, amikor ő az Európai Tanács állandó elnöke lett: ő Herman van Rompuy.

A harmadik tényező, amit korántsem tekintek a legkevésbé lényegesnek – megítélés
kérdése, melyik a legfontosabb –, az pedig a magyar elnökségnek a rendkívül magas
színvonalú szakmai munkája. Ez a helyzet. Ezt el lehet fogadni, lehet vitatni, de úgy tűnik, ez
ma egy általános megítélés. Mert a magyar elnökség a maga szintjén, munkabizottságok
szintjén, Coreper szintjén, tanácsi munka szintjén valóban mindent megtett annak érdekében,
hogy ez az átfogó gazdasági csomag sikerüljön. Még nem sikerült, még ezt sem mondhatjuk,
ugye, mert a hat jogszabályból álló csomagról most folyik a harc, az a bizonyos trialógus,
amely majd eldönti azt a kérdést, hogy lesz-e június végére hat ilyen jogszabály, amely egy új
gazdaságpolitikai koordinációs szintet fog megteremteni az Európai Unión belül, vagy sem.
Ez majd eldől, de mindenesetre a helyzet tegnap óta sem áll rosszul. Ígérni itt sem szabad,
nem is lehet, de egy biztos: a magyar elnökség továbbra is meg fog mindent tenni annak
érdekében, hogy ez a hat jogszabályból álló csomag keresztülmenjen, az Európai Parlamenttel
a megállapodás létrejöjjön. Én ezt már korábban is többször mondtam, különböző fórumokon;
változatlanul kérek valamennyi magyar politikai pártot arra, hogy használja föl a befolyását,
hogy az európai parlamenti képviselői segítsék ezt a folyamatot. Itt minden politikai
családnak megvan a különleges szerepe, feladata. Elementáris európai és alapvető magyar
érdek az, hogy ez a hat jogszabály létrejöjjön. Hozzáteszem, egyébként európai érdek hosszú
távon is, nem csak azért, mert a gazdaságpolitikát és a költségvetési fegyelmet tényleg
koordinálni, illetőleg erősíteni kell, hanem azért is, mert itt most kockán forog voltaképpen az
a sokat emlegetett közösségi módszer. Ha most itt kudarcot vall ez az egyeztetés az Európai
Parlament és az általunk elnökölt Tanács között, akkor ennek az egyik tanulsága az lesz –
egyesek számára egész biztosan –, hogy nem kell ezt a közösségi módszert erőltetni: ha
valami igazán fontos dolgot akarunk csinálni, akkor csináljuk azt meg kormányközi
eszközökkel, ahhoz pedig elég lesz két-három vagy négy legnagyobb tagállam, majd ők
eldöntik, a többiek meg aztán vagy követik, vagy nem. Tehát van egy elementáris érdekünk,
ismétlem, európai integrációs és magyar érdekünk amellett, hogy ez a gazdasági csomag
végül is megszülessék.

Most nem megyek végig az összes többi elemen, de végül is működik minden más. Az
európai szemeszter működik; megállapodás jött létre a szerződésmódosításról, nyilván mi is
ratifikálni fogjuk majd. Megállapodás jött, jön létre az állandó stabilitási mechanizmus egyes
elemeiről; megállapodás jött létre az ideiglenes mechanizmus megerősítéséről, értsd: a
szükséges pénzösszegnek a felemeléséről. Közben zajlik az élet, mert hiszen Portugália éppen
most állítja össze azt a csomagot, mondjuk így, amely a portugál gazdaság kimentését fogja
szolgálni. És nem tudjuk egész pontosan, és én itt egy ilyen nyilvános ülésen nem is tennék



- 10 -

erre vonatkozóan semmiféle előrejelzést, hogy más eurózóna-országokkal mi fog történni. De
ami magát az intézményeket és a gazdaságpolitikai koordináció megteremtését illeti, ott az
integráció megy előre. Nem is nagyon tehet mást, hiszen ebben a helyzetben minden
ellenkező üzenet rendkívül kedvezőtlen lenne, nemcsak a közvélemények számára, hanem
elsősorban a piacok számára.

Nos, tehát én úgy hiszem, hogy a magyar elnökségnek ez az első három hónapja ilyen
szempontból mindenféleképpen nagy sikernek tekinthető. Általában véve a külvilág ezt
elfogadja, elismeri. Most már csak az a feladat, hogy vigyük tovább a dolgot, és június végéig
ez az eredmény megszülessen.

Az elnökségről szólva egy másik szempontunk az volt, amit mindig mondtunk, a
programunkban is, a prioritások során is, hogy egy erősebb Európát akarunk. Ez is lett a
jelszó: Strong Europe with a human touch – Erős Európa egy emberi tényezővel, emberi
faktorral. S arra a kérdésre, hogy mikor tekintjük ezt a célkitűzést sikeresnek vagy sem, arra
mindig azt mondtuk, most is azt mondom, hogy ha az európai integráció július 1-jén, amikor
átadjuk a lengyeleknek az elnökséget, valamivel erősebb lesz, mint volt, mondjuk, január 1-
jén, akkor azt hiszem, az elnökségünk sikeresnek tekinthető.

Ahhoz, hogy erős legyen Európa vagy erősebb legyen, ahhoz persze erős politikák
kellenek. És itt van egy saját érdekeltségünk is, ezt sem érdemes tagadni. Mi három politika
megerősödésében vagyunk érdekeltek: az egyik a kohéziós politika, a másik a mezőgazdasági
politika, a harmadik az energiapolitika. Vannak más politikák is, tehát nem akarom egyiket
sem alábecsülni, de mondjuk, nem kétséges az, hogy ez a három politika nekünk nagyon
fontos. A kohéziós politika ebben a pénzügyi perspektívában az országnak – legalábbis a
lehetőség szintjén – körülbelül 25 milliárd eurót jelent; a mezőgazdasági politika ebben a
pénzügyi perspektívában körülbelül 10-11 milliárd eurót jelent. Tehát nem mindegy az, hogy
a következő pénzügyi perspektívában majd 2014-20 között ezek az összegek hogyan
alakulnak, globálisan, meg főleg hogyan alakulnak a mi javunkra. Ezek tehát a számunkra
nagyon fontos politikák, és úgy tűnik, hogy az eddigi három hónap mind a három területen,
mindhárom politika területén nagyon jelentős előrelépést hozott.

Tanácsi következtetések születtek a kohéziós politika lényegéről, a legfontosabb
elemek benne vannak; nem akarom ismételni, korábban is elmondtam már többször.

A mezőgazdasági politika tekintetében március 17-én elnökségi következtetések, nagy
többséggel támogatott elnökségi következtetések születtek, amelyek szintén a legfontosabb
elemeket tartalmazzák. Igenis, lesz közös mezőgazdasági politika, és ez a mezőgazdasági
politika megfelelő forrásokkal el lesz látva. Belső átrendezések történnek, mondjuk, a
vidékfejlesztés javára a területalapú támogatásokkal szemben, és még egy sor részletkérdést
tisztázni kell, de az biztos, hogy a magyar gazdaság és a magyar mezőgazdaság a következő
pénzügyi perspektívában, amelyet most többéves pénzügyi keretnek nevezünk, jelentős
forrásokhoz fog jutni.

S itt van az energiapolitika, ami még nincs, de ami lesz. Február 4-én volt az a
véleményem szerint sorsdöntő Európai Tanács-ülés, amely alapvető lendületet adott a közös
energiapolitika kialakításának. 2014-re meg kell teremteni az egységes belső energiapiacot –
óriási jelentőségű dolog! És persze itt megint megvan ennek a közép-európai, illetőleg térségi
leágazása; ezért említettem az előbb az interkonnektorokat, a magyar–szlovák megállapodást,
a magyar–horvát megállapodást, a magyar–román megállapodást, a gázvezetékek és az
elektromosáram-továbbítási rendszer kiépítését, ami nélkül egységes piacot nem lehet
elképzelni. Mert egységes piac csak akkor van, hogyha az áru – nevezetesen adott esetben az
energia – szabadon és akadálytalanul mozog. Tehát úgy érzem, e három politika területén
lényeges előrelépés történt, és van még akkor az a két stratégia, ami nekünk szintén nagyon
fontos. Az egyiket említettem, a Duna-régió stratégiája, ennek az elfogadása megtörtént most,
a legutóbbi általános ügyek tanácsán, és van természetesen a romastratégia, amit még
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megvitatnak különböző tanácsi formációkban. Az egyikben, a Bel- és Igazságügyi Tanácsban
már megvitatták, még két tanácsban meg fogják vitatni, utána kerül hozzánk, tehát az
Általános Ügyek Tanácsához, majd pedig onnan kerül az Európa Tanácshoz, amelyik ezt –
reményeink szerint – végképp meg fogja erősíteni. Ezzel ez a két stratégia, mint tudjuk,
különböző okokból, de a magyar elnökség prioritásai között szerepelt, szintén elfogadást nyer,
és utána következik majd persze a lényeg, hogy hogyan fogjuk ezeket a stratégiákat
ténylegesen alkalmazni.

Még röviden talán pár szót arról a két témáról, amire az előbb már a bevezetőben
utaltam, hogy tudniillik, alapvető célkitűzésünk volt és ma is az, hogy a schengeni övezet
kiterjesztésére Romániára és Bulgáriára megtörténjék. A pillanatnyi helyzet röviden annyi,
hogy Románia a technikai feltételeknek már megfelel, Bulgária megfelelését a technikai
feltételeknek feltehetően május elején meg fogják állapítani. Ez azt jelenti, hogy a szűkebb
értelemben vett schengeni feltételeknek, a technikai feltételeknek – határellenőrzés, és így
tovább – ez a két ország megfelel. Politikailag, mint tudjuk, van néhány jelentős tagállam,
amelyik úgy érzi, hogy a kiterjesztést egyelőre nem kell még megtenni, nem kell ezt a lépést
meglépni. Viszont folynak a tárgyalások arról, természetesen a románok, bolgárok
bevonásával, hogy hogyan lehet egy olyan megoldást találni, amely egyrészt ad egy
kiszámítható és világos perspektívát ennek a két országnak, másrészt pedig megfelelő

biztosítékot ad azoknak az országoknak, amelyeknek fenntartásaik vannak különböző
okokból. A magyar elnökségnek ez továbbra is az egyik legfontosabb feladata, eddig úgy néz
ki, hogy sikerül mindenkivel ésszerű dialógusban lennünk, és akárhogy is, de a technikai
feltételek teljesítését valamilyen formában meg fogjuk majd állapítani, és hogy politikailag
hogyan lehet ezt realizálni, mikor, milyen perspektívával, ez majd még el fog dőlni.

A másik kérdés a horvát csatlakozás, ami szintén – azt hiszem – az egyik nagyon
fontos célkitűzésünk. Tegnapelőtt zártuk le a két legfontosabb fejezetet, nevezetesen a
mezőgazdasági politikát és a regionális politikát – értsd ez alatt a strukturális és kohéziós
alapokat, ez a két politika –, amelyik egyébként az Európai Unió költségvetésének
háromnegyedét teszi ki, és amelyikre az előbb utaltam már, hogy Magyarország milyen
mértékű forrásokhoz jut ebből a két politikából fakadóan. Tehát ez nyilván az egyik
legfontosabb témakör. Van itt persze még öt fejezet, és azok közül igazából egy érdekes, ez a
bizonyos 23. fejezet, amelyik az igazságszolgáltatással, alapjogokkal foglalkozik. A helyzet
változik, voltaképpen most azt hiszem, hogy az esélyek a júniusi lezáráshoz jobbak, mint
mondjuk egy héttel ezelőtt voltak, és továbbra is azt kell mondanom eléggé világosan,
határozottan, hogy az esély megvan, és hát persze dolgozunk minden szinten, minden
tagállammal, természetesen döntő kérdés az, hogy a horvátok ezekben a napokban-hetekben
hogyan tudják a felkészülésüket, a kritériumok teljesítését felgyorsítani. Ez most már furcsa
módon szinte napok kérdése is lehet, tehát alapvetően tőlük függ a dolog végső kimenetele, és
persze attól, hogy az ő előkészületeiket, az ő teljesítményüket hogyan fogják egyrészt a
tagállamok, másrészt pedig az Európai Bizottság értékelni.

Ami a külpolitikát illeti, ott nagyon fontos megint csak aláhúznom azt, hogy itt
egyrészt a közös külpolitika nem olyan közös politika, mint mondjuk az agrárpolitika, a
kohéziós politika, a közlekedéspolitika, vagy sok minden más. A közös külpolitika egy
folyamat. Mindig azt mondjuk, hogy in the making, ez most alakul, jóllehet formálisan a
lisszaboni szerződés ezt a bizonyos három pillért egyesítette, de ez csak a látszat, mert a közös
külpolitika továbbra is különleges terület. A közös külpolitika területén alapvetően nincsenek
kötelező jogi aktusok, nincs törvényhozás, nincs jogalkotás, nincs mondjuk Európai Bíróság
sem, mert hiszen a külpolitika, mindenki tudja, azért az valami más. A külpolitikáról
beszélgetni kell, egyeztetni kell, vitatkozni kell, ki kell hozni valahogy a közös nevezőt. Ez
nem egy könnyű dolog, 27 országról van szó. Bármi történik a világban, mondjuk például
Líbiában, akkor valahogy közös álláspontra kell jutni, és ez nem könnyű. Pekingben vagy
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Washingtonban a külpolitikai kérdéseket valaki eldönti, ha szükséges, akkor mondjuk 5 perc
alatt az amerikai elnök ezt a döntést meg tudja hozni. De hát nekünk kicsit bonyolultabb a
helyzetünk. Kétségtelen, hogy a lisszaboni szerződés egyik célja az volt, hogy a közös
külpolitika és biztonságpolitika alakítását megkönnyítse a közös képviselőnek, a
főképviselőnek a kinevezése útján, ami megint csak olyan dolog, hogy most alakul, ez a
bizonyos Európai Külügyi Szolgálat is most alakult meg többé-kevésbé, még mindig nem
teljes a kép, tehát ez egy folyamat. Látni kell azt, hogy ez a közös politika soha nem lesz
olyan egységes politika, mint mondjuk az agrárpolitika, vagy akár a közös
kereskedelempolitika, ami szintén a külkapcsolatok egy nagyon fontos területe.

A másik dolog az, és ez szintén a hazai közvélemény tájékoztatása szempontjából
lényeges, hogy valóban a lisszaboni szerződés egy nagyon fontos újítást hozott, éspedig azt,
hogy a Külügyminiszterek Tanácsát nem a soros elnök országának a külügyminisztere
elnökli. Ez a helyzet, persze rögtön föltehető a kérdés, hogy akkor mi a szerepe a soros
elnökség külügyminiszterének. Mi erre azt mondtuk, és ebben egyeztünk meg a
főképviselővel is, hogy alapvetően ez egy ilyen supporting role, tehát egy támogató feladat,
de alapvetően a felelősség és a feladat a főképviselőé, és az általa irányított duzzadó, egyre
erőteljesebb külső szolgálaté.

