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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 12 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Kezdjük el a munkát. Megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes a
helyettesítésekkel, hiszen bizottságunk tagjai közül többen jelenleg Strasbourgban
tartózkodnak az Európa Tanács rendes közgyűlésén, és a helyettesítések alapján Gruber
képviselő úr helyettesíti Mihalovics képviselő urat, Daher Pierre képviselő úr Braun Mártont,
Vargha Tamás Kalmár Ferencet és Nagy Andor képviselőtársunk Vejkey Imrét, jómagam
pedig Nagy Gábor Tamás alelnök urat helyettesítem.

Tehát bizottságunk határozatképes. Az írásban megküldött napirendi pontjainkhoz
kérdezem a tisztelt bizottságot, van-e kiegészítenivalója a bizottság tagjainak. (Nincs jelzés.)
Amennyiben nincs, kérdezem a bizottságot, ki támogatja mai napirendünket. (Szavazás.)

A bizottság egyhangúlag támogatja a napirendet, és egyben az első napirendi pontban
Lengyelország nagykövetének, Roman Kowalski úrnak a tájékoztatóját a lengyel európai
uniós elnökségről.

Roman Kowalski, Lengyelország budapesti nagykövetének tájékoztatója a
lengyel EU-elnökség programjáról és prioritásairól

Nagy tisztelettel köszöntöm nagykövet urat, és nem tudom, képviselőtársaim mennyire
tudják, nagykövet úr kiválóan beszél magyarul, és ez egy nagyon komoly előnye is nagykövet
úrnak. De ez egy tényleg nagyon fontos dolog, hogy mind magyar részről, mind lengyel
részről mindkét ország törekszik arra, hogy az adott ország nyelvét beszélő nagykövetek
kerüljenek ki, és ebből a szempontból is méltán örvendetesnek tartjuk. Ráadásul, úgy tudom
nagykövet úrról, hogy egyrészt nagyon aktív is, nagyon sokszor találkozunk különböző
rendezvények keretein belül, és bízom benne, hogy ez a jelenlegi, talán kiemeltebb vagy
erőteljesebb munkát igénylő feladat, mint az Unió soros elnöksége, nagykövet úr számára is
sikeres időszakként fog majd megjelenni az elkövetkezendő időszakban is. Tehát bízom a
lengyel elnökség sikerességében.

Kérem, tartson nekünk egy rövid összefoglalót, tájékoztatót arról, hogy hogyan is néz
ki külpolitikai szemmel is a lengyel elnökség, és természetesen szívesen hallanánk arról, hogy
ön hogyan látja az elmúlt hét nagy eseményét, a keleti partnerségi csúcstalálkozót, és
természetesen magát a keleti partnerségi kérdést.

Egy zárójeles megjegyzésem: ön előtt, ezelőtt egy jó negyedórával, fél órával a svéd
parlament alelnök asszonya vezette delegációval beszélgettünk, és ott is fontos téma volt a
keleti partnerség ügye, hiszen a svédek legalább olyan aktívak ebben a partnerségi
folyamatban, mint Lengyelország. Ez 2009 óta, a svéd elnökséget követően ez egyértelművé
vált, hogy mind Svédország, mind Lengyelország nagyon aktív szerepet vállal ebben a
küldetésben, ebben az európai uniós programban.

Nagykövet úr, még egyszer nagy tisztelettel köszöntöm a bizottság nevében, és kérem,
hogy foglalja össze gondolatait. Ezt követően képviselőtársaim majd kérdéseket tehetnek fel,
és véleményt formálhatnak. Köszönjük szépen még egyszer, hogy lehetőséget adott a
találkozóra.

Roman Kowalski szóbeli tájékoztatója

ROMAN KOWALSKI, Lengyelország budapesti nagykövete: (Előadását magyarul,
tolmács igénybevétele nélkül mondja el.) Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök Úr! Képviselő

Asszonyok és Urak! Miniszter Úr! Sok az ismerős arc, úgyhogy jó időben találkozunk, mert
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csak négy nap múlva már nálunk is választások lesznek, úgyhogy remélem, hogy még mindig
aktuális lesz az, amit ma mondok.

ELNÖK: A méréseket nézve, talán. (Derültség.)

ROMAN KOWALSKI, Lengyelország budapesti nagykövete: Igen, úgy látszik. És
igazán pár nappal a komoly események után, azaz a keleti partnerségi csúcs után. De ha
megengedik, nagyon röviden szólok csak a lengyel prioritásokról és a programról egy kicsit,
mert már volt szerencsém találkozni az Európai Bizottság képviselőjével, és ott
részletesebben beszéltem erről. Ha jól értettem az elnök urat, inkább a külügyi és a
külpolitikai témák lennének, amelyek fontosak, és a keleti partnerség, úgyhogy nagyon
röviden…

ELNÖK: Nagykövet úr, ha esetleg úgy gondolja, hogy nagyon fontos kiegészítése van,
tehát ha nemcsak külpolitikai kérdésekben a lengyel elnökség fontos prioritásait még hozzá
szeretné tenni, természetesen tisztelettel hallgatjuk önt.

ROMAN KOWALSKI, Lengyelország budapesti nagykövete: Jó. Akkor köszönöm
szépen. Még egyszer nagyon köszönöm a meghívást, és már sokszor hangsúlyoztam, de
kérem, engedjék meg, hogy még egyszer itt is kifejezzem köszönetemet az első félév alatti
nagyon intenzív lengyel-magyar együttműködésért és a magyar segítségért. Igazán nagyon
hasznos volt, nagyon effektív, nagyon segített nekünk abban, hogy igazán jól legyen
felkészülve Lengyelország a lengyel elnökségre. Hogy mennyire hasznos és effektív volt az a
magyar segítség, most is lehet látni, hogy igazán egy héttel a választások előtt jól is megy a
lengyel elnökség, különös problémák nélkül, mondhatjuk problémamentesen.

Igazán már az elnökségünk negyedik hónapját kezdtük, úgyhogy nem is sok maradt az
egészből, két és fél hónapról beszélhetünk, de ettől is függetlenül, ha megengedik, csak
nagyon röviden a lengyel prioritásokról szólnék, amelyek még mindig nagyon is aktuálisak.

A lengyel elnökségnek alapvetően három prioritási területe van, és ezek a következők:
az európai integráció, mint a növekedés forrása, a biztonságos Európa és a nyitottság hasznát
élvező Európa. Ami az első prioritási területet, az európai integrációt, mint a növekedés
forrását illeti, csak annyit mondanék, hogy itt a kulcstéma a lengyel elnökség részére a
gazdaság. A lengyel soros elnökség a gazdasági növekedés erősítésén fog dolgozni és
dolgozik. Ezt a feladatát a belső piac erősítésével kívánja elérni, valamint azzal, hogy az uniós
költségvetést a versenyképes Európa építésére fordítja.

Azt figyelembe kell venni, hogy sajnos, ezek a gazdasági problémák, melyek annyira
nehezek voltak már az első félévben is, a magyar elnökség alatt, nem tűntek el, mondhatjuk is,
hogy még komolyabbak, és úgy is néz ki, hogy még nemcsak a lengyel, de a következő
elnökségek alatt is fogunk ezekkel küszködni.

Az Európai Bizottság javaslatán alapuló több éves pénzügyi keretről szóló vita éppen a
lengyel elnökség alatt kezdődött meg. A lehető legkedvezőbb ajánlatot akarjuk kidolgozni az
egész Unió számára. A tartós gazdasági növekedés biztosításának egyik eszköze az Unió több
éves költségvetése kell hogy legyen, a kohéziós politika pedig, amely az Európa 2020
stratégia megvalósításának alapvető eszköze, továbbra is a legfőbb uniós szakpolitikánk kell
hogy maradjon.