Persze a dolog nem ennyire egyszerű. Egyrészt a támogatás azt jelenti, hogy a
főképviselő a soros elnökség külügyminiszterét vagy Külügyminisztériumát nagyon sok
feladattal megbízza, de ez mindig az ő nevében történik. Tehát nem tudom már felsorolni azt,
hogy hány társulási tanácson helyettesítettük mi a főképviselőt, de ez már akkor elkezdődött,
amikor még nem is voltunk soros elnök, nekem már akkor Vietnamba kellett menni ASEAN-
ülésre, ott a világ valamennyi nagyhatalmával kellett leülni az EU képviseletében, és ezt
követte a közép-ázsiaiakkal a találkozó, az izraeli, tegnapelőtt a horvát, a török társulási
tanács, és így tovább. Hogy érzékeltessem csak – elnök úr, nem akarom elhúzni az időt –,
hogy milyen sajátos a helyzet, mondjuk a horvátokkal két fontos ülésre került sor, az egyik
volt a csatlakozási konferencia. A csatlakozási konferencián lezártuk – mondtam az előbb – a
mezőgazdaságot és a regionális politikát. A csatlakozási konferenciát a soros elnökség
külügyminisztere elnökli saját nevében, saját minőségében, mert ez egy csatlakozási téma.
Körülbelül egy óra alatt befejeztük, utána kezdődött a társulási tanács ülése. A társulási tanács
ülését sajátos módon megint nekem kellett elnökölni, de nem a saját nevemben, hanem azért,
mert a külügyi főképviselő erre fölkért. Úgyhogy még nekünk is időnként tanulni kell, hogy
akkor melyik minőségben mit csinálunk. Ez az egyik kérdés.

A másik az, hogy persze ugyanakkor a külpolitikával érintkezik egy sor terület:
mondjuk, a migráció, mondjuk, a humanitárius segítség. Amikor az európai államtitkár
elment a tunéziai–líbiai határra, akkor ezt ő soros elnökként tette, és a humanitárius
segítségnyújtásért felelős biztossal együtt ment oda. Mert a humanitárius segítségnyújtás már
elnökségi feladat. Érintkezik a külügyekkel, nem kétséges, és egyeztetést igényel adott
esetben a főképviselővel, de ez egy elnökségi feladat. Amikor én elmentem az egyiptomi–
líbiai határra, akkor ezt megint csak elnökségként tettem, mert jó néhány komoly tagállam
egyértelműen jelezte azt az igényt, hogy itt azért a migrációs problémák és az azzal
összefüggő más kérdések miatt elnökségi jelenlétre szükség van, és ezért az elnökség
természetesen ezt a feladatot vállalta, és az illetékes biztossal, nevezetesen a migrációért
felelős biztossal tettük meg ezt a látogatást. Ugyanakkor persze óhatatlanul külpolitikai
kérdésekről is szó esett, mert amikor találkoztam, mondjuk, a bengázi Ideiglenes Nemzeti
Tanács külügyminiszterével, akkor nyilvánvaló, hogy a migráció és egyéb témák mellett azért
szó volt arról is, hogy no, akkor mi a helyzet Bengáziban, és mi lesz a helyzet Líbiában.

Szóval a dolgok összefüggenek, nem könnyű a dolog, de azt látni kell, hogy ez az
elnökségi tevékenységnek az egyik legérzékenyebb és alakulóban lévő területe. Azt hiszem, a
magyar elnökség végül is a várakozásoknak reményeink szerint itt is meg fog felelni.
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Van egy nagyon fontos eleme ennek az egész arab átalakulási témának – ami persze
külön egy óriási terület lenne, de már nem fog beleférni a harminc percembe –, egyetlenegy
mozzanatra hívnám fel a figyelmet, hogy tudniillik itt valóban egy erős várakozás van a
közép- és kelet-európai országokkal szemben, hogy az átalakulási tapasztalataikat megosszák
ezekkel az országokkal, jelenleg elsősorban Tunéziával és Egyiptommal. Húsvét után rögtön
megyek Tunéziába egy konferenciára az átalakulási tapasztalatokról beszélni. Itt megint
óvatosnak kell lenni, mert nem kell nekik megmondani azt, hogy ezt hogyan kell csinálni.
Erre nagyon vigyázni kell. Azt kell nekik elmondani, hogy nálunk hogyan történt, és aztán
majd ők eldöntik, hogy ők egyébként milyen módon, milyen technikákkal kívánják ezt
megvalósítani, legyen szó a gazdaság átalakításáról, legyen szó, mondjuk, a demokratikus
intézményrendszer kialakításáról. Én annak idején – és ezzel be is fejezném, csak az élményt
akarom megosztani –, amikor Kairóban voltam először, egy éjszakai beszélgetés zajlott le
tizenkét vagy tizenhárom úgymond ellenzéki csoportosulás vezetőivel – idetartoztak az
Iszlám Testvériség képviselői is –, és hihetetlen izgalmas volt az, hogy tulajdonképpen azok a
problémák, amelyeket ők fölvetettek, kísértetiesen hasonlatosak voltak a mi 1989-90-es
dilemmáinkhoz, akár még technikai értelemben véve is. Úgyhogy nekem ez is azt az üzenetet
adta, hogy igenis itt lehet nekünk szerepünk, sőt van felelősségünk, van feladatunk is.
Egyszerűen el kell mondani, hogy ez hogyan történt, szóban, írásban rendelkezésükre kell
bocsátani az ilyen információkat, és aztán majd ők nyilván megválasztják azt az utat, ami
számukra a legmegfelelőbb.

Utolsó szó még Líbiáról. Én továbbra is azt az álláspontot vallom, hogy a nemzetközi
közösség nem hagyhatta tétlenül a megindulóban lévő népirtást. Beállott ez a bizonyos right
and responsibility to protect helyzet, ami azt jelenti, hogy adott esetben ha egy kormány a
saját lakosságára, saját népére rátámad, és azt elkezdi fizikailag megsemmisíteni, akkor ezt a
kötelességet a nemzetközi közösségnek teljesítenie kell, nevezetesen meg kell védenie azokat
az embereket, akiket a saját kormánya támad meg. A Biztonsági Tanács ezt a határozatot
meghozta, szerintem viszonylag gyorsan hozta meg. Valóban, az Európai Unión belül eleinte
voltak itt véleményeltérések, de megint azt is érdemes azért kiemelni, hogy végső soron a
külügyminiszteri tanácsülésen közös nyilatkozat született meg, és ezt mindenki elfogadta,
azok is, akik korábban eltérően közelítették meg a kérdést, akár eltérően szavaztak is a
Biztonsági Tanácsban; illetve az egyik szavazott, a másik tartózkodott.

Úgyhogy ez is azt mutatja, hogy a közös külpolitika épülőben van; persze vannak
különböző érdekek, ezeket nem mindig könnyű egyeztetni, különböző megfontolások vannak,
de azért én azt hiszem, ez a folyamat megy előre. Nem lesz könnyű, ez legalább olyan nehéz,
mint a gazdasági integráció, sőt azt hiszem, sokkal nehezebb. Tehát ez a következő évek vagy
akár évtizedek feladata lesz. A magyar elnökségnek itt annyi a dolga, hogy ezt segítse,
amennyire a lehetőségei keretein belül ezt meg tudja tenni. Itt nem kell nekünk vezető
szerepet játszanunk, nem kell elnököt játszani, mert nem vagyunk azok; ezzel szemben meg
kell próbálni a dolgokat segíteni ott, ahol tudjuk – körülbelül ezt tesszük. És azt hiszem, eddig
ezen a téren sem volt különösebb gond, a főképviselővel elég jól együtt tudunk működni, és
talán gyűjtünk egy olyan külpolitikai tőkét a jövőre nézve, amit aztán később a saját nemzeti
érdekeink szempontjából is tudunk érvényesíteni.

Köszönöm szépen, elnök úr; elnézést – negyven perc.

Kérdések, észrevételek, reflexiók

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Egyrészt elnézést, hogy a mondandóm
elején állítottam egy időkorlátot; természetesen a kérdések folyamán úgyis bővülni fog a
témák köre.

Másrészt engedje meg, hogy elmondjam a saját tapasztalataimat az elnökséggel
kapcsolatban, miszerint az elnökségi csapat, bármelyik minisztériumot nézzük, de elsősorban
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is a Külügyminisztériumot emelném ki, kiválóan végzi a munkáját. Ezt mondom annál is
inkább, mert azok, akik benne voltunk abban a folyamatban, amely az előkészítési szakaszt
jelentette, az összes nehézségével, és hogy miket terveztünk el az elnökségi időszakban
prioritásként, látjuk, hogy az élet mennyire fölülírta ezt a helyzetet, és milyen rugalmasan
kellett az elnökségnek ezekhez az új helyzetekhez, váratlan, extrém kihívásokhoz
alkalmazkodnia. Én azt látom, hogy bárhol jártunk, ezt vissza is jelzik azzal, hogy igenis,
ezeknek az elvárásoknak is jól megfeleltünk mi, magyarok, illetve azok a szakemberek, akik
ezt a munkát végzik. És ha ön is jár ezeken a képviseleteken, ezt a véleményt, amit én
elmondtam, természetesen nyugodtan elmondhatja nekik; ez tehát egyfajta köszönet. Igaz,
hogy még nem vagyunk a végén, hiszen még van egy-két nagyon kemény hónap, amikor
különböző ügyekben a lezárásig el kell jutni.

Azt tapasztaltam, hogy a spanyol és a belga elnökség a mi felkészülési időszakunkban
nagyon komoly együttműködést is jelentett, nagyon komoly, összehangolt munkát a trió
keretein belül, és nem mehetünk el amellett a minket követő lengyel elnökség kapcsán – s
ahogy a Közép-Európa-politikánkat is nézzük, ez fontos dolog lesz –, hogy a lengyel elnökség
hogyan igazodik vagy hogyan veszi át a stafétabotot a magyar elnökségtől. Ha esetleg vannak
már ebben részletesebb fejlemények, akkor egy-két gondolatot talán miniszter úr megosztana
velünk, hogyan állunk ezzel. Igaz, hogy még nem végeztük el a saját munkánkat, de a lengyel
elnökség most egy előkészítési fázisban van, és óhatatlanul nagyon szoros kapcsolatban kell
velük lennünk, hiszen tőlünk fogják átvenni a munkát. Nagyon fontosnak tartom, hogy erről
talán egy-két szót váltsunk.

Szeretném még kiemelni, hogy én azt tapasztalom, hogy azokban az ügyekben,
amelyeket prioritásként kezeltünk és kiemeltünk, legyen ez romastratégia, legyen ez a bővítés
kérdése, nagyon nagy erőfeszítéseket tettünk, vagy adott esetben a Nyugat-Balkán irányába
nagy erőfeszítéseket tettünk. Én most úgy érzem, hogy ha nem is tökéletesen úgy alakultak
lépésről lépésre, hétről hétre az ügyek, illetve ezeknek az ügyeknek a menete, ahogy mi ezt
terveztük, de azt hiszem, a megtett erőfeszítéseinket mindannyian érzik, akik ebben érintettek,
és azok részéről, akikkel beszélünk arról, hogy hogyan látják a magyar elnökséget, nagyon
pozitív a hozzáállás. Ezt legutóbb a múlt hét második felében tapasztaltam Brüsszelben az
Európai Parlamentben az együttes parlamenti ülésen, ahol teljesen az volt a vélemény ezekben
az ügyekben, hogy igenis, a magyar elnökség nagyon jó irányba halad, illetve jól végzi ezt a
feladatot. Ezt nemcsak a Nyugat-Balkánról vagy a tagjelölt országokból érkezett képviselők
vagy képviseletvezetők, vagy egyáltalán a parlamenti vezetők mondták el, hanem azok is,
akik adott esetben nyugat-európai országokat képviseltek ebben az ügyben. Ezt nagyon
fontosnak tartom, és azért is szerettem volna elmondani, mert a magunk részéről – hiszen a
felkészülési időszakban a miniszter úr is részt vett, illetve azt követően is nagyon szoros a
kapcsolat a parlament és a kormányzat között az elnökségi ügyekben –, bárki bármit mond,
rendszeres találkozók és egyeztetések vannak különböző fórumokon, legyen az bizottsági
vagy munkacsoporti ülés, vagy adott esetben konzultációs ülés az Európa Tanács ülései előtt.

Azt látom, nagyon szoros az együttműködés, és bízom benne, hogy ez az
együttműködés az utolsó időszakra is, a célba való befutási időszakban is meg fog maradni.
Mert fontosnak tartom, hogy a parlamenti dimenzión keresztül a magunk részéről – tehát ezt
részben a magam nevében, részben a frakciónk nevében tudom elmondani – mindent
megteszünk annak érdekében, hogy a magyar elnökség parlamenti hátterét is biztosítsuk, és
segítsünk ezzel a kormányzat, illetve egyáltalán Magyarország elnökségét, illetve elnökségi
feladatait. Természetesen itt – bár még biztosan fogok magamnak szót adni, hiszen ez a
dolgom – engedje meg, hogy ezúton is, még mielőtt túlszaladnék a témán, ezt megerősítve is
tolmácsoljam azt az írásban már megküldött meghívást május 6-ára, ami a külügyi
bizottságok elnökeinek találkozóját jelenti majd itt Budapesten. Ahol egyrészt a tagországok,
másrészt a tagjelölt ország képviseletei is részt vesznek, másrészt pedig egyáltalán azok a
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partnereink, akik az Európai Unió mellett kiemelt partnereink, ők is jelen lesznek a különböző
témák tárgyalásánál, illetve Ashton asszonyt is várjuk ide, és bízom benne, hogy jelen lesz. Ez
is egy olyan vetület, ahol a parlamenti dimenzión keresztül nagyon sokat tudunk tenni
ezekben a ügyekben.

Talán még egy rövid félmondatot hadd mondjak el, azt látom a parlamenti
dimenzióból is, hogy mindazok a bizottságok, amelyek feladatot kaptak az elnökségi
időszakban, én úgy látom, kifejezetten jó munkát végeztek eddig. Most kiemelhetném a
COSAC-ot, de az Európai ügyek bizottságának alapvető feladata, hogy ezeket az ügyeket jól
csinálják, illetve koordinálják, de más bizottságok esetében is látom ezt a törekvést. Ezt azért
szerettem volna elmondani, hogy a magunk részéről mindent megteszünk ennek érdekében –
ahogyan megfogalmaztuk a decemberi állásfoglalásunkban, hogy össznemzeti érdek az, hogy
a magyar elnökség sikeres legyen –, és ebben a folyamatban szerintem most jó úton járunk az
összes nehézség és kihívás, új kihívás ellenére is.