A kohéziós politika egyértelműen és érezhetően az összes tagállam hasznára válik. Az
európai kiadások a belső piac alapjait erősítik. Nagyon fontos a közös agrárpolitika reformja
is, hiszen ez biztosítja az európai mezőgazdaság korszerűsítését és nagyobb
versenyképességét.
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Amikor az uniós költségvetésről fogunk dönteni, arról fogunk dönteni, hogy az
Európai Unió milyen lesz a következő évtizedben. A lengyel elnökség azt szeretné, ha az új
pénzügyi keretek megerősítenék azt a szemléletet, hogy az Unión belüli együttműködés
növelése a megfelelő válasz a gazdasági válságra, és azokra a kihívásokra, amelyekkel az
európai társadalomnak szembe kell néznie a következő években.

A lengyel elnökség prioritása a belső piac mélyítése és építése. Az átlátható elvek
hiánya az egységes piac működésében még mindig komolyan korlátozza a vállalkozókat
tevékenységük bővítésében, az állampolgárokat pedig abban, hogy hozzáférjenek az európai
piac teljes kínálatához. A lengyel elnökség ezért örömmel fogadja az Európai Bizottság
kezdeményezését, azt a „single market act”-ot, amely a belső piac átalakításának irányába
mutat számos fontos területen.

A lengyel elnökség javítani szeretne a kis- és középvállalatok helyzetén, hiszen ezek
állítják elő a GDP 60 százalékát és a munkahelyek közel 70 százalékát is generálják.

Le akarjuk zárni az egységes európai szabadalmi rendszerek kidolgozását is, amely
olcsóbbá és könnyebben hozzáférhetővé fogja tenni a szabadalmi oltalmat az európai
vállalkozások számára. Nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy az európai piacot még
nyitottabbá tegyük a külső partnerekkel való kereskedelemre. Kulcsfontosságú, hogy a
harmadik országok feloldják azokat a nem vámjellegű korlátokat, amelyek akadályozzák az
uniós termékek és szolgáltatások piacra jutását ezekben az országokban.

Európa egyik jelentős erőforrása a szellemi tőkéje. Kiemelt figyelmet fordítunk az
uniós szakpolitikák és a kezdeményezések közötti összhang és szinergia növelésére annak
érdekében, hogy maximálisan ki tudjuk használni Európa szellemi tőkéjét. Prioritásként
kezeljük az egyetemek modernizálását és a hallgatói mobilitás ösztönzését, valamint a
felsőoktatás és az üzleti szféra egymáshoz közelítését.

Fontosnak tartjuk az Innovation Union program bevezetését is, valamint az európai
kutatási térség létrehozását, amelynek lényegét tekintve olyan európai közösségként kell
működnie, ahol az összes tagország szellemi tőkéjének mozgósításával együtt küzdhetünk
meg a globális kihívásokkal.

Nagyon röviden szólva a második prioritási területről, azaz a biztonságos Európa,
élelmiszer-, energiavédelem, ezt a nevet viseli a második prioritásunk. Szeretném
hangsúlyozni, hogy a gazdasági növekedésnek elengedhetetlen feltétele a stabilitás és a
biztonság garantálása az európai állampolgárok számára. A biztonságos Európa a biztonság
megerősítését jelenti több különböző területen, így az állami kiadások stabilitását, a
biztonság- és a védelempolitika megerősítését, az európai határok stabilitását, emellett a belső
és az élelmiszerbiztonságot is.

Európának meg kell szilárdítania a makroökonómiai biztonságot gazdasági és
pénzügyi téren. Tudjuk, hogy éppen a mai nap találkoznak Európa pénzügyminiszterei, hogy
véglegesítsék a 6-os csomagot, mely komoly részben a magyar elnökségnek az eredménye és
nagy sikere, és nagyon örülünk, hogy éppen a lengyel elnökségre esett, hogy ezzel a kis
ponttal tudjuk végigvinni ezt az ötletet, mely biztosan segíteni fogja a gazdasági kormányzást
Európában.

Mi támogatni fogunk minden intézkedést és javaslatot, melyek a pénzpiac
szabályozásának és felügyeletének javítását, illetve a válságkezelés elveinek kidolgozását
fogják szolgálni.

Nagyon fontos lengyel prioritás a külső energiapolitika, amely alapvető jelentőségű az
Európai Unió jövője szempontjából. Lengyelország úgy véli, hogy ki kell dolgozni azokat a
megoldásokat, melyek megerősítik ezt a politikát, mely különösen fontos a közép-európai
régió számára is. Az uniós állampolgárok számára az élelmiszerbiztonság is elemi
jelentőséggel bír, ezzel együtt Európának a fenntarthatóság követelményét figyelembe véve,
növelnie kell termelési kapacitását.
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Európa biztonságosabbá tételének újabb módja a közös agrárpolitika reformja, az
uniós források hatékony kihasználása révén. Elnökségünk alatt a KAP vitája döntő fázisba ér,
és 2012-ben zárulhat le. A reform után a KAP-nak meg kell őriznie a piacorientáltságát,
emellett szem előtt kell tartania a közérdeket, ezen belül az élelmiszerbiztonságot, valamint a
mezőgazdaság és a vidék multifunkcionális fejlődését is.

A biztonságos Európa a határok biztonságát is jelenti. Elnökségünk alatt törekedni
fogunk arra, hogy a végére érjünk a Frontex-ről szóló rendelet módosítását előkészítő
munkának. Szeretnénk elérni, hogy az ügynökség hatékonyabban támogassa a tagállamokat
az olyan válsághelyzetekben, mint amilyeneket az észak-afrikai és közel-keleti események
következményeként tapasztalhatunk.

Az EU Tanácsában betöltött lengyel elnökség fontos elemeként fogalmazódik meg az
Európai Unió katonai és a polgári szolgálatainak megerősítése is.

A harmadik prioritási területünk, vagyis a nyitottság hasznát élvező Európa nagyon
sok kapacitással bír ez a prioritás, mert itt mind a szomszédságpolitika, mind az Európai Unió
további bővítése is belefér. Az Unió világban betöltött szerepe nagyban függ a regionális
pozíciójától. Az EU mindeddig kihasználatlanul hagyta ezt a potenciált, amely a déli és a
keleti szomszédainkkal való együttműködésben rejlik. A jószomszédi kapcsolatok
gazdaságilag is megerősíthetik Európát, hiszen viszonylag alacsony áron nagy haszon érhető
el.

Nagyon röviden, ha megengedik, utána többet fogok beszélni egy kicsit a keleti
partnerség csúcsáról, úgyhogy most már kihagyom ezt a témát, és ha megengedik, csak egy
pár szót a kulcselemekről, a bővítési politikáról.

A legutóbbi tunéziai, egyiptomi, líbiai történések, valamint a déli szomszédság más
országaiban lezajlott események fényében a lengyel elnökség olyan partnerségen nyugvó
együttműködés megteremtésén fáradozik majd, amely támogatja a demokratikus átalakulást, a
modern államszervezet kiépítését, valamint az igazságszolgáltatási ágazat és a korrupció
elleni küzdelem megszilárdítását.

A bővítés az EU politikájának stratégiai jelentőségű eleme, amely egyaránt érdeke az
Uniónak és a tagságra pályázó országoknak, elnökségi ideje alatt Lengyelország előrelépést
szeretne a bővítés elvének megvalósításában is, annak ellenére is, hogy mennyi problémával
kell e téren küszködni.