Kérdezem a képviselőtársaimat, van-e hozzászólás. (Jelzésre.) Szabó Vilmos
képviselő urat láttam először jelentkezni, majd Nagy Gábor alelnök urat, őt követi Samu
képviselő úr, Horváth képviselő úr, Nagy Andor. Most gyorsan egy ilyen kört megnyitok, és
közben írom, hogy kiknek adok szót.

Szabó képviselő úr!

SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr!
Államtitkár Úr! Igazgató Úr! Hölgyeim és Uraim! Köszönöm a beszámolót, miniszter úr.
Gondolom, nem okozok nagy meglepetést, ha azt mondom, hogy a Magyar Szocialista Párt
szerint nem ilyen szép a menyasszony, nem ilyen jó az összkép, mint amit a miniszter úr
elmondott, és részben elnök úr még ehhez a maga véleményét is már – legalábbis előzetesen –
jelezte és elmondta. Mi úgy látjuk, hogy az elmúlt hónapokban, az új kormány
megalakulásától, tevékenységétől kezdve – ezt már a miniszter úr mondta előtte is, mielőtt a
kormány hivatalosan megalakult volna – történtek lépések, Magyarország nemzetközi
tekintélye, befolyása, presztízse jelentős mértékben csökkent, és ma is csökken. A
Magyarországról kialakult összkép a világban sokkal rosszabb, mint akkor volt, amikor
átvették a kormányzást.

Ez nyilvánvalóan összefügg az egész kormány tevékenységével, és nemcsak szónoki
fordulattal választom el ettől kicsit a Külügyminisztériumot, hiszen a Külügyminisztérium
nyilvánvalóan nem tudta ezt megakadályozni. Nyilvánvaló, hogy a legfontosabb ok a
kormány egész belpolitikája, az a belpolitikája, amelyet folytatott és folytat, és ez a
belpolitika folyamatosan elszigeteli az országot. Elszigeteli az országot az Európai Unióban
és az Európai Unión kívül is, sőt azt tudom mondani, hogy a demokratikus országok körében
is. Rossz és negatív hatása van a szomszédsági kapcsolatokra és az Európán kívüli
kapcsolatokra is, beleértve a magyar-amerikai kapcsolatokat is. Ez a belpolitika folyamatosan
ütközik azokkal az alapértékekkel, amelyeket Magyarország 1989-ben és ’90-ben fölvállalt,
és itt a demokratikus jogokról, emberi jogokról van szó, a szólás- és sajtószabadságról, a
jogállamiságról, az erős hatalomkoncentrációról, a súlyok és ellensúlyok rendszerének
leépítéséről, és persze mondhatom a médiatörvényt, mondhatom az alkotmányozást is, és
mondhatok még mást is, de ezeket most nem sorolom fel, mert nem ide illenek részleteiben.

Emiatt Magyarország ellen folyamatosan vizsgálódás folyt és folyik az elmúlt
hónapokban a demokratikus jogok érvényesüléséről az Európai Unió Bizottsága előtt a
médiatörvény, de elképzelhetően az alkotmány is idekerülhet. Az Európa Tanács parlamenti
közgyűlése, a Velencei Bizottság, az Európa Tanács parlamenti közgyűlésén az Európa
Tanács monitoringbizottsága monitorozási eljárást kezdeményez Magyarország ellen. Ez a
vizsgálódás folyik. A Velencei Bizottság nemcsak arról a három kérdésről vizsgálódik az
alkotmányozás tekintetében, hanem a monitoringbizottság felkérésére a teljes
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alkotmányozásról, valószínűleg a sarkalatos törvények előzetes szempontjainak a
kialakításáról is. De mondhatom az ENSZ-t, az ENSZ szólás- és véleményszabályozással
foglalkozó jelentéstevőjének a kritikai véleményét a médiatörvénynek, mondhatom az ENSZ
főtitkárának minapi itteni látogatását, aki minden egyes megszólalásában – gondolom, a
tárgyalásokon is, ahol nyilván nem voltam jelen, de a nyilvánosság előtt minden egyes
megszólalásában – a kritikáját elmondta.

Persze, ami az Unión belüli kétoldali kapcsolatainkra is kihat, én csak a számomra
személyesen is a legfájdalmasabbat említem, ezek a magyar-német kapcsolatok, ezt
nyilvánvalóan a miniszter úr pontosan meg fogja érteni. Miniszter úr, ilyen rosszak a magyar-
német kapcsolatok még nem voltak, azt kell mondanom, még a rendszerváltozás előtt sem, az
utolsó 10-15-20 évben, de a rendszerváltozás óta biztosan nem. Olyan, hogy a Bundestag
tárgyaljon magyar ügyet – a médiatörvényre gondolok –, olyan, hogy a német
Külügyminisztérium honlapján olyan nyilatkozat jelenjen meg, amelyik európai értékekről,
alapvető emberi jogokról, többség-kisebbség viszonyáról kormányálláspontot tesz közzé,
ilyen még nem fordult elő.

Problémásnak látjuk a szomszédsági kapcsolatokat is, miniszter úr nagyon optimistán
beszélt. Ezek közül a magyar-szlovák kapcsolatot említette, nyilván szerencsés volt az
indulás, de hadd mondjam el, hogy ez most csak egy befagyasztott állapot. Ezek a
kapcsolatok be vannak fagyasztva az összes konfliktussal együtt, és nyilván előbb-utóbb
muszáj lesznek majd ezt mégiscsak fölengedni vagy közelebb menni hozzá, ezek a
konfliktusok nagyon keményen és erősen az asztalra fognak kerülni. Azt gondolom, ha az új
alkotmány életbe lép, további nehézségeket és problémákat fog okozni Szlovákiával is, de
szerintem más szomszédos országokkal is.

És persze kihatással volt az európai uniós elnökségünkre is. Engedje meg, hogy
magam is és a Szocialista Párt és a frakciónk is kifejezze elismerésünket azokért az
eredményekért, amelyeket elértek, ez valóban közös nemzeti ügy, mi is így gondoltuk,
együttesen készítettük elő a választások előtti időszakban. Az elért eredményeket és sikereket
azonban mindezek, amikről beszéltem, jelentős mértékben beárnyékolják. Rátelepedett erre a
kormánynak még egy sajátos politikai felfogása, filozófiája – nem tudom, minek nevezzem –:
ez az Európai Unió-ellenessége. Hogy ez a kormányé vagy a kormányfőé-e, ezt nehéz
eldönteni, de hát a kormányfő nyilvánvalóan reprezentálja a kormányt. S bizony, igen, a
március 15-ei beszéd, amelyben Bécs, Moszkva, Brüsszel együtt – pedig hát ez nem így van!
Az Európai Unióhoz nem kényszerített senki minket, hogy csatlakozzunk! Bécshez igen,
Moszkvához igen. Ide mi akartunk csatlakozni.

Vagy mondhatom a félidős értékelést, amikor azt mondta miniszterelnök úr, hogy „mi
nem hiszünk az Európai Unióban, Magyarországban hiszünk; az Unió számunkra egy keret,
ahol a számításainkat megkeressük”. Miért kell szétválasztani a hitet? Hát ha tagjai vagyunk,
és ha van előnyünk, és a számításainkat keressük – igen, Magyarországban hiszünk, és ezért
hiszünk ez Európai Unióban! Együtt kell benne hinnünk! Hát ha nem hiszünk az Európai
Unióban, és ez a kormány felfogása, ez a kormányfő felfogása, bizony ez nehéz dolog, és ez
kihatással van.

Igen, azt mondják – miniszter úr, erről ön nem beszélt; számomra nyilvánvaló, hogy
miért nem beszélt, hogy miért maradtunk ki abból, amiből kimaradtunk, hogy miért nem itt
rendezik meg a keleti partnerségi csúcsot. Azt mondja miniszter úr is és mások is, hogy hát,
ez most nem is lett volna olyan előnyös, meg nem is lehetett volna belőle azt kihozni;
valószínűleg vagy nyilvánvalóan Varsónak ez majd előnyösebb lesz. Én azt gondolom,
előnyös lett volna. Nem rajtunk múlt. Ezt szépen áttolták a lengyel térfélre, a következő
elnökségre. Persze azzal a kis kozmetikázással, hogy majd társelnökei lehetünk a dolognak.

De azt hiszem, a magyar–amerikai kapcsolatok is igen alacsony szinten vannak.
Obama elnök nem Budapestre jön, a magyar uniós elnökség fővárosába, hanem Varsóba.
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És hadd szóljak még röviden a magyar–orosz kapcsolatokról is. Amint az elmúlt
hónapokban figyeljük, ezek a kapcsolatok lelassultak, a dinamikájuk mindenképpen;
mondhatnám azt is, hogy padlón vannak. Ha megnézem a gazdasági vegyes bizottság
legutóbbi ülését, aláírták a vegyes bizottság jegyzőkönyvét, de semmilyen kérdésben nem
tudtak előrehaladni.

És ezt gondolom a magyar–kínai kapcsolatokról is. Fellegi miniszter úr talán most jön
haza; amit láttam a tárgyalásairól meg ahogy kis figyelemmel kísértem az elmúlt hónapokat,
azt gondolom, a magyar–kínai kapcsolatok dinamikája is lelassult.

Nos, hát, az összképről szomorúan kell mondanom, hogy rossz. Még egyszer
mondom, Magyarország nemzetközi tekintélye, befolyása, presztízse jelentősen csökkent és
csökken jelenleg is.

Szeretném még kifejezni külön is a Külügyminisztériumnak, a minisztérium
munkatársainak, önnek is egyébként személyesen a színvonalas munkáért, szakmai munkáért
az elismerésünket. Sok esetben az volt az érzésem, hogy a romeltakarításban megpróbálták a
legtöbbet elérni – azt gondolom, amit lehetett, el is érték. Nyilván ennél többet nem tudtak
elérni. Azt azonban már sajnálatosnak tartjuk, és nem először, de itt most egy összképről van
szó, elmondtuk, hogy azt nagyon sajnálatosnak tartjuk, hogy újra politikai tisztogatásokra
került sor az önök kormányra kerülése után a minisztériumban. Nagy tapasztalatokkal
rendelkező diplomatákat kezelnek megalázó stílusban, módon; ismereteiket, tapasztalataikat,
tudásukat nem használhatják, vagy nem ott, ahol használhatnák. S miniszter úr, az hírlik, hogy
az európai elnökség befejezése után jön egy újabb nagy elbocsátási hullám a
Külügyminisztériumban. Lehet erre azt mondani, hogy talán ez egy pletyka – lehet, hogy az,
szeretném remélni, hogy az –, az azonban bizonyos, hogy a Külügyminisztérium létszáma az
szmsz-ben engedélyezettnél sokkal nagyobb. Ezt a problémát nyilván föl kell oldani; vagy
úgy, hogy pénzt kap a minisztérium, vagy létszámemeléssel. Ezt a költségvetés jelenlegi
állapota miatt nehezen tudnám elképzelni. És szeretnénk remélni, hogy ez nem így lesz. Azt
azonban mindenképpen, hogy nem további politikai tisztogatásokra fog sor kerülni a
minisztériumban.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Igazából nem nagyon értek váratlanul azok a
kijelentések, amelyeket megtett a Szocialista Párt.

Megadom a szót Nagy Gábor Tamás képviselő úrnak.

DR. NAGY GÁBOR TAMÁS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök
úr. Tulajdonképpen szeretném megköszönni külügyminiszter úr tájékoztatását; azért is jöttünk
össze, hogy ezt meghallgassuk, és erről beszéljünk. Ehhez képest most nem tudom megállni,
hogy néhány személyes megjegyzést ne fűzzek ahhoz, amit most hallhattunk itt az előbb
szocialista képviselőtársunktól.

Engem nem zavar az, hogyha itt különböző vélemények ütköznek. Erre való a
parlamenti bizottság. De ha ezek a vélemények annyira nélkülözik a tényeket, mint ahogy
most hallottuk, az bizonyára nem segíti elő a konszenzust, illetve azt a fajta kommunikációt,
amely azt szolgálja, hogy jobban megértse a parlament a kormány munkáját, erőfeszítéseit,
illetve hogy mi is hozzátehessük ehhez a magunk véleményét.

Azt mondani, hogy Magyarország megítélése ma rosszabb, mint a Gyurcsány- vagy
Bajnai-kormány időszaka alatt, azt mondani, hogy elszigetelődünk a demokratikus
országoktól, ez olyan mértékű túlzásnak tűnik, annyira elrugaszkodott a tényektől és azoktól a
folyamatoktól, amelyeket nap mint nap láthatunk-hallhatunk, amelyekre külügyminiszter úr is
utalt, hogy ezen a szinten nagyon nehéz lesz, ha úgy tetszik, a konszenzusos külpolitika
alapjait megtalálni és ezt a diskurzust folytatni.
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Azt gondolom, mindannyian, akik itt vagyunk, arra tettünk esküt, hogy ezt az országot
fogjuk szolgálni. Tehát amikor a miniszterelnök úr ezt világossá teszi a parlamentben egy-egy
összefoglaló értékelése során, és szocialista képviselőtársaink ennek irányát vagy
értékvállalását nem értik meg, ezt nem ma fogjuk megoldani. Ez az a kérdés, amely
valószínűleg még sokáig fennmarad majd; politikai szocializációból, neveltetésből, talán az
érdekekből fakadóan. Én azonban azt látom, nem arról van szó, hogy itt Magyarország
teljesítménye, munkája vagy az itt hozott belpolitikai döntések befolyásolnák általában ezeket
az eljárásokat, amelyekre Szabó Vilmos utalt, hanem egy olyan politikai támadássorozat,
amelynek közepette elég nehéz, ha úgy tetszik, többletfeladatokat is kap a
Külügyminisztérium és a mindenkori magyar külképviseletek rendje. Úgyhogy én
tulajdonképpen ehhez csak – nem megelőlegezve miniszter úr válaszát – jó munkát szeretnék
a továbbiakban is kívánni, és azt gondolom, ebben az igazán nehéz politikai arénában igazán
helytálltak, és jól végezték a munkájukat.

Egyetlen kérdést szerettem volna csak föltenni; nagyon sok mindenről beszélhetnénk,
de az idő is szorít, és bizonyos prioritásokat kell nekünk magunknak is fölállítanunk. Március
elején volt a Külügyi bizottság elnöksége Horvátországban, ahogy elnök úr már említette,
végigjárjuk a régió fontosabb, úgymond prioritásait jelentő országokat. S akkoriban kicsit
szkeptikusabban álltak még a csatlakozási tárgyalások lezárásához, mint ahogy ezt most
hallhattuk; azóta két fejezet lezárásra került, és ez egy aktuális fejlemény. Akkoriban
kezdődtek azok a belső tiltakozási hullámok, amelyeket baloldali civil szervezetek
kezdeményeztek, és azóta az az ítélet, amelyben Gotovinát elítélték a háborús bűnökért, úgy
hallik, egy még erőteljesebb unióellenes érzületet kezd jelenteni a horvát közvéleményben.
Mindannyian egyetértettünk akkor, és azt gondolom, ez a magyar hivatalos álláspont is, hogy
Horvátország csatlakozása nagyon fontos elem az egész régió stabilizációjához, politikai
stabilitásának megteremtéséhez vagy megerősítéséhez. De a kérdés az, hogy mire lassan-
lassan eljut az Európai Unió arra a pontra, hogy esetleg lezárhassuk ebben a tárgyalásokat,
addig nem fordul-e el a horvát közvélemény vagy a többség ettől a csatlakozási szándéktól.
Hogyan látja külügyminiszter úr ezt a helyzetet? Igazán nyitottak még ezek a kérdések, én
azonban úgy látom, hogy az a bizonytalanság vagy az a lebegtetés, ami néhány tagállam
részéről ezt a folyamatot nem gyorsította föl, ennek esetleg negatív visszahatása is lehet.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Miniszter úr, összegyűjtenénk a kérdések javát. Most Samu
képviselő úr következik, őt követi Gruber képviselő úr.

SAMU TAMÁS GERGŐ (Jobbik): Köszönöm szépen. Ha megengedik, én nem egy
MSZP-s kampánygyűlés hangulatában szeretnék szólni, kicsit konkrétabb kérdéseim vannak,
és szeretnék konkrét válaszokat is kapni.

Az első talán fontos kérdés, ami már többször felmerült az elmúlt időszak bizottsági
ülésein, az Tóásó Előd ügye, ami szerintem érdekli a közvéleményt és médiát is valószínűleg,
hiszen a közelmúltban volt az első tárgyalása Tóásó Elődnek. Kérésünkre múltkor kaptunk
Németh Zsolt államtitkár úr közbenjárására egy tájékoztatót ezzel kapcsolatban, a konzuli
szolgálat eddigi tevékenységével kapcsolatban, viszont elég komoly hiányosságokat érzek
ebben a kérdésben. Hiszen a hírek szerint a tiszteletbeli konzul nem ment el a tárgyalásra,
valószínűleg nem is volt valamiért lehetősége. Örültem volna, örültünk volna, ha valamilyen
módon biztosítja a Külügyminisztérium, hogy legalább el tudjon menni. Valamint a hírek
szerint még tolmácsot sem tudtak biztosítani, sem a helyi hatóságok, sem pedig a magyar
közbenjárásra nem sikerült Tóásó Elődnek tolmácsot biztosítani, ami pedig alapfeltétele a
bírósági eljárásnak, még Bolíviában is.
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Különösen érdekes ez annak fényében, hogy 2008-ban Ecuadorban egy magyar
állampolgárt, egy drogfutárt sikerült az ecuadori elnök döntésének következtében a magyar
külügynek hazahoznia, hát úgy gondolom, hogy inkább Tóásó Előd hazahozatala sokkal
fontosabb lenne, vagy legalább a megfelelő, tisztességes eljárás biztosítása fontosabb lenne,
mint egy drogfutár hazahozatala. Habár nyilván teljesen más a helyzet Ecuadorban, mint
Bolíviában, főleg, hogy a bolíviai elnök a saját hatalmi játékaihoz használja fel eszközként a
ott lelőtt, illetve letartóztatott magyarokat, magyar állampolgárokat.

Ezenkívül fontosnak tartaná a Jobbik, hogy az elmúlt évtizedek, az elmúlt két évtized
euroatlantista külpolitikájával szemben – vagy amellett –, említette miniszter úr az
energiaösszeköttetést, ebből a szempontból sem lenne utolsó, ha valamilyen szinten kelet felé
nyitna a magyar külpolitika, ahogyan a Jobbik ezt meg is fogalmazta a választási
programjában, és láttunk azért erre utaló jeleket. Itt Oroszországot, Kínát, Indiát, Kazahsztánt,
vagy akár a magához tért Törökországot érdemes kiemelni.

Az a helyzet, hogy itt az uniós elnökség a fő téma, hát óriási kudarcnak tartom, főleg
annak fényében, hogy a miniszter úr is fontosnak tartja a közép-európai együttműködést, hogy
a keleti partnerség csúcstalálkozója Lengyelországba tevődik át. Nem értem, hogy ennek mi
áll a hátterében, miniszterelnök úr az Országgyűlésben még közlekedési akadályokat is
felhozott okként ezzel kapcsolatban. Pedig nagyon fontos lenne egy ilyen együttműködést
továbbvinni Közép-Európában, Kelet-Európában. Ebből a szempontból lett volna fontos, ha
ez a csúcstalálkozó Budapesten kerül megrendezésre, hiszen nagyon sok hasonló probléma
előtt áll több ország Közép-Európában, Kelet-Európában, például az államadósság kérdésében
– ezzel a magyar kormány is kiemelten foglalkozik a Széll Kálmán-tervben –, a cigányság
helyzetével kapcsolatban, hiszen ez a Balkántól egészen Lengyelországig elhúzódó probléma.
Úgy gondoljuk, az európai romastratégia nem szolgál megoldásul ebben a kérdésben.

Az lenne a kérdésem a miniszter úrhoz, hogy milyen szorosabb együttműködést tud
elképzelni a jövőben ezekkel az országokkal. Milyen lehetőség van arra, hogy Magyarország
inkább alakítója legyen ennek az együttműködésnek Lengyelország mellett, és valamilyen
szinten ebben a kérdésben felzárkózunk Lengyelország mellé?

Valamilyen szinten reagálnom kell az MSZP-s képviselő hozzászólására. Hát, én
politikai tisztogatást nem látok a Külügyminisztériumban, ékes példája ennek az, hogy sajnos
még mindig nagyon sok MSZP-s, MSZP-közeli ember, vagy akár SZDSZ-közeli ember
üldögél a minisztériumban és a külképviseletekben. Például most – itt Nagy Gábor Tamás
alelnök urat idézem – a legitimitását veszett Bajnai-kormány kinevezettje, Szent-Iványi István
volt SZDSZ-es EP-képviselő a magyarság számára egy nagyon fontos stratégiai helyen,
Szlovéniában teljesít szolgálatot. Mi továbbra sem támogatjuk, hogy ő ott legyen, hiszen ha
politikai tisztogatás lenne a Külügyminisztériumban, akkor Szent-Iványi István sem lenne ott.
Tisztogatásra nyilván nincs szükség, ezt mi sem akarjuk, de az előző kormányhoz szorosan
kötődő embereket egy fülkeforradalom után valószínűleg jó lenne eltávolítani, hiszen komoly
károkat okozhatnak a magyar külpolitikának.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Engedjen meg egy megjegyzést, képviselő úr. Elnökként
nem szeretném ezt a saját pozíciómmal való visszaélésként ezt megejteni, de végigkövettem a
képviselő úr kérdéseit, úgy tudom, hogy a keleti partnerség azért másról szól, mint amit ön
elmondott. Tehát az én tapasztalatom egy kicsit más világ, mint az, hogy éppen a különböző
stratégiákat a keleti partnerségbe átvigyük. Másrészt éreztem némi logikai bukfencet az ön
által felvázolt külpolitikai prioritások és a keleti partnerség közötti összehasonlításban, de
lehet, hogy ezt én értettem rosszul, majd elolvasom a jegyzőkönyvet, csak nem bírtam teljes
mértékben követni.
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Másrészt kicsit úgy érzem, hogy ha arról beszélünk, hogy egyik oldalon azért
támadják a Külügyminisztérium személyzeti politikáját, mert sok embert távolít el, a másik
meg azt mondja, hogy keveset, akkor szerintem egy arányos középúton vagyunk, tehát
szerintem nem olyan rossz ez az irány. De egy fontos dolgot még egyszer: amikor a keleti
partnerségről beszélünk – mert szeretem ezt a témát, fontosnak is tartom ezt a témát, ráadásul
nagyon fontosnak tartom, hogy a lengyelek viszik ezt az ügyet –, és tudjuk, hogy a lengyelek
mindig is kiemelten, évtizedek óta kiemelt prioritásként kezelik a keleti partnerséget,
különösen a nagyon kemény svéd háttérrel, úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben az, hogy
közös, együttes rendezés, az nagyon fontos dolog.

Ezért jutott eszembe még egy dolog – és engedje meg, miniszter úr, hogy ezt önnek
tegyem föl –, hogy olvastam az újságban, a hírekben, hogy az Európai Unió Ázsia-
találkozójának a külügyminiszteri találkozóját Magyarország vette át. Mi volt ennek a
lényege, miért történt, hogy Magyarországon tartják az ASEAN külügyminiszteri találkozót
júniusban. Más tervek voltak, és azért ez is kiemelten fontos találkozó, és a belga elnökségnek
ez kiemelt prioritása volt, amit mi a trióban átvettünk. Csak egy félmondat erejéig, ha erre
utalna, miniszter úr.

Nekem Nagy Andor képviselőtársam van felírva, őt követően Horváth János képviselő
úr.

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Gruber Attilát kihagytad a sorból, előbb jelzett.

ELNÖK: Tehát Gruber Attilának megadom a szót, és azt követően Nagy Andornak.
Elnézést, már a pipát kitettem Gruber képviselő úr neve mellé. (Derültség.)

DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr, nem éreztem, hogy túl
lennénk rajta. (Derültség.)

Én sem bírom ki, hogy ne tegyek egy megjegyzést. Szabó Vilmost nagyon tisztelem,
és ettől most kénytelen vagyok elválasztani Szabó Vilmost, aki az imént beszélt, mint a volt
MSZP-kormány külügyi államtitkárát. Az az igazság, hogy amit fölsorolt, Szabó képviselő úr,
hárman-négyen vagyunk itt, akik az Európa Tanácsnak azon a bizonyos ülésszakán részt
vettünk, amikor a monitoringeljárást kezdeményezték ellenünk, és csak azért mondom, mert a
teremben nagyon sok fiatal ember ül, hogy azért nem egészen úgy van az, ahogy az előbb
interpretálásra került ez a történet. Az történt, hogy a svéd delegáció vezetője, aki amúgy a
korábbi svéd kormány szocialista hadügyminisztere volt, kezdeményezett egy olyan
megbeszélést velünk, magyar képviselőkkel, hogy tisztázzuk, mert hallottak ezt-azt,
tisztázzuk ezt a problémát. És mielőtt még akár velünk beszéltek volna – sőt utána egyórás
meghallgatás történt az Európa Tanács plenáris ülésén a magyar demokrácia kérdésében –,
mielőtt még a meghallgatás megtörtént volna, tehát egyrészt megismerték volna a magyar
álláspontot, megismerték volna az Európa Tanács delegációjának kérdéseit és az azokra adott
válaszokat, az egész dolgot, már beadták azt a monitoringeljárásra szóló kezdeményezést.
Ennyi a prekoncepció az egészben. (Az elnök elhagyja az üléstermet.)

Ezen az egyórás meghallgatáson olyan autentikus demokráciaféltő hivatkozások
történtek a liberális frakció álláspontját képviselő felszólalótól, hogy ők biztosak benne, hogy
itt óriási nagy gond van, hiszen a liberális frakció korábbi frakcióvezetője, Eörsi Mátyás őket
egy e-mailben tájékoztatta, hogy mi történik Magyarországon. Na, ez az a bizonyos alap,
amin indult! (Szabó Vilmos: Ez nem igaz!) Vilmos, ott voltam… (Szabó Vilmos: Nem voltál
ott a monitoringbizottság ülésén! Ott Marci volt ott!) Jó, de mondom, ez volt az első lépés.
Tehát így indult ez az „objektív” és valóban Magyarország demokráciáját féltő eljárás.

És hadd kérdezzem meg külügyminiszter urat – és nagyon örülök, hogy széles
vezérkarral van itt –, fölmerült a magyar–kínai és a magyar–orosz gyalázatos elhidegülése a
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külpolitikának. Hamarosan, ha jól tudom, május közepén az új kínai vezetés, a leendő kínai
vezetés jeles személyiségei fognak Magyarországra jönni, és nem egy általános nagy európai
grand tour keretében; és ugye az is igaz, hogy jövőre az egyik nagy finnugor rendezvény
kapcsán előkészítés alatt áll az orosz elnök személyes megjelenése.

Ennek kapcsán két kérdésem van. Az egyik: miniszter úrnak, nekem is az
energiapolitika a szívem egyik csücske, és sokat beszéltünk már korábban is főleg a
gázvezetékekkel kapcsolatban ennek a hihetetlen nagy jelentőségéről. Ezzel az egységes belső
energiapiaccal, amelynek kapcsán Magyarország tényleg jelentős mértékben, akár a NETS
vezetékkel kapcsolatban, akár pedig az elmúlt időszakban a gázválságok során tanúsított igen
aktív együttműködést, lehetséges-e az energiapiac erősödése mellett olyan pozíció kivívása,
akár a gáz, akár a villanyáram, akár más energia szintjén is, ami az eddigiekhez képest egy
más pozíciót fog Európa számára és ezen belül Magyarország számára eredményezni?
Gondolok itt a függőségi kapcsolatokra.

A másik kérdésem. Alelnök úr már utalt arra, hogy nemrég voltunk több balkáni
országban is. Ehhez képest az Európai Parlament plenáris ülése még januárban jóváhagyta az
Európai Unió és Szerbia közötti stabilizációs és társulási megállapodást. Hogyan állunk, hol
állunk Szerbia uniós csatlakozási folyamatával kapcsolatban? Hiszen azt hiszem, ez nemcsak
Szerbia számára nagyon fontos, hanem pontosan azoknak a szerb utódállamoknak a kérdései
is fölmerültek, hogy stabilizálhatja, milyen tempóban stabilizálja majd a Balkán-régiót; és azt
hiszem, nem is kell felsorolni valamennyi államot.

Köszönöm szépen. És elnézést kérek, hogy a kérdés előtt még, Vilmos, reagáltam a te
felvetésedre. (Szabó Vilmos: Semmi probléma.)

ELNÖK: Nagy Andor képviselő úr!

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Elnézést, hogy
emlékeztettelek arra, hogy Gruber képviselő úr következik – mert láttam, hogy magába
roskadt, amikor megadtad nekem a szót. (Derültség.)

ELNÖK: Nem állt szándékomban ilyet tenni vele. Majd kitalálom, milyen formában
kövessem meg, valamilyen ajándékkal. (Derültség.)