Ezért lesz a lengyel soros elnökség kiemelt célja a csatlakozási szerződés aláírása
Horvátországgal, mert annyira sikeresen zárták a magyarok ezt az első félévet.

Ezen kívül megragadunk minden alkalmat, hogy kedvező eredményt érjünk el
Törökország csatlakozási tárgyalásainak folytatásában. Itt nem nagy esélyt látni a mai nap, de
attól is függetlenül az európai vitában mi is akarunk szólni, és konzekvens politikát folytatni
Törökország csatlakozási folyamatával kapcsolatban is.

Gondoskodunk róla, hogy jelentős előrelépés történjen Izland csatlakozásának
ügyében, és konzekvensen támogatjuk a nyugat-balkáni államok európai aspirációit, ahogyan
a magyar elnökség is csinálta.

Bízunk abban, hogy az elnökségünk alatt sikerül megalkotni az Európai Unió és
Oroszország együttműködésének új kereteit. A Tanács támogatni fogja azokat a lépéseket,
amelyek egy olyan új megállapodás aláírásához segítenek hozzá Oroszországgal, amely
lefekteti partnerségünk gyakorlati és formális jogi szabályait.

A kereskedelempolitika területén elsődleges feladatunk a 2011 decemberében
megrendezésre kerülő 8. WTO miniszteri konferencia napirendjének kialakítása, és arra való
törekvés, hogy az EU olyan egyezségcsomagot következtetésként dolgozzon ki, amelyek
lezárják a WTO-n belüli tárgyalások jelenlegi fázisát.
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Emellett az is fontos, hogy az Unió egységes és határozott hangon szólaljon meg az
olyan nemzetközi fórumokon, mint az ENSZ, a G20, az IMF, vagy a 17. ENSZ éghajlat-
változási keretegyezmény konferencián Durbanban.

Ennyit nagyon röviden a prioritásokról. Ha megengedik, biztosan részletesen tudnak
már a keleti partnerség csúcsáról, mely legalább lengyel vélemény szerint sikeres volt,
rengeteget lehet olvasni, hogy mi nem sikerült, vagy ki nem jött. Éppen az elnök úrral
beszéltünk a témáról, hogy lehet, hogy egy kicsit másképp kell ránézni az egész csúcsra és
magára a problémára, és szerintem nem nagyon szabad megengedni, hogy éppen a minszki
rezsim elégedettsége vagy esetleg nem elégedettsége legyen a kritérium, melynek alapján
lehet értékelni a keleti partnerség csúcsát.

E szempontból lehet, hogy sokkal értékesebb volt az, hogy a csúcs keretében Varsóban
Európa legfontosabb politikusai találkoztak, például a belarusz ellenzék képviselőivel, és
kifejezetten hangsúlyozták, hogy mi Európa álláspontja, ami a belarusz eseményeket illeti.

Ugyanaz nagy vita, hogy ki nem érkezett a csúcsra, mintha ez is kulcsfontosságú
lenne. Szerintem erre is nagyon óvatosan kell nézni, mert annyira természetes, hogy vannak
országok, melyeknek a keleti partnerség kulcsfontosságú, de vannak olyan országok,
amelyeknek biztosan nem annyira fontos az a program, és természetes módon más irányba
koncentrálnak. Mi úgy látjuk, hogy figyelembe véve a körülményeket, a létező problémákat, a
belarusz helyzetet, mind a hat partnerországban most történt eseményeket és az ottani
helyzetet, ezt figyelembe véve a varsói csúcsot komoly eredménynek lehet tekinteni. Tudjuk,
hogy ki vett részt, ott volt Európa minden vezető embere, és az a csúcs igazán a lengyel
elnökség egyik legfontosabb eseménye lett.

Mi úgy látjuk, hogy ez egyértelmű jelzés volt mind a hat partnerország számára, hogy
az Európai Unió odafigyel a kelet-európai régióra. A találkozó résztvevői nyilatkozatot
fogadtak el, amely megerősíti az EU és a keleti szomszédai közötti integráció további
mélyítésének szándékát. Ezt a szándékot sok konkrétummal is sikerült alátámasztani, többek
között annak deklarálásával, hogy idén év végéig lezárulnak a tárgyalások Ukrajna és az EU
társulási megállapodásának ügyében, Moldáviával és Grúziával pedig hasonló tárgyalások
kezdődnek.

Rögzítették az uniós országok és a keleti partnerségben részt vevő államok közötti
vízummentes utazás lehetővé tételét is, amint erre a partnerországok készen állnak. Az EU
emellett a nyilatkozatban kötelezettséget vállalt arra, hogy 2010-13 között 1,9 milliárd eurót
fordít a keleti partnerség céljainak megvalósítására. A találkozón döntöttek is például a keleti
partnerségi államigazgatási akadémia varsói felállításáról is.

A csúcson részt vevő országok vagy tagállamok képviselői ezen felül egy önálló,
Belaruszt érintő nyilatkozatot is elfogadtak, amelyben elítélik az ország vezetőit az emberi
jogokat sértő tevékenységük miatt, ugyanakkor világossá teszik, hogy nyitva áll a párbeszéd
és a segítségnyújtás lehetősége, amennyiben Belarusz a demokratikus átalakulás útjára lép. A
lengyel miniszterelnök az uniós vezetőknek egy új demokratikus Belaruszt támogató
modernizációs csomag elfogadását javasolta.

Önök biztosan már látták ezt a 29 pontos elfogadott deklarációt, ami nagyon is
részletes és komoly anyag, úgy látjuk, hogy előre is lehet ezzel alapozni, de ha megengedik,
csak pár észrevétel, hogy mi hogyan látjuk annak a sikernek és magának a deklarációnak a
fontosságát.

Egyrészt, hogy nagyon akartuk, és ez sikerült, hogy a deklaráció mind a hat keleti
partnerünket, mint európai partnerünket említi. Annyira természetesnek tűnik a dolog, de ezt
nem volt annyira könnyű elérni, mert ez politikailag is nagyon fontos a keleti partnereink
számára, hogy az „európai” kifejezés legyen, mert ezek európai országok akarnak lenni. Az
európai perspektívára nézve ez apró dolog, de politikailag nagy súllyal bír.
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A másik nagyon fontos elem, hogy sikerült a deklarációba betenni azt a kifejezést,
hogy az együttműködésünk közös értékeken alapul. Nemcsak Belarussziára nézve, de a többi
hat országra nézve is nagyon fontos volt, hogy elismertük ezt az európai aspirációt, és az
Európa melletti döntést.

Sikeresnek látjuk, hogy Európa elismerte ezt az úgynevezett more for more politikát,
azaz azoknak az országoknak, akik többet érnek az európai úton, többet fogunk mi is ajánlani,
és jobban fogjuk támogatni is ezeket. Ezeket a differenciákat sem volt könnyű elérni.

Elég komoly sikereket értünk el, ami a gazdasági témákat illeti, mert itt kiderült, hogy
ezt a CETA és a többi megállapodást nemcsak mint egy végső célt, hanem mint egy szakaszt
látjuk a többi integráció, gazdasági integráció útján. Úgyhogy ez is mutatja, hogy továbbra is
egy lehetőség, és a végleges nem maga a megállapodás aláírása, hanem egy közös gazdasági
terület megalakítása.

Ahogy tudjuk, nagyon is elégedettek a keleti partnereink, ami a vízumliberalizációt
illeti. Nagyon konkrétan is mondja a deklaráció, hogy ez nem valami ismeretlen és végtelen
idő, hogy a vízumliberalizációs folyamat véget ér, hanem teljesen attól függ, hogy hogyan
sikerül kitölteni a kritériumokat a konkrét országoknak, és csak attól függ, hogy mikor lesz
bevezetve ez a vízummentes megoldás.

A következő elem, ami nekünk is nagyon fontos, az a közös energetikai politika és az
eddigi úgynevezett Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership, melynek
a fő országa és a fő partnere Ukrajna volt. A deklaráció fényében mind a hat ország részére
nyitott, és mind a hat országgal e téren akarunk együttműködni.

Nyitjuk az uniós programokat minden partnerünk részére, és itt is új lehetőség jelent
meg, mert addig nagyon problémás volt az a helyzet, hogy nagyon komoly saját eszközökkel
kellett rendelkezni minden adott országnak, hogy használja ki az európai segítséget. Most
pedig ettől is függetlenül a hat partnerország pályázhat, és részt vehet a gazdasági
együttműködésben. Szerintem, ez megkönnyíti a problémát.

Az Akadémiáról már beszéltem, hogy sikerült kinyitni, már ebben az évben reméljük,
hogy Varsóban fogadunk legalább 60 hivatalnokot a keleti partnerországokból.

Elég komoly eredmény a fiatalok bevonása és az Erasmus program kiszélesítése. Az
eddigi Erasmus Mundus nem is annyira effektíven működött, úgyhogy ez a program, ami
most lesz, amit most fogjuk bevezetni, sokkal flexibilisebb, sokkal nyitottabb, és reméljük,
hogy a keleti országokból sokkal több fiatal ember fogja használni.

A pénzről már szó volt, hogy ez a majdnem 2 milliárd euró egy nagyon komoly
összeg, melyet ajánlottunk a keleti partnereknek. Elnök úrral is beszéltünk az ülés előtt egy
pár perccel, hogy nagyon nehéz, mind a hat partner teljesen más, különböző problémákkal
küszködnek, még vannak bilaterális problémák is. De ettől függetlenül is látszik, hogy ez a
platform sok politikai, gazdasági, de bilaterális témában a mai napon az egyetlenegy
lehetőség, ahol ezek az országok együttműködnek, találkoznak, beszélnek, és ezt az elemet
sem szabad elfelejteni, és ez az elem nekünk is nagyon fontos.

Reméljük, hogy a prágai, most a varsói csúcs után ez a keleti partnerség tovább is fog
fejlődni. Nagyon számítunk erre a programra, figyelembe véve azt, amit a magyar
miniszterelnök úr mondott Varsóban, hogy úgy néz ki, hogy a magyaroknak az a program
legalább annyira fontos, mint nekünk, ami nagyon is természetes, hogy Közép-Európa
másként látja egy kicsit a keleti partnerséget. Ez annyira természetes, hogy szerintem nem
szabad, hogy ez befolyásolja a gondolkodást magáról a programról, hanem inkább motiválnia
kell minket a többi munkára e témában.

Úgyhogy annyit nagyon röviden, mert itt van még egy pár oldalas anyagom arról,
hogy mit sikerült a mai napig elérni vagy mit csináltunk, de ez nagyon technikai és nagyon
részletes információ, úgyhogy szerintem kihagynám ezt, mert arról biztosan minden nap
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kapnak részletes információt. Nem tudom, hogy mit gondol elnök úr, inkább a kérdések és
egy vita érdekesebb lehet.

ELNÖK: Köszönöm szépen, nagykövet úr. Vitára azért nem számítok, de akkor
viszont a kérdések alapján akkor nagykövet úrnak is lehetőség, hogy azokról a kérdésekről is
tudjon még részleteiben beszélni, ami képviselőtársaimat érdekli.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy kinek van kérdése? Először Kovács alelnök úr!

Kérdések, észrevételek

KOVÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Tisztelt Nagykövet Úr! Köszönöm a tájékoztatást, azt
hiszem, mindenki számára nagyon hasznos volt az, amit hallottunk, hiszen Magyarország
épphogy túl van a soros elnökségen, és nagyon fontos az, hogy egy velünk igen jó
kapcsolatban, hadd mondjam, hogy történelmi értelemben is jó kapcsolatban lévő ország
hogyan birkózik meg ezzel a nem könnyű feladattal.

Én szeretnék az eddigi teljesítményéhez gratulálni a lengyel soros elnökségnek.
Gyakran eszembe jut, hogy nem véletlen, hogy a két nép barátságát mindkét oldalról gyakran
említjük. Sok a közös vonás a lengyel és a magyar mentalitásban, a lengyel és a magyar
identitásban. A lengyeleknek épp olyan fontos a nemzeti identitásuk erőssége, mint a
magyaroknak, a lengyelek ugyanolyan büszkék a nemzeti lobogójukra, mint a magyarok, és a
lengyelek is szeretnek harcolni, mint ahogy a magyarok is úgy tűnik, hogy szeretnek harcolni.
Ha nem is minden magyar, de vannak magyarok, akik nagyon szeretnek harcolni.

Én biztosként átéltem azt, amikor Lengyelország nem soros elnökként, de nagyon
gyakran került szembe az Európai Unió fő áramlatával, és meg kell mondanom, hogy a
Bizottságban ez az időszak nem aratott nagy tetszést, és ez nem segített Lengyelországnak.

Most örömmel látom, hogy Lengyelország pontosan tudja, a mai lengyel kormány
pontosan tudja, hogy nem a szövetségi rendszeren belül kell harcot vívni, nem az európai
uniós intézményekkel szemben kell védeni a nemzeti identitást, és ezt legutóbb már a lengyel
elnökség idején hangsúlyozta a három legnagyobb frakció vezetője egy közös
sajtóértekezleten. Itt a „közös” szón van a hangsúly, ahol Joseph Daul, a konzervatív néppárti
frakció vezetője, Martin Schulz, a szocialista frakció vezetője és Guy Verhofstadt, a liberális
frakció vezetője teljesen egybehangzóan hangsúlyozta, hogy a jelenlegi súlyos gazdasági
válság leküzdése csak szoros integrációval, ahogy nagykövet úr is hangsúlyozta, a belső piac
erősítésével, a közös gazdasági kormányzással lehet, nem pedig a nemzeti egoizmus
erősítésével.

Lengyelország pontosan ezt csinálja, ami a közös érdekeket szolgálja, és noha itt egy
több mint 40 milliós országról van szó, de ez az ország is, amely mondom: nagyon büszke a
nemzeti identitására, pontosan látja, hogy a világgazdasági válsággal, a pénzügyi válsággal
egymaga nem képes megbirkózni, és az Unió sem képes akkor, ha mindenki a saját nemzeti
önzésére alapozza a megnyilvánulásait, a megnyilatkozásait.

Úgyhogy azt gondolom, hogy az, amit Lengyelország csinál, az tanulságos a többi új
tagállamnak is, és mindenekelőtt azt hiszem, hogy a térség országainak, úgyhogy ehhez
szeretnék önnek gratulálni.

ELNÖK: Köszönjük. Ez egy vélemény volt, kérdés nem nagyon fogalmazódott meg.
Nagy Andor képviselőtársam jelentkezett.