DR. NAGY ANDOR (KDNP): A miniszter úrnak nagyon köszönjük ezt a beszámolót.
Én számos kérdést felírtam, de ezek jó része elhangzott, és én sem tudom megállni, hogy ne
mondjak valamit arra, amit Szabó Vilmostól hallottunk, mert kicsit bosszant; különösen az,
amit a német–magyar kapcsolatokról mondott. Ebben elég régóta mind a ketten benne
vagyunk, és visszautasítom azt a kijelentést, amit tettél; remélem, nem is gondoltad
komolyan, hogy soha ilyen rossz állapotban nem voltak a német–magyar kapcsolatok. Erre
mondanék talán egy konkrét példát, hogy ez miért nem igaz. Másfél hét múlva jön ide a
Bundestag német–magyar baráti tagozata, nyolc parlamenti képviselővel – senki nem mondta
le ezt az utat. El fognak jönni a választókörzetembe, a Külügyi bizottsággal is találkoznak.
Persze, amikor beszélgetünk velük, akkor elmondják a médiatörvénnyel meg az alkotmánnyal
kapcsolatos kifogásaikat; furcsa módon egyébként mindig a zöldek meg mindig a
szociáldemokraták. És hogy Magyarország megítélése ezekben az ügyekben ilyen, az a ti
mószerolásotoknak a következménye! Ez a helyzet! Mert azokat az érveket hallom vissza,
amelyeket itthon, a parlamentben is elmondanak a szocialista képviselőtársaink (Elnök: Meg a
parlamenten kívül.), meg az LMP-s képviselőtársaink. Ezek az emberek tőletek kapják a
muníciót. Nem tudok erre mást mondani, be kell fejezni ezt az áskálódást, és a tényekre kell
hivatkozni, és akkor majd nem lesz olyan rossz megítélése Magyarországnak, amiről ti
beszéltek. Ráadásul most telepedett ide Győrbe az Audi, a Mercedes beruház. Ha olyan
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tragikusak lennének ezek a német–magyar kapcsolatok, akkor ezekre a beruházásokra sem
kerülne sor.

És azt állítani, hogy az orosz meg a kínai kapcsolatok dinamikája csökkent, akkor,
amikor most írt alá a MÁV a legnagyobb kínai építőipari céggel egy hosszú távú
együttműködést, az is erős túlzás. Lehet, hogy arra gondoltok, hogy ezentúl nem lesznek
olyan dinamikus, magyar tulajdonban lévő moszkvai épületeladások (Derültség.) – abban
lehet, hogy igazad van. Ebben a tekintetben a dinamika biztos csökkent; de egyébként – és
megismétlem azt, amit Gábor mondott – próbáljunk megmaradni a realitások talaján! Mert ha
ilyen állításokat tesztek, akkor azokra ilyen válaszokat vagyunk kénytelenek adni.

De visszatérve ahhoz, amit külügyminiszter úr mondott, számomra nagyon érdekes
volt az európai uniós elnökségünket belehelyezni abba a térségi stratégiába, amelyről
miniszter úr kifejezetten hosszú ideig beszélt. Ezzel kapcsolatban csak azt a megjegyzést
szeretném tenni, hogy várjuk ki azért a magyar soros elnökség végét, azt a június végét, és
akkor mondjuk majd azt, hogy sikeresek voltunk. Azt azonban már most előre lehet látni, és
szerintem egy hat hónapos soros elnökséget követően ritkán adatik meg egy-egy tagállamnak
az, hogy mondjuk, két olyan ügyben is, mint amilyen a Duna-régió stratégia és a
romastratégia, nekünk, magyaroknak biztosan lesz szerepünk. Ez szerintem már most egyfajta
siker. Hiszen ne felejtsük el, hogy a Duna-régió stratégia kapcsán három prioritásban is
koordinátori szerepet fogunk játszani, ebben ott lesz a magyarok szószólója, tudjuk képviselni
a magyar érdekeket ezentúl is európai ügyekben; de ilyen a romastratégia is, hiszen nemcsak a
magyar kormányzat, hanem az egyik európai parlamenti képviselőnk, Járóka Lívia ebben az
ügyben biztos, hogy szerepet fog játszani.

Az én kérdésem az az elnökséggel kapcsolatban, hogy a minket követő lengyel
elnökség abból a szempontból is érdekes lesz, hogy ott választások lesznek. Lehet-e bármiféle
módon következtetni a hat hónapos lengyel elnökségre abból a szempontból, hogy mi lesz
ezeknek a választásoknak a kimenetele?

A másik pedig, hogy Líbia kapcsán ma olvastam éppen a hírekben, hogy Olaszország
katonai kiképzőket küld Líbiába. Van-e az európai külügyi főbiztosnak vagy az Európai
Uniónak tudása arról vagy sejtése arról, hogy meddig húzódhat el a líbiai válság, mire kell
számítani? És tudjuk-e kezelni azt a migrációs hullámot, amelynek csak az elején tartunk
még?

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Horváth képviselő úr következik; őt majd Braun
Márton és Kalmár képviselő urak követik.

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök úr, köszönöm. Miniszter Úr! Tisztelt
Képviselőtársaim! Lerövidítem szándékozott kérdéseimet, néhány tőmondatban próbálom
összefoglalni ezeket.

Szabó Vilmos képviselő úr megjegyzéseit nem lehet megjegyzés nélkül hagyni. Jó
dolog az advocatus diaboli (Derültség.), régi intézmény, s ha nem lenne, ki kellene találni. De
hát már kitalálták, és működik. Ezt Szabó Vilmos képviselő úr részben tette is. De amikor
megdicsérte a minisztériumot – ezt a szót tetszett használni, képviselő úr: megdicséri –, aztán
elmondott olyan dolgokat, ami nem azt jelenti, hanem fölsorolt dolgokat, ami, hát, túlzás,
félreértelmezés. A kritika nagyon jó dolog. Azonban a kritika elveszíti az értékét, ha nem
kompetens és kredibilis; ha túllő a célon, olyanokat mond, mert úgy gondolja, hogy majd
azzal lesz több eredménye a kritikának, hogy nagyítja, díszíti, akkor elveszíti a jelentőségét,
hitelét, eredményét. Ennek vagyunk itt a tanúi, képviselő úr. Jobb szerettem volna, és több
üzenetet jelentett volna – gondolom, a miniszter úr számára is –, ha ön tárgyilagosabb, és
kompetensen ragaszkodott volna a tényekhez.
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A miniszteri beszámolóhoz tenném hozzá most azt, hogy igen jó volt hallani – bár a
végén – a schengeni bővítés gondolatait. Voltaképpen azzal a témával jöttem ide, hogy majd
erről hallok, és ehhez hozzászólok. A román és bolgár helyzet kapcsán – és amit arról
hallottunk, amit arról tudunk a világ ügyeit követve – az a kérdésem, és a miniszter úr
előadása nyomán továbbra is kérdésem, hogy az Európai Unió föderáció irányába lépése vagy
távolodása a föderációs gondolattól, ennek az attitűdnek, ennek a mentalitásnak van-e szerepe
a román és bolgár megítélésben, sőt, továbbmegyek, akár a horvát helyzetre is. Számomra a
föderáció gondolata egyfajta tükör az Európai Uniót szemlélők számára, különösen azoknak,
akik évtizedek óta ezzel foglalkoztak, mint magam is, e tekintetben nagyon megköszönném,
ha hallhatnám a miniszter úr nézetét.

A második témám, amivel jöttem, és gondoltam, hogy kérdezem, hogy hogyan is áll
az Európai Unió manapság a piaci verseny, a piacgazdaság tekintetében. Persze
visszaemlékezünk, valamikor úgy kezdődött évtizedekkel ezelőtt, aztán történt, ami történt.
Manapság olyan jelzéseket veszek észre, mintha kevésbé lenne fontos az Európai Uniónak a
piacgazdaság, a versenygazdasági szemlélet. A monopóliumok inkább léteznek, létrejönnek,
monopolista magatartás, sőt ezt időnként regulációs jelenségek mintha fölerősítenék, vagy
legalábbis eltűrnék. Szóval, valamiféle oligarchikus kép is megjelenik, az Európai Közösség
szemlélői előtt. Én talán azért mondom így, mert elég sokat foglalkoztam vele, és aggódom az
Európai Unió és az Európai Közösség sikeréért.

Egy példa ehhez. Ahogy a miniszter úr mondta, hogy a közös agrárpolitika megy, és
mások nem mennek annyira. Az egy példa, hogy az Európai Unió azt igen, azt meg tudta
csinálni, más tekintetben az példa lehet. Nekem itt igen-igen aláhúzott kérdésem: megy az
európai közös agrárpolitika? Hát döcög, kátyúk és miegyebek vannak. Hogy melyik ország
hogyan látja ezt, és kinek haszna és kinek kára, de a magyar mezőgazdaság igen rosszul áll.
Hogy ennek van-e köze az Európai Unió szabályozásaihoz és a közös szerződéshez és mi
mindenhez, de hogy Magyarországon jelentős, 1 300 ezer hektár jó termőföld nincs bevetve,
éppen az országnak azokon a területein, ahol nagy a munkanélküliség. Tehát itt vannak a
bibliai vagy Árpád apánk adta tényezők: föld és ember, és nem áll össze.

Ezzel nem szeretném az Európai Uniót olyan értelemben felelőssé vagy hibássá
tenném; ez a mi kormányunk, mi kormányozunk ebben az országban, szóval a magyar
politika. Mégis, az Európai Unió regulációi, egyezségei hogyan és mennyire vannak
bemerevedve, és mennyi a lehetőség ezeknek az újragondolására, mondhatnám,
újratárgyalására, vagy valamiféle más hozzáállásra ahhoz, hogy a magyar mezőgazdaság ne
legyen ennyire maga mögött? Mert ez az ország lemaradásának is egyik magyarázata.

Nos, kapcsolom a külpolitikát a belpolitikával, mert hiszen Magyarországnak
csinálunk külpolitikát.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Barun képviselő úr a következő, utána Kalmár
képviselő úr.

DR. BRAUN MÁRTON (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, és kollégámnak is
köszönöm, hogy előre engedett.

Tisztelt Miniszter Úr! Nagyon megköszönöm, hogy tájékoztatást adott erről a
bizonyos kettősségről, a külügyi főképviselő és az elnökséget ellátó ország külügyminisztere
közötti kapcsolatról. Azt hiszem, az Európai Unió új típusú vezetése itt belföldön talán
méltatlanul kevés hangsúlyt kap. Tehát gyakorlatilag itt mindig egy új típusú
együttműködésről van szó, nem a régi klasszikus elnökségről. Meg szerettem volna kérdezni,
hogy mennyire csiszolódott ez össze, és köszönöm szépen, hogy kaptunk erről egy
tájékoztatást, hogy hogyan és miként látja ezeket a dolgokat.
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Ha már itt felemlítették az Európa Tanácsot, hadd köszönjem meg a külügyminiszter
úr munkáját, hogy a képviselőcsoportot támogatja az Európa Tanácsban. Hadd említsem meg
önnek, hogy a múlt héten volt Észak-Afrikáról egy vita az Európa Tanácsban, ahol
felszólaltam jómagam is a magyar delegáció nevében, és rendkívül jó néven vették a
képviselőtársak kint, hogy Magyarország megtartotta a tripoli nagykövetségét, és hogy ellátja
azokat a külügyi feladatokat, amelyeket – azt hiszem – illik is egy elnökséget képviselő
országnak ellátnia.

Meg akartam én is kérdezni azt is – másként láttam nyilvánvalóan, mint szocialista
képviselőtársunk –, hogy a belpolitikai viták kivetítése a nemzetközi térfélre, mennyiben
akadályozza a magyar elnökség vitelét, illetőleg a külpolitikánkat.

Illetőleg szerettem volna felvetni egy új témát, de ettől eltekintek, hogyha elnök úr
megígéri, hogy egy külgazdaságról szóló vitát is lehetőség szerint tartanánk a bizottságban,
akkor most nem tennék fel kérdést a külgazdaság-politikával kapcsolatban.

ELNÖK: Megígérem. (Derültség.)

DR. BRAUN MÁRTON (Fidesz): Ezt vártam, köszönöm.

ELNÖK: Bár nagyjából kész tények elé állít engem, de tényleg megígérem, ez fontos
dolog.

Kalmár képviselő úr!

KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Elsősorban én is
köszönöm a miniszter úrnak ezt a tartalmas beszámolót és ezeket a tartalmas gondolatokat, de
engedjék meg, hogy én is az MSZP-vel kezdjem. Ugyanis engem egy dolog zavart az MSZP
külpolitikájában, egy dolog, hiszen számomra belefér, hogy a belpolitikát kiviszik, és
megtárgyalják a Szocialista Internacionálén belül, viszont ami nem fér számomra bele
semmiképpen, az az ország lejáratása. Mert egy dolog az, hogy kritikát fogalmazunk meg
bizonyos törvényekkel vagy bizonyos cikkelyekkel kapcsolatosan, de mikor elkezdik
mozgatni Paul Lendvaitól kezdve (Szabó Vilmos: Még őt is.) a német filozófusokon keresztül
a többieket, akik gyakorlatilag lejáratják Magyarországot a kijelentéseikkel, ez viszont
számomra már nem fér bele. Hiszen legyen valaki szocialista vagy legyen jobboldali vagy
liberális, úgy gondolom, ennek az országnak a polgára, és magyar ember elsősorban. Ezzel be
is fejezem ezt a témát.

Ami az Európa Tanácsot és a mi kapcsolatunkat a környező országokkal illeti, mindig
volt egy olyan érzésem, hogy a mi tárgyalásaink a környező országbeli diplomatákkal – és
főleg a magyar nemzetpolitikát illető kérdésekkel kapcsolatosan – valahogy aszimmetrikusak.
Olyan szempontból aszimmetrikusak, hogy azok a tárgyaló partnerek, akikkel mi leülünk egy
asztalhoz, más alapelveket vallanak, másképp vannak szocializálódva, másképp tanítják nekik
a történelmet, mint nekünk, és mi úgy tárgyalunk velük, mintha azt gondolnánk, hogy ők is
ugyanolyan alapokon volnának, mint mi. Ennek egy konkrét példáját szeretném elmondani,
ami szerintem nagyon tanulságos. Ugyanis most voltunk Strasbourgban egy vagy két héttel
ezelőtt – már nem is tudom –, és ott volt egy informális találkozó néppárti képviselőkkel,
többek között egy szlovák képviselőtársunk is jelen volt, és nagyon támadta Magyarországot
az új alkotmány miatt és a nemzetpolitikánk miatt. Én észrevettem, hogy itt valami alapvető

problémák vannak, a beszélgetésből ez kiderült, és rákérdeztem, hogy várjunk már egy
pillanatra, akkor ön hogyan gondolja: a békéscsabai szlovákok szlovákok vagy nem? Azt
mondta, hogy: nem tekintjük őket szlovákoknak.