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én nagykövet urat először
hallottam magyarul beszélni, és árulja már el, hogy hogyan tudott ilyen jól megtanulni, a
kiejtése is hihetetlen volt, amikor nem figyeltem oda, nem tűnt fel, hogy egy külföldi beszél
hozzánk, és ez elég ritka dolog, hogy valakik külföldről ennyire megtanulják ezt a nyelvet. Ha
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ennek a történetét elmondaná, ha megenged egy ilyen személyes kérdést. Dicséretként
mondom, hogy gratulálok, hogy ilyen szépen beszéli a nyelvünket.

A másik kérdésem az lenne, amivel ön kezdte, hogy hallhatnánk-e valamit a
választásokkal kapcsolatban. Ami engem kifejezetten érdekelne, hogy mik a témák, mi az a
két-három téma, ami most a lengyel közvéleményt a választások kapcsán érdekli. A harmadik
kérdésem, mert három a magyar igazság, nem tudom, Lengyelországban mondják-e, hogy
hány a lengyel igazság, de nálunk három a magyar igazság, három kérdést mondanék.

Alelnök úr is utalt rá az előbb, hogy Lengyelország egyértelműen a régió vezető
országa, gazdasági potenciálját, lakosságszámát, politikai jelentőségét tekintve, és érdekelne,
hogy Lengyelország a régiós együttműködésben milyen lehetőségeket lát Magyarországgal
kapcsolatban akár, vagy a térség többi országával.

Amit mi próbálunk elérni, az az energiastratégiában való együttműködés. Értelmes
dolog összekapcsolni azokat az energetikai hálózatokat, amelyek jelenleg nincsenek
összekapcsolva, észak-déli irányban is. Lát-e Lengyelország más területen is értelmes
együttműködést a régióban az itt lévő országok számára? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Horváth elnök úr!

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Nagykövet úr, kérdésem arról
a témáról, hogy Lengyelország a régió kiemelkedő országa, hogyan látja azt a témát, hogy az
orosz birodalom, amely évszázadokon át cári birodalom, aztán a múlt évszázadban szovjet
birodalom, és most van, ami van, ezek az országok, amelyek Oroszország határán élnek,
Lengyelország, Magyarország is közel van, a balti országok, ezeknek az országoknak van-e
valami szolidaritása a tekintetben, hogy a történelmi tanulságokat bölcsen éljük meg a jövőre
vetítve. Hogy amikor mi, ezek az országok, akiket felsoroltam, összetartozunk, egymást
figyeljük, egymásnak drukkolunk, például Magyarországon gyakran elhangzik, hogy
mennyire féltékenyen vigyázunk Georgia, Grúzia szuverenitására, tehát ebben a
gondolatkörben, hogy ugyanakkor Oroszország felé azt mondjuk, hogy barátok kívánnak
lenni ezek az országok. Nem összefogunk Oroszország ellen, hanem olyan baráti összefogást,
szolidaritást kívánunk alakítani, amelyik a világnak ebben a részében a történelemből tanulva
nem a gyanakvás, hanem az egymás iránt való bizalom munkálható.

Van-e ilyen gondolkodás a mai Lengyelországban, és vállalja-e Lengyelország, hogy
ennek a mondhatom úgy, hogy mozgalomnak az élén áll? Köszönöm.

ELNÖK: Gruber képviselő úr!

DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Nagykövet Úr! Az önök
külügyminisztere, Sikorski külügyminiszter úr néhány nappal ezelőtt a keleti partnerség
konferencián külön kitért a belarusz helyzetre és a Belarussziával kapcsolatos viszonyra,
felfogásra.

Ugyanakkor nagyon érdekes volt előadásában, amikor kihangsúlyozta, hogy
Ukrajnával kapcsolatban milyen óriási gazdasági potenciál, lehetőségek vannak, egy
szabadkereskedelmi megállapodás kapcsán hihetetlen mennyiségű élelmiszeripari terméket
tudna Ukrajna felénk küldeni.

Tehát adva van egy jó gazdasági lehetőség, ugyanakkor az Ukrajnában élő

kisebbségekkel kapcsolatban is komoly fenntartások vannak. Úgy tűnik, hogy ez kevésbé
sikeres az ukrán viszonylatban. Ad-e hangsúlyt a lengyel külpolitika abban az esetben, ha az
Ukrajnában élő kisebbségek – így például a magyar kisebbség is – jogaiban sérülést szenved
vagy nem olyan megfelelő módon haladunk előre európai értékekkel mérve, mint ahogy azt
szeretnénk.
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A másik kérdés, és ez valóban egy nagyon széles platform, hiszen Nagy Andor
képviselőtársam is említette az energiaipari együttműködéseket, amelynél elsősorban a
legizgalmasabb a földgáz, azt hiszem, Lengyelország számára is az orosz, német
gázszállítások alternatíváinak a keresése. De azt hiszem, ebbe beletartozik hamarosan a
villamos-energiai együttműködés, ahol ugyanilyen hálózati rendszereket kell majd együtt
működtetni. A V4-ek további szerepét hogyan látja ön, hiszen egy kicsit ilyen hullámzó
mozgás szokott a V4-ekben lenni, néha egy kicsit erősebb, aztán mintha a négy közül egy
vagy két tag aktuális érdeke egy kicsit tompítaná ezt az együttműködést. Mennyire látja
erősnek és erősödőnek a V4-ek együttműködését, hiszen hamarosan például az IPU
konferenciáján, a szokásos évi berni közgyűlésen találkozni fog a négy parlament IPU-s
elnökségének a delegációja. Köszönöm.

ELNÖK: Jámbor Nándor képviselő úr!

JÁMBOR NÁNDOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Én kevésbé bölcsen,
inkább egyszerűen szeretnék János bátyánk kérdéséhez csatlakozni, ugyanis a keleti
partnerségben részt vevő országok az orosz érdekszférához tartoznak.

Nos, itt a nagykövet úrtól egy elég pozitív megközelítést hallottunk az Európai Unió
szándékaival, valamint az érdekszférához tartozó országok nyilatkozataival és törekvéseivel
kapcsolatban, de tudjuk nagyon jól, hogy a tárgyalások és egyéb előrehaladás szempontjából
Oroszország álláspontja és befolyása a térségben egyáltalán nem elhanyagolható.

Oroszországgal kapcsolatban az az álláspont látszik, hogy igyekszik az Európai
Unióval egy jó kapcsolatot fenntartani, de bizonyára elkövetkezhet előbb-utóbb az a határ,
amikor úgy érzik az oroszok, hogy most már a körmükre lépnek, és valahol a saját
érdekszférájukban, a saját övezetükben ennek az európai előrenyomulásnak gátat kívánnak
majd szabni.

Egyelőre még nem tartunk itt, de bizonyos jelek már mutatkoznak. Ezzel kapcsolatban
szeretném a véleményét kérni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez egy nagyon érdekes felvetés volt, amit Jámbor
képviselő úr most elmondott. Nem feltétlenül mondom azt, hogy nagykövet úrnak minden
egyes itt elhangzott kérdésre válaszolni kell, a keleti partnerség ügye, illetve a keleti
partnerség és Oroszország kérdése. Én azt látom, hogy Oroszország elvileg ezt a folyamatot,
programot elfogadja, és természetesen odafigyel rá, de az időnk is olyan, hogy most az
Európai Unió, Oroszország viszonyát vagy a keleti partnerség és Oroszország kapcsolatát
kifejtsük, ez azért egy hosszadalmas dolog.

Én a keleti partnerséggel kapcsolatban szeretnék még egy rövid gondolat erejéig
visszatérni. A lengyel elnökség által összehozott csúcs számomra vagy a konfliktusokat
tekintve – nem számomra – az egyik nagyon fontos kérdés, hogy Alijev és Sarkisian elnökök
hogyan viszonyultak egymáshoz. Tehát az örmény-azerbajdzsán kérdésben lát-e nagykövet úr
egyfajta nem merem azt mondani, hogy közeledést, csak esetleg olyan megoldási gondolatot
vagy megoldási lehetőséget, amelyben az európai közösség a konfliktus tompítására vagy a
konfliktus feloldására megpróbál valami lehetőséget vagy elképzelést, tervet megfogalmazni?

Amennyiben nincs több kérdés, akkor röviden, nagykövet úr!

Roman Kowalski válaszai az elhangzottakra

ROMAN KOWALSKI, Lengyelország budapesti nagykövete: Nagyon röviden fogok
válaszolni. Először is nagyon köszönöm elismerő szavait miniszter úrnak. Mi is örülünk, hogy
valahogy megy ez a dolog, mi is próbáljuk megérteni, hogy hogyan lett ez, hogy annyira
eurofanatikusak a lengyelek, hogy 83 százalék támogatja az európai uniós tagságunkat.
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Ez nagy siker, mert ez 50 százalékkal több, mint 2004-ben. Ez komoly eredmény.
Szerintem egyszerű a válasz, csak annyit mondok, mert lehet, hogy mi hasonlók

vagyunk, mint a magyarok, harcolni is szeretünk és így tovább, de szerintem már egy kicsit
elég abból a harcból, és jó lenne valahogy együttműködni minden irányban, keletre, nyugatra,
délre és egész Európával. Mi valahogy rájöttünk, hogy hasznosabb ez a megoldás szerintem.
Úgyhogy köszönöm még egyszer, remélem, hogy végig is így lesz, hogy decemberben még
több siker és nyugalom lesz.

Ha megengedi, először ezzel kezdem, képviselő úr ezzel az érdekes regionális témával
kezdte. Ez az első, ha megengedi. Ami a visegrádi országokat illeti, szerintem még mindig
nem elég hangsúlyozni és mondani, mi az igazi helyzet, mert az emberek mintha nem tudnák,
hogy például Lengyelországnak a kereskedelmi áruforgalma a visegrádi országokkal
meghaladta tavaly a 24 milliárdot euróban. Ez egy óriási összeg, sokkal nagyobb, mint a
lengyel-orosz, lengyel-kínai, sokkal nagyobb, mint a lengyel-brit, még a lengyel-németnek is
a fele, majdnem a fele. Nem is beszélve arról, hogy a lengyel-magyar áruforgalom csak 5,5
milliárd euró évente, ami magasabb, mint a lengyel-brit, lengyel-amerikai áruforgalom.

Arról mi nem beszélünk, hogy mennyire sikeres a gazdasági együttműködés a
visegrádi országok között, és ezt is százszor mondtam, de mondom akár még egyszer: az az
egész áruforgalom, az az egész együttműködés igazán az infrastruktúra hiánya mellett folyik.
A mai napig nincs egy gyorsforgalmi út, ami összekötné Varsót és Budapestet, a mai napig a
Varsó és Budapest közötti vonat átlagsebessége 60 kilométer/óra.

Valahogy történik ez az együttműködés, de szerintem ez éppen a képviselő urak
feladata, hogy valahogy erről kell beszélni. Én már egyszer beszéltem erről, és az egyik
képviselő mondta, hogy biztos, hogy a XIX. században, a monarchia idejében ez a vonat
gyorsabb volt. Ezt nem lehet kizárni, úgyhogy itt van egy óriási potenciál, melyet mi látunk,
és egy olyan összegről van szó, egy olyan kapcsolatról van szó, melyről nem szabad
elfeledkezni.

Ha megengedi, itt összekapcsolnám ezt a kérdést, ami a gázt és az energiát illeti, mert
itt is volt ez a visegrádi elem. Most már egy kicsit viccnek hangzik, de mi, Lengyelországban
most nagyon a palagázra számítunk, ez az első dolog, de emellett nagyon sikeres volt az
utóbbi két év. A magyaroknak is nagy siker volt ezeket a konnektorokat építeni, mind a két
vagy majdnem három irányba, mert a szlovákokkal is kezdődik. Mi is lezártuk a projektet a
csehekkel, úgyhogy minden más projekt mellett folyik ez a visegrádi együttműködés,
melynek az ötlete, és melyről a magyar miniszterelnök, de a lengyel miniszterelnök is beszélt,
ez az ismert három LNG-kikötő, azaz Swinoujscie, Krk és esetleg Constanţa, és az
interkonnektorok rendszere a magyaroknak már minden szomszéddal van, valahogy egy
megoldás a jövőre nézve, és egy infrastrukturális biztonságot jelenthet potenciálisan, ha kell.

Sok lehetőséget látunk, és ez az együttműködés nekünk nagyon fontos, pláne amikor
most nálunk lesz LNG, biztosítva van az orosz szállítás, mi aláírtuk már az oroszokkal a
megállapodást, és ha sikerül pár év után ennek a palagáznak az ötlete, akkor lehet, hogy
Lengyelország fogja eladni a gázt, remélem. Állítólag 2030-ban teljesen független lesz
Lengyelország gáz szempontjából. Ez nagyon szépen hangzik, úgyhogy csak úgy mondom,
hogy mi is reméljük.

Rengeteg lehetőséget látunk, ami ezt a regionális együttműködést illeti, és szerintem
lassan látni, hogy a politikai területről a gazdaságra kerül most a hangsúly a visegrádi
országokban is.

A következő kérdés a lengyel kampány témái. Szerintem a domináló a gazdaság, és
nagyon természetes módon, amitől mindenki félt Európában, de európai témák lettek a
kampány vitatémái. Én most pár nappal a választások előtt, megmondom, hogy nem is lehet
észrevenni Európa-ellenes hangulatot, attól is függetlenül, hogy milyen vita folyik, jobboldali,
baloldali, liberális párt. Van egy, de nem számít komoly pártnak, egy politikai erő, ami még
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mindig állítja, vagy ha sikerül, akkor visszalépünk az Európai Unióból, de ez egy marginális
eset. Minden komoly politikai párt számára Európa jelenti a megoldást, ami Lengyelország
jövőjét illeti. Úgyhogy ez a vita paradox módon még közelebb hozta Európát a lengyel
választópolgárokhoz, és szerintem még jobban muszáj volt magyarázni az embereknek, hogy
nemcsak lehet ígérni 300 milliárdot a következő négy évre, csak miniszterelnök úrnak, a többi
politikusnak kellett magyarázni, hogy ez hogyan lehetséges, ez hogyan működik Európában,
és erre miért van esély, és mit várnak el tőlünk azért, hogy ez a 3 milliárd legyen valahogy
bekorporálva a lengyel gazdaságba. Úgyhogy ez egy fontos téma, de a kulcsfontosságú persze
a gazdaság.

Nálunk is a tendencia egy kicsit negatív, mert mondjuk a következő prognózisok
alacsonyabbak most már állítólag, a növekedés nem lesz 4,1, hanem 3,8 lehet ebben az évben,
úgyhogy nagyon nehéz működni, ha körben van a válság, és mindenhol vannak problémák,
nálunk is rengeteg probléma van. Lehet, hogy könnyebb a helyzet persze, mint
Magyarországon vagy más európai országokban, de valahogy a cél az, hogy nem szabad túl
sokat ígérni a választások alatt, mert utána probléma lehet ezzel.