Itt a nemzet fogalma egy alapvető kérdés, hogy ők hogyan tárgyalnak meg mi hogyan
tárgyalunk. Nekünk a nemzet mást jelent, mint nekik. Nekik a békéscsabai szlovák, aki
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ragaszkodik – ahogy a Lánchíd Rádióban el is mondtam – egészséges módon a szlovák
mivoltához, és kéri az intézményrendszerüket, ami normális dolog, ezt egy szlovák
kormánypárti képviselő nem tekinti szlováknak. Ő azt mondja, hogy ami Szlovákián belül
van, az szlovák, ami kívül van, az már más téma. Ezt tanultuk a marxizmusban annak idején,
a sztálini időszakokban, úgyhogy ettől kellene elmozdulniuk. Ezt nekünk tudomásul kell
venni a tárgyalásaink során, mert ezeket az alapdolgokat tisztázni kell, utána lehet tárgyalni.

Két nagyon rövid kérdésem van még. Azok alapján, amit miniszter úr mondott, úgy
néz ki, hogy Horvátország felvétele az Európai Unióba nem fog megtörténni július 1-jéig. Így
van ez? Kérem, miniszter úr, erre reagáljon; mert akkor úgy látszik, hogy ez a mérföldkő a
horvát történelemben nem a mi elnökségünk alatt fog megtörténni.

A másik pedig a kínai gazdaság. Nekem nem úgy tűnik egyáltalán, hogy mélyponton
volnának a kapcsolatok, de azon kívül, amit az újságban olvasunk, a hírekben hallunk, van-e
valami további terv gazdasági téren Kínával kapcsolatosan?

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Nálam két név szerepel még: Csenger-Zalán
képviselő úr és Tilki képviselő úr.

CSENGER-ZALÁN ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Mindenekelőtt,
miniszter úr, szeretném megköszönni a nagyon átfogó és összefogott tájékoztatót. Úgy tűnik,
az összefogottság valószínűleg miniszteri erény, mert a képviselőtársaim nem nagyon
jeleskednek ebben. (Derültség.)

Én most nagyon röviden csatlakoznék egy kérdéshez, ezt egyébként miniszter úr
említette is: ez a gazdasági kormányzás megerősítéséről szóló hat jogszabály szakbizottsági
elfogadása. Ez most 19-én, két napja történt meg, nagyon sok módosító javaslat volt, és volt
egy bizonyos csomag, ahol a szocialisták és a demokraták, illetve az európai zöldek ellene
szavaztak ennek az egységes csomagnak, illetve a legfontosabb egyik ilyen jelentésnek. Ezt
követően Elisa Ferreira, az egyetlen szocialista jelentéstevő azt nyilatkozta, hogy az ő
pártcsoportja nem lát lehetőséget arra, hogy ez a háromoldalú, nevezetesen az Európai
Parlament, a Bizottság és a Tanács közti egyeztetés megkezdődjön a jogszabálycsomagról.

A kérdésem az, hogy miniszter úr hogyan értékeli ezt a fejleményt, hiszen a gazdasági
kormányzásnak ez a reformja, illetve mélyreható reformja nagyon fontos célkitűzése a
magyar elnökségnek.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Tilki képviselő úr!

DR. TILKI ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én sem hagyhatom szó
nélkül a Szabó Vilmos képviselő úr által elmondottakat. A Tisza és a Szamos ölelésében
található a választókerületem, akár lehetne egy szatmári közmondás is, amit a figyelmébe
ajánlanék, de az eredeti szerző egy tibeti szerzetes volt. Ez a tibeti közmondás a következőket
mondja: hamis ember, sok panasz; és piszkos folyó, sok hordalék.

A kérdésem pedig a következő, miniszter úr. A térségem Kárpátalja szomszédságában
található, és nemcsak az ott lakók kedélyét borzolta fel, hanem minden igaz magyar ember
kedélyét, hogy a vereckei emlékművet újból meggyalázták, illetve akár az aradi emlékművet
is sorolhatjuk ebbe a csomagba: az utóbbi időszakban kétszer gyalázták meg. Mit kíván tenni,
tud-e tenni valamit a Külügyminisztérium ezekben az ügyekben?

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. S mivel Szabó Vilmos képviselő úr többször is
érintett volt, és egymaga küzd többekkel szemben, ezért úgy gondolom, úgy fair, kérte, hogy
néhány gondolatot elmondhasson, illetve reagálhasson. Úgy gondolom, ez természetes.

SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr, rövid leszek.
Elsőként Gruber Attilának szeretném mondani – bár most éppen kiment –, amiről ő

valószínűleg megfeledkezett: a monitoringbizottság március 25-én tartott ülést, amelyen
egyébként Braun Márton delegációvezető jelen volt, és ezen a monitoringbizottsági ülésen két
raportőrt küldtek Magyarországra. (Gruber Attila visszatér az ülésterembe.) Nyilván a
Külügyminisztérium pontosan tudja, az utazásukat bejelentették, hogy szervezzék, és egyúttal
felkérték a Velencei Bizottságot, hogy vizsgálják meg a magyar, akkor még
alkotmánytervezetet. Tehát nem csak arról van szó, amiről beszélt; ez egy elhatározott dolog,
és erről majd októberben születik egy jelentés, és akkor lesz végül is döntés, hogy... – ja, itt
vagy, Attila, bocsáss meg, csak itt kerestelek a helyeden –, és akkor születik döntés arról,
hogy elindul-e ez a bizonyos monitoringeljárás Magyarország ellen. Tehát nem arról van szó,
amiről te beszéltél.

A második dolog nyilván ne maradjon a jegyzőkönyvben reagálás nélkül. Szeretném
visszautasítani mindazoknak a véleményét, akik valamiféle szocialista áskálódás, aknamunka
eredményének tekintik mindazt, ami előállt akár a magyar–német kapcsolatokban, akár
máshol. Tulajdonképpen nagyon boldogok is lehetnénk, ha a szocialistáknak ekkora
befolyásuk lenne, amekkorát itt a megszólalók tulajdonítanak nekünk. A német
minisztériumot, a német médiát, az osztrák médiát, ezeknek jó részét, a francia médiát, és még
nem tudom... Ha minderre oly nagy befolyással lennénk, hogy ezek a Magyar Szocialista Párt
véleményét mondják, ez tulajdonképpen nagyon nagy elismerés lehetne, de ez képtelenség
természetesen, és nyilván nincs is így. S mielőtt még elhinnék ezt teljesen, és az aknamunka-
elmélet talajára helyezkednének, azt gondolom, picit söprögessenek a saját portájukon, nézzék
meg, hogy a kormány mit csinál, és nem kellene a kormánynak erre okot adni, és akkor
minden bizonnyal kevesebb ilyen lenne. Mert ha ezen az úton haladnak tovább, hogy minden,
beleértve a filozófusokat meg Paul Lendvait, meg nem tudom én, kicsodát is, akkor ennek
bizony még további rossz következményei lesznek, és nagyon tévúton járnak a továbbiakban
is.

Egyébként én ezt türelemmel viselem, nem először és nyilván nem is utoljára.
Sajnálatosan azokra az érvekre, gondolom, miniszter úr majd reagál, amelyeket tényleg
mondtam. Remélem, Nagy Andor képviselő úr olvasta azt a német külügyminisztérium
honlapján lévő szöveget – ha nem tette meg, akkor tegye meg alaposan –, amely elég jól
megfogalmazza, hogy mi is a problémájuk. És még szerencse, hogy nem mondták le az IPU-
delegációt! Hát ha már egy IPU-delegációt is lemondanának, az már tényleg, az lenne a
tragédia, Andor!

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Képviselő úr, azért egy rövid megjegyzést engedjen meg. Ha az ember
besorolja a különböző sajtótermékeket, alapvetően pártpolitikai indíttatásokat fedez fel a
különböző írások mögött. Másrészt azért ne hagyjuk szó nélkül, hogy a Szocialista Párt
európai parlamenti delegációjának a frakcióhoz szóló körlevele azért eléggé sok mindent
alátámaszt azokból, amelyeket képviselőtársaim itt elmondtak, hogy milyen körleveleket
küldözgetnek a saját pártcsoportjukon belül.

Ezek után megadnám a szót a miniszter úrnak, hogy a néhány rövid kérdésre próbáljon
meg válaszolni. Előtte kérdezem a képviselőtársaimat, hogy valakiben esetleg még a szólás
szándéka bennragadt-e. (Nincs jelzés.) Nem, akkor miniszter úré a lehetőség a válaszadásra.
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Dr. Martonyi János válaszai

DR. MARTONYI JÁNOS külügyminiszter: Köszönöm szépen, elnök úr. Ami Szabó
Vilmos alelnök úr előadását illeti, azt hiszem, ezek olyan témák, amelyek már jó néhány
esetben megvitatásra kerültek, legkülönbözőbb politikai fórumokon, akár az Országgyűlés
plenáris ülésén is. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy most nekem ezekkel részletesen kell
foglalkoznom, de azért egy-két megjegyzést teszek, egész röviden.

Ami a jogállamisággal kapcsolatos kifogásokat illeti, ez megint egy részletes elemzést
érdemelne, és ez a vita már elég régóta folyik. Tehát meg lehet figyelni azt, lényegében már
1990 óta, hogy a Szocialista Párt mindig veszélyben érzi a demokráciát és a jogállamiságot,
amikor nem ő kormányoz, és azt hiszem, a politikai polémiának voltaképpen lehet része az,
hogy a két fél tart egymástól ezen a téren. Én 2006 szeptembere és októbere óta érzem ezt egy
kicsit fájdalmasnak, megmondom őszintén. Tehát nem hiszem, hogy a Magyar Szocialista
Párt és az értelmiségnek az a része, amelyik szó nélkül hagyta a legsúlyosabb emberi
jogsértéseket Magyarországon a rendszerváltozás óta, az abban a helyzetben lehet, hogy ezen
a téren a jelenlegi kormánynak bármilyen szemrehányást tegyen. Elnézést a személyes
elemért, de én azóta is így érzem, és nem látom a jelét annak, hogy legalább a belátása
megtörtént volna annak, hogy ezeket a jogsértéseket elkövették, és ezért valakit felelősség
terhel.

Ami a médiatörvényt illeti, azt hiszem, nem érdemes azon vitatkozni, hogy a külföldi
reakciók milyen tényezők következményeként állottak össze, nem kétséges, hogy egyik
tényezője ennek az volt, hogy valóban belföldről, tehát Magyarországról indultak bizonyos
impulzusok, írásbeli anyagok, tájékoztatások, és így tovább. Azt hiszem, ezen most már nem
nagyon érdemes vitatkozni. A kezdet kezdetén azok közé tartoztam, akik azt mondták, hogy
kérdezzünk meg valamilyen érdektelen, objektív nemzetközi intézményt, nyilvánvaló, hogy a
legkézenfekvőbbnek az Európai Bizottság tűnt. Erről karácsony előtt már beszéltem éppen
véletlenül a német külügyminiszterrel, és megállapodtunk abban, hogy ezt fogjuk tenni. Ez is
történt, az Európai Bizottság egyébként alapjogi kérdésekre is kiterjedő vizsgálatot végzett – a
tévedések elkerülése végett –, és ennek a vizsgálatnak az eredményeként történt a négy
kiigazítás, módosítás. (Szabó Vilmos: Ez nem igaz.) Én nem tudok többet mondani, mint azt,
hogy ezzel az ügy véleményem szerint alapjogi szempontból is lezártnak tekinthető. (Szabó
Vilmos: Ez így nem igaz.) Hogy kiterjedt-e alapjogi kérdésekre a vizsgálat vagy nem, ezt
szívesen elemezném, hát maga a negyedik módosításuk is tipikusan alapjogi kérdésben
történt. Tehát azt hiszem, hogy ezzel a kérdést le lehet zárni.

Az egy más dolog, hogy ez a téma belement az európai pártpolitikába. Van ilyen
tudniillik, nekem nem kell ezt épp a képviselő uraknak magyaráznom. Van egy nagyon
virulens – vibrant, ahogyan mondják – európai pártpolitika, az Európai Parlamentben történt
szavazás egyébként ezt tökéletesen bizonyította, ahol a lehető legpontosabban pártpolitikai
vonalak mentén történt meg a szavazás, ebben az adott kérdésben bizonyos többsége volt a
bal- és balközép pártoknak. Sajnálom, hogy ez az európai pártpolitika része lett, de a dolog
így alakult, egyébként hozzáteszem, arra fölhívta a figyelmet, hogy valószínűleg kell egy
összeurópai szabályozás, még akkor is, hogyha egyesek itt a szabályozás puszta tényét is
vitássá teszik. De azt hiszem, az Európai Bizottság álláspontja is világos a tekintetben, hogy
többek között ennek a vitának az egyik hozama az lehet, hogy európai szinten ezt ismét meg
lehet nézni, és adott esetben olyan kérdéseket is lehet szabályozni, amelyeknek a
szabályozásától korábban a tagállamok túlnyomó többsége elzárkózott, például mondjuk a
médiahatóságok összetételére vonatkozó elveket.

Ami az alkotmányozást illeti, elsősorban külügyi szempontból csak azt tudom ismét
elmondani, amit korábban is elmondtam több alkalommal: végtelenül sajnálom azt, hogy két
ellenzéki párt ebben a folyamatban nem vett részt. Úgy érzem, hogy ez kötelességmulasztás,
tehát az ellenzéki pártoknak kötelességük lett volna ebben a vitában részt venniük, mint ahogy
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részt is vettek egyébként hónapokon keresztül – októberig –, és biztos vagyok abban, hogy
egy sor javaslatuk segíthette volna magát a folyamatot is. Ugyanakkor örülök annak, amit ma
olvastam, hogy végül is az Magyar Szocialista Párt úgy döntött, hogy a sarkalatos törvények
vitájában már részt vesz, ez mindenképpen pozitív fejlemény. Azt – ismétlem – sajnálom,
hogy az alkotmányozásban nem vettek részt.

Az alkotmánnyal kapcsolatban egyetlen kérdésre utalnék, mert úgy érzem, ez nemzeti
érdek – össznemzeti, tehát a pártpolitikán felül álló érdek –, ez pedig az alkotmánynak ez a
bizonyos D. cikke, amellyel kapcsolatban Szlovákia már két alkalommal is kifogást jelentett
be. Magam egyébként egy telefonbeszélgetést is folytattam a szlovák külügyminiszterrel, és ő

a D. ponttal kapcsolatban jelzett kifogást. Ezt azért említem, merthogy a D. pont lényegében
rögzíti azt, ami a jelenlegi alkotmányban is benne van, az más dolog, hogy a felelősséget érez
helyett felelősséget viselt írunk, nem hiszem, hogy ez döntő különbség lenne, bár kétségkívül
nyomatékosabban alátámasztja a felelősség fennállásának a kérdését.

Amit a szlovák fél alapvetően bírál, az a közösségi jogok megjelenítése. Jóllehet, és ez
a magyar érvelés lényege – és csak ezért térek ki erre a kérdésre –, hogy ezeket a közösségi
jogokat Magyarország közvetlenül a rendszerváltozás után valamennyi magyarországi
nemzeti és etnikai kisebbségnek megadta. Azóta létezik Magyarországon a kisebbségi
önkormányzati rendszer. Ez a mi filozófiánk. Tehát mi a magyarországi szlovákoknak –
akiket egyébként a szlovák politikai élet túlnyomó többsége szlováknak tekint, tehát efelől
nem hiszem, hogy valami kétség lenne – megadjuk a közösségi jogokat. Mert ez a mi
álláspontunk, és nagyon régóta mondjuk azt – legalább két évtizede –, hogy ma az emberi
jogok korszerű felfogása azt jelenti, hogy egyrészt vannak természetesen egyéni emberi
jogok, de ugyanakkor bizonyos jogokat az egyének csak közösségeken keresztül tudnak
gyakorolni, éppen úgy, mint ahogy bizonyos sérelmek őket a közösséghez tartozásuk okán éri.
Következésképpen a korszerű emberi jogi felfogás ma már kiterjed a közösségi jogok
elismerésére is.

Ez egy vita köztünk. Ebben a mai szlovák hivatalos politika és a magyar politika nem
ért egyet. Azt viszont tudom, hogy a közösségi jogoknak ekkénti értelmezésével a Szocialista
Párt is egyetért, mert hiszen annak idején a nemzeti kisebbségekre vonatkozó szabályozást –
legjobb emlékezetem szerint – megszavazta. Tehát e tekintetben azt hiszem, hogy inkább az a
nemzeti érdek, hogy ezt a magyar álláspontot adott esetben Szlovákia viszonylatában is az
egész magyar politikai spektrum támogassa. Ezért jeleztem ezt mint olyan kérdést, amiben
szerintem nemzeti összefogásra van szükség, annál is inkább, hogy én eddig úgy tudtam, hogy
ebben a kérdésben egyetértünk.

Nem akarok a tényekkel most külön vitatkozni, a magyar-német kapcsolatok dolgában
az utóbbi napokban valóban történt egy külügyi államtitkári nyilatkozat. Jelzem, a német
kormány részéről ezt semmiféle támogatás nem kísérte. Ennél többet most nem szeretnék
mondani. (Szabó Vilmos: Visszavonták, miniszter úr? Visszavonták?) Kaptak egy minden
szempontból korrekt választ. Egyébként magam tíz nappal ezelőtt jártam Berlinben, sajnálom,
hogy alelnök úr nem volt ott a Westerwellével közösen tartott sajtótájékoztatómon, mert
akkor egészen biztos nem mondaná azt, hogy a magyar–német kapcsolatok ilyen rosszak soha
nem voltak. Ebben az egyben biztos vagyok. De lehetséges, hogy valamilyen módon módját
tudja ejteni annak, hogy akár megbízott útján a magyar miniszterelnök május 5-ei berlini
látogatása kapcsán követi az eseményeket. Én nem mernék ilyet mondani, hogy a magyar–
német kapcsolatok nem voltak ilyen rosszak. De mondom, tényekről nem érdemes vitatkozni.
Nyilván máshogy látjuk ezt a dolgot.

Én úgy látom, hogy a magyar–német kapcsolatok ma egyébként jók. Nem minden
tetszett nekik, nem tetszett és nem tetszik nekik, mondjuk, a különadók rendszere sem, hogy
egy másik példát mondjak, de ezt is egy tárgyszerű, ésszerű dialógussal sikerült rendezni;
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mindenki tudja, hogy ideiglenesek ezek az adók. Ami pedig egyébként a bankadót illeti, ott
pedig úgy tűnik, hogy egyre több követőre találunk.

Még egy másik tény van, amelyet én elég reménytelennek tartok, mármint az én
részemről, mert elmondtam már nagyon sokszor: a keleti partnerségi csúcs igenis rajtunk
múlt. A magyar miniszterelnök megegyezett a lengyel miniszterelnökkel, hogy ezt a csúcsot
halasztani fogjuk. Éspedig azért, mert jó néhány ilyen szempont van. Egyrészt egyezik a G20-
találkozóval, illetőleg G8-találkozóval az időpont. Az első keleti partnerségi csúcson is
rendkívül szerény volt, hogy így mondjam, a részvétel. Amikor pedig nem ütközött
semmilyen más eseménybe. Most elég reálisnak tűnt az a feltételezés, hogy ha most ütközik
egy más, nagyon fontos eseménnyel, akkor a részvétel még visszafogottabb lesz. Amellett
már jelentkeztek a déli problémák. Közben az is világos volt, hogy egy átfogó revíziója
történik éppen most az egész szomszédsági politikának. És mindezek alapján én a legbarátibb
és a legjobb kapcsolatokat tanúsító megállapodásnak tekintem azt, hogy a magyar
miniszterelnök és a lengyel miniszterelnök megegyeztek abban, hogy halasszuk ezt el néhány
hónappal, akkor már nem lesz időpontgond; erről tájékoztatták Herman van Rompuyt, aki
ezzel egyébként egyetértett. Ez volt az ő szerepük, ismétlem. Lehet, hogy ezt nekem senki
nem fogja elhinni, de azért örülök, ha a jegyzőkönyvbe itt is bekerül, mert tudom, hogy ez
történt. És ezért mondom el most már néhányadszor, még akkor is, ha úgy látom, hogy a
médiában azért olyan túl nagy visszhangot nem kap. De az igazság akkor is ez.

Egyébként a magyar–orosz és a magyar–kínai kapcsolatokra vonatkozó utalások
engem is megleptek. Óriási projektek készülnek magyar–kínai viszonylatban, ezeknek egy
része nyilvános, más része egyáltalában nem az, és én most nem is merek erről beszélni, de
bizonyos része már megjelent. Egyébként a Borsodchemet, azt hiszem, mindenki tudja; tehát
a kínaiak igen jelentős érdeklődést tanúsítanak Magyarország iránt, ez az érdeklődés
kölcsönös. Én ott voltam a magyar és a kínai miniszterelnöknek a sanghaji találkozóján. Meg
kell mondjam, az utóbbi években ilyen kellemes és baráti légkörű találkozón kevesen vettem
részt, tehát ezért sem értem őszintén szólva ezt a magyar–kínai problémát.

A magyar–orosz kapcsolatokban vannak vitáink; itt sem akarok semmit
megelőlegezni. Vannak vitáink; az álláspontjainkat képviseljük, és reális esélyt látok arra,
hogy ezeknek a vitáknak egy jelentős része rendeződni fog, legalábbis a magam részéről
ebben bízom. Egyébként azért érdemes egy pillantást vetni például az Oroszországba irányuló
magyar export alakulására is akkor, amikor azt mondjuk, hogy mélyponton vagyunk. Tehát
ezek a gazdasági kapcsolatok azért mégiscsak jeleznek egyfajta kölcsönös érdeklődést.

Utoljára pedig a politikai tisztogatás örökzöld témája. Amikor én 2002-ben eljöttem a
Külügyminisztériumból, akkor úgy látszott, hogy stabilizálódik ez a helyzet. Már nem nagyon
tettünk különbséget úgynevezett újak meg régiek meg európai integrátorok és klasszikus
külpolitikusok között; miután akkor a külgazdaság is hozzánk tartozott már, őket is elég jól
sikerült integrálni az egységes rendszerbe. Hát, ez megváltozott... Statisztikák persze mindig
készülnek, legkülönbözőbb indíttatásokból, de hogy 2002-ben több embert távolítottak el
kulcspozíciókból és általában véve, mint amennyi távozott 2010-ben, ez azért eléggé
biztosnak tűnik. Egyébként a nagykövetekről szoktak mindig beszélni; itt döntően, néhány
kivételtől eltekintve, olyan nagyköveteket hívtunk vissza, akiknek az időtartamuk már amúgy
is lejárt.

Ami pedig a jövőt illeti, az biztos, hogy politikai tisztogatás nem lesz. Hát, persze egy
5, illetőleg 10 százalékos létszámcsökkentést kormányrendelet ír elő. Ez nem a
Külügyminisztériumra vonatkozik, hanem az egész központi kormányzatra. Kétségkívül át
fogunk élni egy viszonylag nehéz időszakot. Egyébként vonatkozik ez nemcsak a személyi
állományra, hanem a költségvetésre is. Most a költségvetési gondjainkról nem meséltem, mert
az megint egy külön téma lenne. De itt mindannyian ugyanabban a hajóban vagyunk, és meg
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kell oldanunk a problémáinkat. 5 százalék létszámcsökkentésnek kell itthon lennie, külföldön
pedig 10 százaléknak. Egy biztos, hogy politikai dimenziót ez a dolog nem fog hordozni.

Ami most már a kérdéseket illeti: a Gotovina-ügyről nem beszéltem külön.
Tegnapelőtt a sajtótájékoztatónkon nyilván ez is fölmerült. Van egy olyan megközelítés, hogy
tulajdonképpen most ebben a helyzetben pozitív jelzést kell küldeni Horvátországnak, éppen
amiatt, amire hivatkozás történt, hogy az európai csatlakozás támogatottsága drámaian
lecsökkent. Valóban lecsökkent, de azért azt tudjuk, hogy ez egy volatilis dolog, ez adott
esetben csökken, ugyanakkor később emelkedhet is; tehát ezt nem tekinteném véglegesnek.
Egy biztos: a horvát kormány ezt a kérdést jól kezeli, visszafogottan kezeli. Én magam
semmiféle kommentárt nem fűzök, nem is fűzhetek ehhez a kérdéshez, elnökségi pozícióban
végképp nem. Azt azért látni kell, hogy ez nem jogerős ítélet, a horvát fél élhet a fellebbezés
jogával, ezt meg is fogja tenni; nyilván előadja a jogi érveit. De egy biztos, hogy a horvát
kormány a döntést teljes mértékben tiszteletben fogja tartani. Tehát én azt hiszem, ez egyben
jelzi azt is, hogy ennek a döntésnek a horvát csatlakozásra negatív hatása nem lesz.

A horvát csatlakozást többen fölvetették, hogy hogyan áll. Továbbra is azt tudom
mondani, hogy van esélye annak, hogy a csatlakozási tárgyalásokat lezárjuk. Még egy dolgot
hozzátennék, hogy persze nagyon lényeges az, hogy ezeket lezárjuk, és ne szenvedjen
késedelmet a dolog – ezt egyébként múltkor az európai integrációs bizottságban el is
mondtam már –, mert vannak kockázatok. Ha a dolog halasztódik, vannak kockázatok. Nem
arról van szó, hogy a magyar elnökség fél attól, hogy az ő presztízsén sérelem esik, mert
éppen nem az ő elnöksége alatt zárul a dolog; azért időnként meg kell próbálnunk
elszabadulni ettől, hogy csak ami mialattunk történik, az számít, és ami utána, az már nem
érdekes. Hanem arról van szó, hogy igenis, kockázata van annak, hogyha ez a dolog
késedelmet szenved. Ezért is hisszük mi azt, hogy igenis, most már a heteknek, napoknak is
jelentőségük van vagy jelentőségük lehet.

Tóásó Előd ügyében én most nem olvasom föl, nem sorolom, mennyi lépés született.
Azt hiszem, itt a lényeg inkább az, hogy megtörtént ez a tárgyalás, nagyon sajátos, furcsa
körülmények között, kétségtelen; éppen már maga a helyszín is tette lehetetlenné, hogy a
tiszteletbeli konzul ott megjelenjen – úgy látszik, ez nem volt teljesen véletlen. De egy biztos:
hogy a bíró visszadobta a vádiratot, és adott öt napot az ügyészségnek, hogy akkor egészítse
ki azzal, hogy az eddig fölhozott bizonyítékokat már nem fogja figyelembe venni. Hogy
ennek az ügynek mi a háttere, megmondom, nem tudom. Még azt sem zárom ki, hogy soha
nem fogjuk megtudni. A legkülönbözőbb híresztelések vannak a világsajtóban, mindenütt, a
helyszínen is vannak természetesen. Van ennek egy nagyon összetett politikai háttere, tudjuk.
Egy biztos, hogy mi folyamatosan kapcsolatban vagyunk Tóásó Előddel, a Buenos Aires-i
első beosztottunk most volt ott, április elején, és kezdettől fogva gondoskodtunk az ügyvédi
védelemről. Nemzetközi fórumokon kezeljük az ügyet, az Amerika-közi bizottság elé vittük a
dolgot, a legnagyobb erőfeszítéseket tesszük annak érdekében, hogy Tóásó Előd végül is
kapjon egy úgynevezett fair trialt. Érdekes, ami történt, meg kell mondanom. Tehát magam
sem értem, hogy mi történt a bíróság előtt. Mindenesetre, hogyha a bíró ezt a további vonalat
viszi, akkor még azt sem zárnám ki, hogy az ügy végül is nem vesz kedvezőtlen fordulatot.
Tóásó Előd egyébként megfelelő állapotban van – amennyire meg lehet állapítani –, én csak
annyit tudok mondani, hogy a magyar diplomácia a jövőben is mindent meg fog tenni az ő
érdekében.

A keleti partnerséget egyébként sokan fölvetették, egy pillanatra mégis vissza kell
térnem, bár előbb szóltam erről. Azt azért látni kell, hogy ez egy lengyel-svéd kezdeményezés
volt, ez rendben is van, és ez a hat ország nagyon fontos hat ország számunkra. Ugyanakkor
azt is látni kell, hogy ez egy nagyon vegyes csoport. Tehát itt van Belarusz, Ukrajna,
Moldova, Azerbajdzsán, Örményország és Grúzia. A méretek is különbözőek, a belső
politikai-gazdasági feltételek is különbözők. Ettől függetlenül nekünk ez fontos európai uniós
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szemszögből, a magyaroknak pedig különösen fontos. De mondjuk a keleti stratégiai
megfontolások nem teljesen azonosak ezzel a csoporttal, mert mondjuk például Oroszország
nem tartozik ide, sőt hát Oroszország nem is biztos, hogy olyan nagyon kedveli ezt a keleti
partnerséget. Ugyanakkor persze az egyik cél éppen az, hogy kiegyensúlyozzuk a kettőt, a
keleti partnerséget és az orosz kapcsolatokat. Csak azért mondtam, hogy a helyzet azért kicsit
összetettebb, ettől függetlenül a keleti partnerség nekünk fontos.

Az is nagyon fontos, hogy a keleti partnerség súlya az Európai Unió szomszédsági
politikájában ne csökkenjen. Ennek tudniillik, most megvan a veszélye, hiszen a déli
szomszédsági politika belerobbant a világba – nem mi robbantottuk bele, hanem belerobbant
–, következésképpen egyre több olyan hangot hallunk, hogy bizony a déli szomszédságra
fordítandó eszközöket növelni kell, adott esetben a keleti partnerségre fordított eszközökkel
szemben, ez pedig nekünk nem érdekünk. Azt hiszem, ez továbbra is fontos feladata lesz a
magyar diplomáciának is, amellett nyilván, hogy a közép-európai országok ezt az álláspontot
fogják vinni.

Arra nem térek ki, hogy akkor most végül is tisztogattunk-e vagy nem, erre egyébként
történt már reflexió. Nagyon bízom abban, hogy meg fogjuk egyszer érni, hogy a magyar
külügyi apparátusban már nem lesznek ezek a megfontolások, hogy ki melyik párthoz áll
közel, ki miért van ott, ki miért nincs ott. Lehet, hogy egyszer meg fogjuk ezt érni, ha nem én,
akkor majd valamelyik távoli jövőbeli utódom.

Az viszont kétségtelen, hogy lesz június 6-7-én egy nagyon jelentős esemény, ez a
bizonyos ASEAN-találkozó, ez 27 európai és azt hiszem, 24 ázsiai külügyminisztert jelent.
Amit mi átvállaltunk a japán katasztrófára tekintettel, az az, hogy egy magas szintű előkészítő
értekezletre kellett volna hogy sor kerüljön Japánban, de miután ott elég válságos a helyzet,
mi átvállaltuk ennek a megrendezését, és ez most április végén meg is fog történni. Ezt a
japánok egyébként nagyra értékelik, ugyanúgy, mint azt a magyar segítséget, amit egyébként
is nyújtottunk nekik.

Azt, hogy a lengyel elnökséget mennyire befolyásolják a lengyel választások, nem
tudom megmondani. Klasszikus kérdés, hogy különböző események hogyan befolyásolják az
elnökségi feladatok ellátását. A lengyelek azt mondják, hogy őket ez nem fogja befolyásolni.
Van egy rendkívül felkészült lengyel csapat, ezt tudjuk bizonyítani, vannak nagyon jó
szakértőik, akik benne élnek ebben a témában évek óta különböző minőségben, tehát nekem
nincs kétségem afelől, hogy ők a szakmai munkát végig fogják tudni vinni a választási
kampánytól függetlenül. Az más kérdés, hogy aztán a politika felső rétegei, legfelső rétegei
ezt hogyan befolyásolják, a választási kimenetelben meg végképp nem szeretnék állást
foglalni, mindenki olvassa a közvélemény-kutatásokat, nagyjából lehet érezni, de hát nem
lehet tudni, hogy mi történik még a hátralévő közel fél alatt.

Azt sem tudom megmondani, hogy mi lesz Líbiában. Viszont van egy határozott
álláspontunk, hogy a Kadhafi-rendszernek, pontosabban Kadhafinak és családjának távoznia
kell, és ez nem áll ellentétben – bár ezt gyakran a sajtó is kiemeli, mintha ellentétben állna, de
véleményem szerint nem áll ellentétben – a biztonsági tanácsi határozatban foglaltakkal.
Tudniillik, a biztonsági tanácsi határozat azt mondja, hogy minden szükséges eszközt igénybe
kell venni a civil lakosság oltalma érdekében, kivéve a katonai megszállást. Minden
szükséges eszközt. Ez azt jelenti, hogy a katonai megszállás kizárt, tehát szárazföldi
megszállásra nem kerülhet sor, egyébként szakértők és hasonlók igénybevétele – véleményem
szerint – ebbe még belefér. Minden határozatot persze lehet így is, úgy is értelmezni, egy
biztos: a politikai cél az, amit kimondtunk számtalanszor az Európai Unióban, a NATO-ban
és éppen pár nappal ezelőtt Berlinben, hogy tudniillik, a Kadhafi-család, a Kadhafi-diktatúra
elvesztette a legitimitását, és távoznia kell. Azt nem tudom, hogy pontosan mi fog történni
egyrészt a hadszíntéren, másrészt a politikai terén, az biztos, hogy politikai megoldást keresni
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kell, de nem mindenáron, és tűzszünetet is létre kell hozni, de a tűzszünet létrehozásának
egyik alapvető feltétele az, hogy a városokból a Kadhafi-erők visszavonuljanak.

Annyit tennék hozzá, hogy önmagában véve az a tény, hogy a városokban a
forradalmároknak vagy felkelőknek – mert én így nevezem őket, és nem lázadóknak a kezdet
kezdetétől, a magyar nyelvben tudniillik, a kettő között azt hiszem, ’56 óta van egy elég
világos megkülönböztetés –, tehát hogy a felkelőknek nagyon gyorsan, békés eszközökkel
sikerült elfoglalniuk valamennyi várost, mutatja azt, hogy a tömegtámogatás hol van.

A következő Gruber képviselő úr kérdése. Hát, a magyar-orosz, magyar-kínai dologról
már nyilatkoztam. Egyébként magas szintű találkozókról ugyanúgy lehetne beszélni, úgyhogy
én továbbra is úgy érzem, hogy mind a két területen nem hátrafelé, hanem nagyon markánsan
előrefelé léptünk. Azzal is egyet tudok érteni, hogy ezt alá fogják támasztani a közeljövő
eseményei is, legyen szó látogatásról vagy finnugor rendezvényről.

A stabilitási és társulási egyezmény dolgában pedig a helyzet jelenleg az, hogy a
ratifikációk folyamatban vannak. Nem tudom megmondani, hogy hány tagállam ratifikálta
már, mi már ratifikáltuk. Úgyhogy reményeink szerint ez a megállapodás hatályba fog lépni.
De legalább olyan fontos az, hogy végül is a mi támogatásunk mellett sikerült azt elérni, hogy
a Tanács végül is felkérte a Bizottságot a vélemény kidolgozására, a Bizottság ezt a
véleményt ki fogja dolgozni, feltehetően október 12-én állást foglal a tekintetben, hogy
Szerbia tagjelöltté nyilvánítható, illetőleg hogy a csatlakozási tárgyalások Szerbiával
elkezdhetők-e vagy sem. Ez egyébként része annak a bizonyos térségpolitikának, amiről az
előbb beszéltem. Egy dolog az, hogy a horvát csatlakozási tárgyalásokat le akarjuk zárni
június végéig, de természetesen a további csatlakozási folyamatot is elő akarjuk segíteni. Sőt,
a horvátok kapcsán mindig elmondjuk azt, hogy a horvát csatlakozás azért is lényeges, mert
üzenetet közvetít a többiek számára, például Szerbia számára a tekintetben, hogy igenis van
bővítés, nem állt le a bővítés, és aki megfelel a feltételeknek – mert ez sem közömbös, sőt –,
az az Európai Unió tagja lehet.

Horváth János képviselő úr felvetett néhány nagyon fontos kérdést. Elnézést kérek,
hogy most nem megyek bele a közgazdasági fejtegetésekbe, már csak azért sem, mert az idő

is előrehaladt. Annyit talán, hogy azért versenypolitikája, a legmarkánsabb versenypolitikája
még mindig az Európai Uniónak van. Tehát az Európai Unió, az Európai Bizottság azért
kőkeményen megbírságol egy Microsoftot is vagy bárkit. Tisztelik is az Európai Bizottságot,
a legnagyobb amerikai vagy bármilyen más multinacionális cégek, mert tudják, hogy tud
harapni. Úgyhogy van versenypolitikánk, és azt hiszem, ez azért összefügg azzal, hogy az
európai gazdaságpolitika továbbra is egy piacgazdaságra épülő politika. Az egy más dolog,
hogy a válság arra irányította rá a figyelmet – erről elég sok elemzés születik –, hogy bizony
nem lehet mindent a piacra bízni. Ez részben jelenti azt, hogy bizonyos állami
szabályozásokra szükség van, de az integrációs politika szempontjából ez azt jelenti, hogy
közösségi jogi eszközökre is szükség van. Ezeknek a kiépítése folyik. A hat jogszabály,
amiért harcolunk, küzdünk, ebbe a sorba illeszkedik bele, hogy egyrészt legyen egy
erőteljesebb fiskális fegyelem, másrészt pedig a makrogazdasági egyensúlyokra figyeljünk
jobban, és avatkozzunk be akkor, ha ez az egyensúly megbomlik, és ennek, akárhogy is, de
állami eszközöket – és itt az „állami” persze „unióst” jelent – adni kell.

Az agrárpolitika. Én azért őszintén szólva nem mondanék le a következő költségvetési
perspektíva, mondjuk, 8 vagy 10 milliárd eurójáról. Függetlenül attól, hogy a magyar
mezőgazdaság most hogyan áll. Vannak mezőgazdaságok, amelyek egész jól állnak, például a
lengyel. Úgyhogy azt hiszem, a kutya itt a határokon belül van inkább elásva, most
függetlenül attól, hogy az agrárpolitikát is persze kell és lehet bírálni; ezer torzulásban
szenved – mindannyian tudjuk, ki kapja a legtöbb támogatást, ezen mind érdemes
végigmenni. De egy biztos: hogy azért a magyar agrárium, következésképpen Magyarország
továbbra is érdekelt abban, hogy ezt az igen jelentős támogatást megkapja. A csatlakozási
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tárgyalásaink arról szóltak, hogy nem szerettük volna 25 százalékon kezdeni a területalapú
támogatást, végül kénytelenek voltunk mégiscsak azon kezdeni. Igaz, évente emelkedik, és
most már nem tudom, már nem is számoljuk, valahol 70 százalék körül tartunk, és a
következő pénzügyi perspektívában már mindenki nagyjából – bocsánat: nagyjából –
ugyanazt fogja kapni.

Úgyhogy én azt javaslom, hogy azért ne mondjunk le erről, és továbbra is azok közé
tartozzunk, mint ahogy ezt is tesszük, akik a mezőgazdasági politika megreformált
fenntartásában érdekeltek.

Köszönöm az elismerést a tripoli nagykövetségünk felé. Ezt magam is talán kellett
volna hogy mondjam. Továbbra is kitartunk. Három-négy nagykövetség működik már csak az
Európai Unió tagállamai közül. Mi ott ellátjuk a legkülönbözőbb funkciókat; nem egyszerűen
csak az evakuációról van szó, hanem számtalan konzuli ügyben kell segítenünk különböző
európai uniós állampolgárokat is. Fölmerült a kérdés, megmondom őszintén, hogy
maradjunk-e, meddig maradjunk, mikor már úgy láttuk, hogy lassan a legtöbben elmennek.
De éppen az európai uniós elnökség miatt úgy éreztük, hogy maradjunk; az illető diplomaták
vállalták, vállalják ezt a feladatot. Nem veszélytelen, kétségtelen, de ők is úgy látják, hogy
szükség van rájuk, és ameddig szükség van rájuk, addig ők ott is maradnak.

Beszéltem már, azt hiszem, a szlovák témát érintettem; Horvátországot is érintettem.
A hat jogszabálynál van négyszáz módosító javaslat. Eredetileg kétezer volt, úgyhogy

tulajdonképpen jelentős előrelépés történt. S megindult, mint jeleztem, tegnap a trialógus.
Kétségtelenül van a dolognak egy olyan politikai eleme, hogy a szocialista frakció jelezte,
hogy ők alapvetően elégedetlenek a csomaggal azért, mert kevesebb figyelmet fektet a
növekedésre és a foglalkoztatásra, mint a fiskális fegyelemre. Ez persze egy álláspont.
Hozzáteszem, hogy ha például a magyar gazdaságpolitikát nézem, akkor ez az álláspont nem
áll olyan nagyon-nagyon szöges ellentétben például akár a mienkkel sem. Tehát ezzel csak azt
akarom mondani, hogy relatív az ideológiai különbség. De ennél lényegesebb az, és nem
véletlenül mondom el mindig, hiszen alapvetően a Magyar Szocialista Pártot szeretném arra
kérni, hogy az ő képviselőit próbálja arra az oldalra állítani, amelyik abban érdekelt, hogy a
hat jogszabály megszülessen. Vannak olyan országok egyébként, amelyek jelezték már azt,
hogy tulajdonképpen pártpolitikától függetlenül ők azért rokonszenveznek azzal, hogy ez a
csomag megszülessen. Tipikusan ilyen ország például Spanyolország. Mert Spanyolországnak
eminens érdeke az, hogy a hat jogszabályból jogszabály legyen június végéig – elég könnyű
kitalálni, hogy miért. Tehát itt nem az számít, hogy Spanyolországban valaki néppárti vagy
szocialista, hanem az számít, hogy alapvető spanyol érdek az, hogy a piacok valamikor július
elején azt hallják, hogy na, meg tudták csinálni. Nem lesz minden probléma megoldva, én azt
nem mondom, de mindenesetre a piacok felé az üzenet pozitív lesz. Tehát ezért hiszem én azt,
hogy itt az ideológiánál vagy a hagyományos pártpolitikai versengésnél fontosabb az, hogy ez
a hat jogszabály megszülessen.

Az emlékmű dolgában behívtuk a nagykövetet, tiltakoztunk; egyébként rendőri
védelmet kap az emlékmű, és reményeink szerint, ha ez folyamatos, és fölszerelnek
különböző technikai eszközöket is, akkor ezek nem ismétlődnek meg. Általánosságban azt
tudom mondani, hogy igen, van egy ilyen magyarellenesség, nagyon sok országban; vannak
szélsőséges csoportok mindenütt. Ez ma összeurópai jelenség. Hozzá kell tegyem, hogy nem
feltétlenül korlátozódik Közép- és Kelet-Európára, legfeljebb erről többet ír főleg a nyugat-
európai sajtó. Vannak, akik úgy érzik, hogy tulajdonképpen saját magukkal is tudnának
foglalkozni, különösen a legutóbbi választási és egyéb fejlemények tükrében, de én ebbe a
vitába nem szeretnék belemenni. Csak jeleztem, hogy mindenkinek megvan a maga
problémája, és mindenkinek elsősorban az a dolga, hogy a saját problémáit oldja meg. Mi
mindenféleképpen, azt hiszem, hogy ezt fogjuk tenni, amellett, hogy azzal, hogy ha az
elnökségi feladatokat megfelelően teljesítjük, akkor akárhogy is van a dolog, de mégiscsak
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elősegítettük az integráció ügyét, és Európát valamivel erősebbé tudtuk tenni, mint amilyen
akkor volt, amikor átvettük a feladatot.

Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Remélem, hogy minden kérdésre
válaszoltam vagy majdnem mindegyikre. A politikai vitákat meg, gondolom, így is, úgy is
folytatjuk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr; köszönjük szépen a tájékoztatását, a
válaszait is.

Természetesen más formákban fogunk még találkozni, illetve ha bármi olyan aktuális
ügy van, amelyet fontos, hogy a bizottság előtt megjelenítsünk, természetesen állunk
rendelkezésre, és persze várjuk, hogy ha bármi olyan fejlemény van, ami minket érdekel,
akkor viszont a Külügyminisztérium, miniszter úr, államtitkár urak segítsék a munkánkat.

A mai ülésünket ezzel bezárom. Mindenkinek ezúton is kívánok békés és áldott
húsvéti ünnepeket. A jövő héttől kezdve folytatjuk a munkánkat.

Köszönöm szépen a jelenlétet, és köszönöm szépen még egyszer miniszter úrnak a
tájékoztatást.

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 10 perc)

Balla Mihály
a bizottság elnöke
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