Szerintem figyelembe veszik ezt a helyzetet a lengyel politikusok. Annyi esetleg, mert
nem akarok túlságosan belemenni a választási kampányba, szerintem a gazdasági témák,
európai témák és a külpolitika. Itt nincs komoly problémánk. Vitatkoznak a politikusok, de
szerintem abból csak haszna lehet a lengyel választópolgárnak. Remélem, hogy négy nap
alatt, mert szombaton van nálunk a kampánycsend, már nem lehet politizálni, úgyhogy
remélem, hogy péntekig nem nagyon fog változni a helyzet.

Ami a nyelvtudásomat illeti, én Moszkvában végeztem a diplomáciai főiskolát magyar
és francia szakon, ott tanultam, úgyhogy ez nem titok.

Amit Horváth elnök úr mondott Oroszországról. Szerintem ez nagyon sikeres, amit
nekünk az utóbbi egy-két évben valahogy sikerült elérni, hogy Lengyelország a keleti
partnerséget is előrevitte, de időközben nem rontotta a kapcsolatot Oroszországgal. Ez is
mutatja, hogy lehet ezt az európai politikát folytatni, és nem kötelező dolog, hogy mindjárt
oroszellenes legyen ez a hangulat, mert teljesen igaza van, hogy itt van egy pozitív potenciál
is, és szerintem akkor lesz a legjobb a helyzet, ha együtt fogunk működni.

Az a cél a lengyel külpolitikában, hogy ne legyen németellenes, ne legyen
oroszellenes, ne legyen Európa-ellenes, mert itt is újra összekötöm a témát a következő

kérdéssel, hogy hol van az a határ, amikor Oroszország esetleg reagálni fog erre a keleti
partnerség témára vagy erre a politikára. Elsősorban nekünk is kell tudni, hogy ezek az
országok, ez a keleti Európa, az Európának is érdekszférája, és mondjuk, hogy életfontosságú
és nagyon természetes irány, ami a potenciális bővítést illeti.

Nekünk nem szabad gondolkodni arról a területről, mint az orosz érdekszféráról, mert
ezek független országok, ezeknek ambiciózus terveik vannak, Ukrajna nagyobb, mint az
egész visegrádi országok együttvéve. Ez egy óriási potenciál, óriási kultúra, és kifejezetten
európai hangulatú kultúra. Ez Európának érdekszférája. Itt persze világos, hogy
Oroszországnak is fontos érdekei vannak, de ennek természetesen az alapja, hogy ez a terület
legyen közös, ami összehozza Oroszországot és Európát, mert a jövőt csakis
együttműködésben lehet képzelni, én úgy látom.

Még itt volt ez a kérdés a konfliktusokról, de mi beszéltük már az elnök úrral, hogy az
örmény, belarusz konfliktus már régóta létezik. Én is itt látom a keleti partnerség pozitív
szerepét, mert itt nemcsak államelnökök jönnek a csúcsra, rengeteg program folyik a keleti
partnerség keretében, találkoznak az államtitkárok, miniszterek, államtitkár-helyettesek,
találkoznak a civil szervezetek, és mindez alkalom, hogy azoknak az országoknak a
képviselői is találkozzanak és beszéljenek. Ez lehet, hogy egy nagyon fontos platform, és ez a
megoldásnak csak segíthet szerintem. De ebben persze, hogy a problémák komolyak, és ez
sokban zavarja a helyzetet.
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A kisebbségi téma is nagyon nehéz. Ami az ukrajnai helyzetet illeti, annyit mondanék,
hogy nekünk vannak problémáink még az uniós tagországokkal is, mert még mindig
próbáljuk valahogy megoldani a problémát, ami Litvániát illeti. Szerintem Ukrajna még nem
is jelölt, ő csak keleti partnerország.

Maga a tagság nem jelenti a megoldást, ez kiderült szerintem, nemcsak nálunk.
Úgyhogy ezen kell dolgozni, attól is függetlenül, hogy egy ország, egy partnerünk európai
uniós tag vagy csak jelölt, vagy csak aspiráns. Szerintem ez emberi jogok kérdése. Ukrajna
sok európai szervezetnek a tagja, van rengeteg platform, melyen lehet ezen dolgozni, nekünk
eszméletlenül fontos a kisebbségi téma, mint a magyaroknak is. Nagyon nehéz mindig
megtalálni ezt az egyensúlyt, mert ha abban az országban jobb a helyzet, akkor lehet erre is
számítani, hogy az akkori kisebbségnek is jobb a helyzete. Ezt mindig figyelembe kell venni.

Tehát mondom: Litvániára nézve, Belorussziára nézve, Ukrajnára nézve, minden
országban teljesen más a helyzet, és minden országgal más-más módszerekkel próbálunk
megállapodni és megoldást találni.

Itt vannak a szakértők, én nem merek túlságosan erről beszélni, mert lehet, hogy
holnap lesz itt megoldás, azt remélem. Bocsánat, ha nem válaszoltam valamelyik kérdésre.

ELNÖK: Szerintem végigvettük a kérdéseket, régiós kérdésekben, visegrádi
együttműködés. Nagyon szépen köszönjük, nagykövet úr. A keleti partnerség kérdésére
visszatérve, engedje meg egy gondolatként, hogy részben egyetértek, illetve egyetértek a
Gazeta Wyborcza írásával a keleti partnerségi csúcsról, hogy Lengyelország jó úton van. Ez
Magyarország számára is fontos dolog, hogy nem feledkezett meg Európa második tüdejéről,
második lelkéről, tehát a keleti világról, amelyhez szoros kapcsolatok fűzhetik, illetve nagy
lehetőség lehet Európa számára, hogy ezt a kicsit az elmúlt fél évben, egy évben, másfél
évben itt a déli helyzet miatt egy kicsit feledésbe merült témában sikerült felerősíteni azt a
folyamatot, hogy igenis, a keleti partnerség egy fontos dolog. És ahogy ön fogalmazott,
nagykövet úr, teljes mértékben egyetértek azzal, hogy ez nem keleti partnerség vagy
Oroszország, hanem ez Oroszország és keleti partnerség, tehát a kettő egymás mellett is elfér.

Én ezt tapasztaltam a múlt hét végén az egységes Oroszország kongresszusán
Moszkvában, hogy ők is elsősorban Európában gondolkodnak, mint legfontosabb partnerben,
hiszen nemcsak egyes tagországok, nemcsak egyes nemzetek számára lehet Oroszország
különböző kérdésekben stratégiai partner, hanem az egész Európai Közösségnek, és úgy
gondolom, hogy egy ilyen megközelítés az, ami a következő időszakban sok problémánkra,
sok megoldandó feladatunkra tud lehetőséget adni.

Engedje meg, nagykövet úr, hogy megköszönjem azt, hogy eljött hozzánk és elmondta
a gondolatait. Bízom benne, hogy a lengyel elnökség, ahogy az elmúlt négy hónapban jól
teljesített, kiválóan teljesített, annak ellenére, hogy választási időszakot élnek meg, ez egy
nagyon furcsa helyzet, és mégis ezt az ügyet is jól kezelik. Talán egy fél mondat erejéig még
azt is engedje meg, hogy elmondjam, ahogy mondta, hogy a visegrádi négyek
együttműködésében fontos lenne, hogy például a közlekedésben a Varsó-Budapest közötti
vonat ne 60 kilométerrel menjen, és hogy régen gyorsabban ment. Ha a történelem kerekét
visszagörgetjük, akkor ez lehet, hogy annak is a része volt, hogy annak idején a Magyar
Államvasutaké volt jelentős részben ez az útvonal, de nem szeretnék erre részleteiben kitérni.

Viszont tény és való, hogy a századforduló fejlesztései voltak azok az utolsó igazi
fejlesztések, amelyeket ezen a vonalon megtett Közép-Európa, Lengyelországtól Budapestig,
és talán itt lesz az ideje egy olyan közép-európai együttműködésnek, amely össze fogja
kapcsolni az érdekelt feleket, a visegrádi négyeket, hogy ebben a közös programban részt
vegyenek, és tényleg egy gyorsabb vonatközlekedéssel közelebb hozza egymáshoz a visegrádi
négyek együttműködését, a partnerországokat.



- 17 -

Tehát köszönjük szépen, nagykövet úr még egyszer, hogy ma rendelkezésünkre állt, és
megoszthattuk egymással a gondolatainkat. Bízom benne, hogy későbbi kapcsolatainkban, a
későbbi együttműködésünkben sem lesznek változások.

ROMAN KOWALSKI, Lengyelország budapesti nagykövete: Én is nagyon
köszönöm, és bocsánat a hibákért, mert rengeteg volt, de ez az improvizáció ára.

ELNÖK: Nem volt. Ez az, hogy magyar nyelven improvizálni nem egy egyszerű
dolog. Ezért különlegesen igaz az a dicséret, amit Nagy Andor képviselőtársam mondott el az
ön nyelvtudásáról, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. További szép napot kívánok, és
kérem azt, hogy ha bármilyen formában együtt kell működnie, vagy szeretne együttműködni a
bizottságunkkal, keressen bennünket, és adjunk lehetőséget az együttműködéseknek, és
persze, nagy figyelemmel fogjuk kísérni a hétvégi lengyel választásokat, én személy szerint
is. (Roman Kowalski: Én is. – Derültség.) Elhiszem, nagykövet úr.

További szép napot és sikeres választásokat kívánunk a hétvégén Lengyelországnak.
Köszönjük szépen. Viszontlátásra!

Tisztelt Bizottság! Térjünk rá második napirendi pontunkra, amely nagyköveti
meghallgatás, éppen ezért elrendelem a zárt ülést. Kérem, hogy egy 2-3 perces technikai
szünet keretében a zárt ülés kereteit hozzuk létre. (Rövid szünet.)

(A bizottság 11.22 órától 11.42 óráig zárt ülésen folytatja munkáját. A zárt ülésen
elhangzottakat külön jegyzőkönyv tartalmazza.)

Egyebek

ELNÖK: A harmadik napirendi pontunk, az egyebek következik. (A zárt ülésen részt
vett vendégek felé fordulva:) Amennyiben itt óhajtanak maradni, maradjanak, és nagyon
szépen köszönjük a jelenlétet. További szép napot kívánok mindannyiuknak!

Horváth elnök úrnak adom meg a szót.

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök úr, köszönöm. Tisztelt Bizottság! Ha szabad,
tisztelettel visszahozom a témát, amit már a legutóbbi ülésünkön is előterjesztettem,
nevezetesen a finnugor konferencia léte, az arra való előkészület helyzete. Nem kívánom
elismételni az állapotokat és a kérdéseket, tisztelettel kérdezem elnök urat, hogy ebben a
témában érkezett-e hozzánk válasz a kezdeményezésünkre, vagy/és mi az, amit kívánatos,
hogy tegyünk? Annak a realizálása vagy eldöntése vagy az abba való belenyugvás, hogy a
dolog, az esemény nem fog megtörténni, ott nem tartunk, hanem inkább ott tartunk, hogy
hogyan valósulhat meg a bonyolult költségvetés tekintetében szorongató helyzetben?
Tisztelettel ez a kérdésem, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen én is figyelemmel olvastam a
házelnök úrhoz írott levelüket, illetve magát azt, hogy ezt a témakört felvetette. Annyit
sikerült a mai napra talán rendeznünk, hogy a Külügyminisztérium részéről el tudják
mondani, hogy körülbelül mi az, amit ők látnak, tehát egyfajta kormányzati megközelítés,
hiszen elsősorban kormányzati feladat megszervezni ezt a találkozót.

Ha jól tudom, ebben a kérdésben is van itt az illetékes ügyekért felelős főosztályról
szakember, de gondolom, államtitkár úr néhány mondatban tud erre válaszolni.

DR. ÓDOR BÁLINT helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen.
Valóban a finnugor népek következő világkongresszusára, amit négyévente tartunk meg,
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Magyarországon kerül sor 2012. szeptember 9-11. most az a tervezett időpont, amikor erre sor
kerül. Siófokon. Az államigazgatási egyeztetése az előkészületeknek folyamatban van, és
reményeink szerint hamarosan sikerül elfogadni azt a kormányhatározatot is, ami ennek az
egésznek a jelentőségét is erősíteni fogja. A költségvetés tekintetében annyit tudok mondani,
hogy 160 millió forint van most betervezve, a NEFMI költségvetésében szerepel, ez a 2012.
évi költségvetési törvényjavaslat része. Tehát most ennek a vitája folyamatban van.

Tehát szerepel ez az összeg. Ez arra lesz elegendő, hogy ez egy háromnapos
rendezvény, illetve a résztvevői kör tekintetében olyan 450-500 fő részvételére számítunk,
illetve ezzel számolunk. Ennyit tudok most jelenleg mondani. A munkát felgyorsítjuk, illetve
a költségvetési törvény elfogadását követően látjuk a végső rendelkezésre álló összeget.

Tehát jelenleg 160 millió forint van erre a célra elkülönítve a NEFMI soron.
Egyébként még annyit jeleznék: tartalmi tekintetben pedig nagyon fontos az, hogy ezt

a finnugor együttműködést egyébként erősítsük. Látjuk, hogy az Európai Unión belül is
mennyire nagy jelentősége van azoknak a különböző típusú informális jellegű
együttműködéseknek, amelyek segítik a nemzeti érdekérvényesítést. Ez a finnugor
együttműködés is egyébként részben egy ilyen forma, és ezért is tulajdonítunk nagy
jelentőséget ennek a típusú együttműködésnek, még akkor is, ha nem az összes ország tagja
az Európai Uniónak, de mindenképpen az északi országokkal szorosabbra kívánjuk fűzni a
kapcsolatokat.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Természetesen, ahogy én Horváth elnök úr
gondolataiból érzem, bizottságunk, illetve az Interparlamentáris Unió magyar delegációja
azért figyelemmel fogja kísérni az előkészület folyamatát, hiszen ők azok, akik ennek az
ügynek a zászlóvivői. Természetesen, amennyiben majd szükséges, konzultáció keretében
vagy levelezés formájában fogjuk kérni a kormány tájékoztatását, legalább akkor, amikor már
látjuk. Én bízom benne, hogy a tervezett összegen egyrészt nem kell változtatni, és hátha még
egy kicsit többé is tudjuk ezt tenni, de ha ez az összeg rendelkezésre áll, akkor úgy látom,
hogy abból tervezhető egy ilyen kongresszusnak vagy találkozónak a szervezése. Bízom
benne, hogy a technikai és személyi feltételek is ehhez fognak majd igazodni, és fel fog
gyorsulni, ahogy államtitkár úr is jelezte, ennek a szervezésnek a folyamata.

Köszönöm szépen. Amennyiben nincs több kérdés, vélemény az egyebekkel
kapcsolatban, köszönöm szépen a bizottsági tagok munkáját, és további szép napot kívánok!
Ezzel a bizottsági ülést befejeztük.

(A nyílt ülés befejezésének időpontja: 11 óra 48 perc)

Balla Mihály
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva


