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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 32 perc)
Az ülés megnyitása
DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban
ELNÖK: Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek
bizottságának ülését megnyitom. Köszöntöm a képviselőtársaimat, köszöntöm a Ház
munkatársait, a sajtó igen tisztelt képviselőit, a Külügyminisztérium képviselőit, az
Európai Bizottság képviselőit. Köszöntöm a nagykövet asszonyt, mint a napirendi
pont előadóját.
A határozatképesség megállapítása, a napirend elfogadása
Tisztelt Bizottság! A mai napirendi pontunk tárgyalása előtt megállapítom,
hogy az aláírt jelenléti ív szerint bizottságunk határozatképes. Egyetlen napirendi
pontot terveztünk, ahogy a képviselőtársaim a törvényi előírásnak megfelelően
megkapták írásban. Maria Assunta Accili, az Olasz Köztársaság nagykövetének
tájékoztatója az olasz EU-elnökség programjáról és prioritásairól. Kérdezem
képviselőtársaimat, kinek van ezzel kapcsolatban véleménye. (Senki sem jelentkezik.)
Nem látok jelentkezést. Szavazásra teszem fel! Ki az, aki támogatja a napirend
megtárgyalását? (Szavazás.) Köszönöm szépen. A jegyzőkönyv számára megjegyzem,
hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet.
Az elnök napirend előtti tájékoztatója
Tisztelt Bizottság! Engedjenek meg napirend előtt pár gondolatot. Szeretném
tájékoztatni képviselőtársaimat, hogy július 17-18. között került megrendezésre a
COSAC elnökségi találkozó. A római tanácskozás napirendjén a soros olasz EUelnökség prioritásai, valamint az Európai Strukturális Alapok felhasználásának
kérdésköre szerepelt. Bizottságunkat jómagam képviseltem és két felszólalást is
tartottam.
Az Európai Unió és Georgia közötti társulási megállapodás június végén került
aláírásra. Ehhez kapcsolódóan a társulási tapasztalatok megosztására a georgiai
parlament konferenciát szervezett a visegrádi országok európai uniós ügyekkel
foglalkozó parlamenti bizottságainak részvételével. Batumiban július 21-22-én került
sor erre a konferenciára. Bizottságunk részéről Tessely Zoltán alelnök úr vett részt,
aki szintén felszólalt.
Legutóbb szeptember 2-3-án a lengyelországi Krynicába látogattam el, ahol a
Kárpátok Európája konferencia egyik moderátora voltam.
Tájékoztató az olasz EU-elnökség programjáról és prioritásairól
Tisztelt Bizottság! Az őszi parlamenti ülésszakunk első bizottsági ülését tartjuk.
Remélem, a képviselőtársaim kipihenték magukat és újult erővel kezdünk a
munkához, hiszen nagyon sok program vár ránk ezen az őszön. Most hozzákezdünk
az első napirendi pont megtárgyalásához, Olaszország nagykövetének tájékoztatóját
hallgatjuk meg az olasz EU-elnökség programjáról és prioritásairól.
Hadd foglaljam össze ezt a kis programot. Hagyománnyá vált az Európai ügyek
bizottságában, hogy minden egyes félév kezdetén meghívjuk azon európai tagország
nagykövetét, aki éppen az Európai Unió Tanácsának elnökségét látja el annak
érdekében, hogy első kézből kapjunk információt. Szeretném hangsúlyozni, hogy az
első kézből kapott információ fontos az elnökségi programokról és természetesen a
prioritásokról. Az olasz elnökség keretei között július 17-18-án részt vettem, mint
ahogy mondtam magyarul is, a COSAC elnökségi ülésén Rómában, ahol áttekintettük
ezeket a kérdéseket a partnereinkkel. Szeretném köszönteni Maria Assunta Accili

6
asszonyt, Olaszország nagykövetét, aki majd szólni fog a tényleges európai uniós
prioritásokról és remélem, hogy eljön majd Lettország nagykövete is, hiszen a
következő félévben ők fogják ellátni az elnökséget.
Hölgyeim és Uraim! Szeretnék rámutatni arra, hogy Olaszország az egyik
legnagyobb bortermelő a világon és a Budavári Borfesztiválon tiszteletbeli vendég volt
a hétvégén. Ez a tény szimbolizálja azt is, hogy milyen kiválóak a kétoldalú
kapcsolataink az országaink között. Nagykövet asszony, öné a szó!
Maria Assunta Accili nagykövet tájékoztatója
MARIA ASSUNTA ACCILI, az Olasz Köztársaság nagykövete: Köszönöm
szépen, elnök úr. Jó napot kívánok mindenkinek és a bizottság minden tisztelt
tagjának. Nagyon örülök és hálás vagyok a meghívásért és igyekszem majd
elmondani, hogy az elnökség hogyan tervezi szolgálni a tagállamokat ebben a
kapacitásában, ami az elnökség még hátralévő idejében hátra van.
Mint ahogy önök is tudják, július 1-jén kezdődött a munka. Ez egy nagyon
különleges elnökség, ugyanis óriási intézményi változások vannak. Jelenleg is tanúi
vagyunk ennek. Ez idáig is lezajlott néhány változás és ez most is így van.
Mindenesetre a prioritások koncepciója azzal kapcsolatos, hogy mennyire szükséges
az, hogy minden tagállam egyenként olyan témákra összpontosítson, amelyek külön
érdeklődésre tartanak számot. Ez nem jelenti azt, hogy a többi kérdés, amely nem
közvetlenül tartozik a nemzeti érdeklődési körbe, nem lehet prioritás az Európai
Unióban. Itt a lényeg az, hogy az Európai Unión belül és a Tanácson belül is
természetesen mindig szükségünk van arra, hogy megtaláljuk a lehetőségét annak,
hogy minden tagország érdeklődését és prioritását látókörünkbe helyezzük. (Imants
Lieģis megérkezik.)
Szeretnék gratulálni Magyarországnak azért, hogy a külügyminiszter urat
oktatási biztosnak jelölték. Úgy gondolom, hogy az oktatás és annak kapcsolata a
munkaerőpiaccal kulcsfontosságú kérdés a prioritásaink között és nagyon várjuk,
hogy együttműködhessünk majd a magyar biztos úrral a jövőben.
Engedjék meg, hogy köszöntsem a kollégámat, Lettország nagykövetét. Önök
bizonyára tudják, hogy a trió magában foglalja Luxemburgot is, de Magyarországon
inkább duettet játszunk, ugyanis Luxemburg nincs jelen. Remélem, hogy ez azért
hasznos lesz az önök számára és az ő számára is, aki majd átveszi tőlünk az
elnökséget, miután mi befejezzük a mandátumunkat.
Az olasz elnökség, az Európai Unió Tanácsának elnöksége az állampolgárok
elvárásaira összpontosít, amelyek nagyon egyértelműen kirajzolódtak az európai
parlamenti választások során. Annak ellenére, hogy az intézményes keretek
megújítása az Európai Unión belül egy kicsit megnehezíti, hogy megvalósítsuk a
munkaprogramunkat, legalábbis, amit terveztünk, de mégis eltökéltek vagyunk, hogy
fenntartsuk az alapító atyák ambícióit, még akkor is, ha átmeneti és gazdasági válság
időszakát éljük át.
A változás időszakával kell szembenéznünk, és kemény döntéseket kell
meghozni, de Olaszország mindent megtesz a partnereivel, a többi tagállammal való
együttműködésben annak érdekében, hogy a jelenlegi kihívásokkal szembenézzen, és
hogy igazán kooperatív, együttműködő erőfeszítéseket tegyen.
Néhány pontot szeretnék megemlíteni, amelyek véleményem szerint a
legfontosabbak a prioritások között. A gazdaság jön először. 26 millió munkanélküli
európainak van szüksége arra, hogy azonnal lépjünk. Olaszország megpróbál terveket
és programokat kidolgozni annak érdekében, hogy olyan politikákat folytasson,
amelyek a növekedést és a munkahelyteremtést támogatják, méghozzá fenntartható
és strukturált módon.
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Az európai gazdaságnak versenyképesebbé kell válnia a világ színpadján. A
pénzügyi stabilitás és a költségvetési fegyelem nemcsak az eurózónában, hanem
minden tagállamban egyensúlyban kell legyen minden lehetséges ösztönzővel annak
érdekében, hogy vissza tudjon térni egy valóban fenntartható és befogadó
növekedéshez. Éppen ezért igyekszünk újraindítani az Európa 2020 stratégia
áttekintését annak érdekében, hogy intelligens és stabil fejlődés alakuljon ki. Külön
erőfeszítéseket teszünk annak érdekében is, hogy megvalósítsuk az ifjúsági garanciát,
miközben támogatjuk azt, hogy minél több befektetés történjen az oktatásba, a
képzésbe és a munkaerő mobilitásába.
Az internet és a digitális kommunikációs technológiák szintén nagyon
hatalmas, erős eszközök annak érdekében, hogy modernizáljuk a gazdaságot és a
munkakörnyezetet, különösen azzal, hogy jó minőségű munkahelyeket hoz létre,
amelyeket a magas szintű konferencián Velencében július 8-9-én beszéltünk meg.
Az ENSZ-tárgyalásokkal való kontextusban a 2015 utáni fejlesztési agendáról
hangsúlyoztuk a fenntartható fejlődés politikáját, valamint az Expo 2015-tel
kapcsoltuk ezt össze, amelynek a témája egy nagyon fontos, kulcsfontosságú téma, ez
pedig az élelmiszer, és az a címe, hogy „A Föld élelmezése, energia az élethez”.
(Farkas Flórián megérkezik az ülésre.)
Természetesen a Tanácsnak továbbra is sokat kell dolgoznia a klíma- és az
energia-keretpolitikával kapcsolatban. A 2020 utáni európai uniós irányok rendben
vannak, az ENSZ klíma-csúcstalálkozójára jövő hétre felkészültünk, és felkészültünk a
partnerekkel való ENSZ klíma-keretegyezményre is. Nagyobb növekedést érhetünk el
azzal is, ha a fenntartható környezeti célokat integráljuk a gazdasági irányításba az
Európai Unión belül, és ezzel ezeket a célokat konkrét lehetőséggé alakíthatjuk annak
érdekében, hogy hosszú távon is fellendülés legyen, és több zöld munkahely legyen.
Olaszország hisz annak jelentőségében, hogy az Európai Unió
energiabiztonsági stratégiája milyen fontos, ugyanis az a belső energiapiac
létrehozását is magában foglalja. A különböző kapcsolatrendszerek, az
energiaforrások diverzifikálása és az ellátás diverzifikálása, az energiahatékonyság
növelése, a megújítható energiák termelése, a kutatás és fejlesztés ösztönzése és a
szolidaritási mechanizmusok megerősítése végszükség esetén, ezek mind olyan
témák, amelyek - hogy is fogalmazzak - meglehetősen érzékenyek lehetnek a jelenlegi
szerkezetben.
A külügyekre térve - ami egy olyan pillér, amelyet, mondjuk, a második
különleges érdeklődésre számot tartó területnek tekinthetünk -: meg vagyunk
győződve arról, hogy az Európai Uniónak vezető szerepet kell játszania nemzetközi
színtéren, különösen akkor, amikor rögtön a határaink mellett válságok történnek.
Úgy gondolom, Magyarország különösen érintett ezen a területen, ugyanis az önök
határai a mi határaink is.
Természetesen az elnökség támogatja az Európai Külügyi Szolgálat
erőfeszítéseit annak érdekében, hogy a nemzetközi színpadon az Európai Unió
erősebbé váljon.
Konkrét témákról beszélve: az észak-afrikai átmeneti időszak és a közel-keleti
átmeneti időszak megnövelte az európai uniós jelenlétet és hatékonyságot a
demokratikus elvek terjesztésében és a társadalmi fejlődés területén, amely során
nagyon fontos tárgyalások folynak a közel-keleti békefolyamat területén, különösen a
gázai övezetben történtek fényében.
Úgy gondoljuk, hogy Ukrajna kapcsán meg kell tenni mindent, hogy tárgyalási
úton sikerüljön megoldást találni, és megakadályozzuk az erőszak eszkalálódását az
Unió határainál. Kohézív módon kell cselekednünk, ha jelentősebb és támogatóbb
szerepet akarunk játszani abban, hogy segítünk az ukrán kiegyezésben és a
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demokratikus reformokban. Egyértelműen szeretném kijelenteni, hogy nagyon
hiszünk abban, hogy Oroszország továbbra is fontos partnerünk marad annak
érdekében, hogy a regionális és a globális kérdéseket megvitathassuk, ugyanakkor fel
kell ismernünk, hogy ez a politika, hogy bevontuk őket, nem sikerült. Tudjuk, hogy a
szankció nem tökéletes megoldás, de nincs most más beavatkozási lehetőségünk.
Tudjuk, hogy a szankciók költségesek, de ez az ár, amit meg kell fizetnünk annak
érdekében, hogy a nemzetközi jog betartatását elősegítsük. Készen állunk arra, hogy
minden lehetséges opciót, párbeszédet végigvigyünk Oroszországgal, de a tánchoz
kettő fél kell. Tehát itt arról van szó, az üzenet az, amit mindenképp közvetíteni kell
tudnunk, hogy az Európai Unió nem agresszív szövetség. Annak érdekében, hogy az
Európai Unió segíthessen más országoknak, hogy az Európai Unióba bekerüljön, ez
nem Oroszország ellen szól; véleményem szerint Európa továbbra is a béke és a
prosperitás tényezője kell és szeretne lenni, nem pedig a konfliktusé és az erőszaké.
Hadd mondjam el azt is, hogy az a véleményünk, hogy a megosztottságot és a
bizonytalanságot a stratégiai megközelítésünkben Törökország kapcsán le kell
győznünk, meg kell oldanunk. A bővítési politika továbbra is stratégiai prioritás és az
alapvető eszközök a béke, a demokrácia és a biztonság támogatása Európában.
Európa mutassa meg, hogy hiteles és szilárdan elkötelezett a bővítési folyamat mellett
annak érdekében, hogy motiválja a jelölteket és a potenciális jelölteket, hogy tegyék
meg a szükséges lépéseket a haladás érdekében.
A Nyugat-Balkánnal kapcsolatos cselekedeteink a normalizálás és a stabilitás
irányába hatnak a régióban, és annak érdekében, hogy folyamatosan integrálódjanak
az Európai Unióba. El vagyunk kötelezve a makroregionális stratégiák mellett is,
amelyek az integrációs folyamatot nagyon is előrevihetik. A kereskedelem és a
külföldi befektetések nagyon fontos aspektusa a külügyi cselekvések stratégiájának,
amit mi kínálunk.
Európa és a fejlődőben lévő ázsiai gazdaságok közötti kapcsolatok nagyon
fontosak, megvitatunk mindenféle idekapcsolódó témát az Ázsia-Európa, vagyis
ASEM-csúcstalálkozókon, amely októberben Milánóban lesz az elnökségünk alatt. Az
olasz elnökség azt tervezi, hogy támogatja a TTIP-megállapodás tárgyalását annak
érdekében, hogy kiegyensúlyozott és átfogó megoldás szülessen a reciprocitásról.
Amikor a migrációról van szó, Olaszország a frontvonalban van, mint ahogy
önök is tudják. Erősebb együttműködésre van szükségünk ahhoz, hogy a
menekültügyi politikánkat átszervezzük, a szolidaritási kampányunkat és a biztonsági
intézkedéseket is át kell alakítani. Bár minket különösen érint az instabilitás a
mediterrán déli partjainál, de felismerjük azt, hogy minden külső határnál
hatékonyabb ellenőrzésre van szükség. Úgy véljük, hogy a Frontex megerősítése
alapvető fontosságú és azt várjuk, hogy ebben a témában minden tagállam
maximálisan kötelezze el magát. Ez alatt azt értem, hogy például a nagykövetségünk
mindenféle tevékenységet folytat, konferenciát szervezünk, szakértők jönnek
Olaszországból és a Frontex részéről, és reméljük, hogy a magyar partnereink is az év
során ebben részt vesznek. Egy hatékony Unió globális színtéren jelentős előrelépést
kell hogy elérjen a biztonság és a védelem területén is. Nagyon örülök annak, hogy az
együttműködést a védelmi területen Magyarország és Olaszország között Szlovéniával
együtt létrehoztuk. Ez nagyon nagyszerű. Már nem engedhetjük meg magunknak azt,
hogy 28 különböző rendszer költségét kifizessük. Meg kell találni az utat-módot arra,
hogy jobban költsük el a pénzünket és valóban értéket csiholjunk ki abból a pénzből,
amit befektetünk a költségvetésünkből.
A harmadik és utolsó pillér, amit ma megemlítenék, az az állampolgárokról,
intézményekről és jogokról szól. Természetesen az emberi jogok és az alapvető
szabadságjogok, amelyek az európai konstrukció alapját jelentik és meghatározó
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elemei a közös identitásunknak, az olasz elnökségnek is a középpontjában állnak.
Bátorítjuk az európai emberi jogi egyezményhez való csatlakozást. Bízunk abban,
hogy az új stratégiai útmutató az igazságügy és belügy területén egy igazán közös
szabadság, biztonság és igazságügyi területet alakít ki minden állampolgár számára.
Külön hangsúlyoznám, mint ahogy korábban is mondtam, hogy mennyire szükséges a
külső határok integrált kezelése, természetesen az alapvető emberi jogokkal teljes
összhangban. Szeretném látni azt, hogy új szabályok alakulnak ki, hogy kölcsönösen
ismerjük el a menekültügyi döntéseket és ugyanakkor dolgozzuk ki a határellenőrzés
európai rendszerének gondolatát.
Végül, de nem utolsó sorban az Európai Unió intézményi fejlesztéséről is
szólnék néhány szót, ez elkerülhetetlen. Egy jobb, demokratikusabb Európát
szeretnénk, ahol a nemzeti parlamentek és az európai állampolgárok jobban,
aktívabban részt vesznek az európai döntéshozatali folyamatban. Egy jobb Uniónak
szüksége van arra, hogy integráltabb, hatékonyabb legyen olyan területeken, amelyek
kölcsönös érdeklődésre tartanak számot és kevésbé avatkozzon be olyan területeken,
amelyeket a tagállami szinten, regionális vagy helyi szinten hatékonyabban lehet
megoldani. Átfogó és konstruktív vitára van szükség Európa jövőjéről, és ez
segíthetné a tagállamokat és az európai intézményeket abban, hogy a megfelelő
egyensúlyt tudják kialakítani a szükségleteink között. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Szeretném köszönteni Imants Lieģist,
Lettország nagykövetét. Nagykövet úr, ha szeretne kommentárt tenni, akkor
természetesen megadom a lehetőséget, hogy kiegészítse.
Imants Lieģis tájékoztatója
IMANTS LIEĠIS, Lettország nagykövete: Nagyon szépen köszönöm, elnök úr.
Először is elnézést kérek, hogy kicsit elkéstem. Nagy öröm számomra természetesen,
hogy itt lehetek, hogy a bizottság előtt szólhatok és megköszönöm kollégám bevezető
szavait is. Azért is öröm számomra, mert 3 évvel ezelőtt én is parlamenti képviselő
voltam egy rövid ideig és az önök bizottságának elnöke járt Lettországban, tehát az
Európai ügyek bizottsága a szívemben külön helyet talált.
Lettországnak ez lesz az első elnöksége. Nagyon örülök annak, hogy
Olaszországot követhetjük és Luxemburg előtt lehetünk soros elnökök, mint ahogy a
nagykövet asszony is ezt megemlítette. Formálisan a lett parlamenttel kapcsolatot
teremtettem ma reggel és tájékoztattak arról, hogy a COSAC-elnökök tanácskozása
valószínűleg februárban fog történni, a COSAC plenáris tanácskozását május végére,
június elejére tervezik jövőre, az együttes ülést pedig a védelmi és biztonsági
bizottsággal március elejére tervezzük. Természetesen örömmel látjuk önöket
Rigában, ha ellátogatnak jövőre az elnökségünk alatt. Tudom, hogy a rigai kollégák
nagyon is várják, hogy együttműködjenek önökkel, Magyarországgal és más
partnerekkel is az Európai Unióból az elnökség alatt. Ma Lettország külügyi helyettes
államtitkára párhuzamosan beszél az Európai Parlamentben azokról a javaslatokról,
amelyeket a lett elnökségre terveztünk. Ha megengedi, elnök úr, csak néhány szót
szeretnék erről szólni, hogy milyen tervezett vagy javasolt prioritásaink vannak
pillanatnyilag napirenden.
Természetesen ezek még csak tervezett prioritások és természetesen függnek
attól, hogy a júniusi európai tanácsi ülésen ezt jóváhagyják-e. Alapjában véve 3
területre összpontosítunk. Ebből kettőt az olasz kollégám is megemlített. Az egyik az,
hogy az Európai Unió versenyképességét és növekedését megerősítsük. A másodikban
egy nüánsznyi különbség van az olasz elnökséghez képest. Szeretnénk a digitális
potenciált kiaknázni a gazdaságban. A harmadik, mint ahogy Maria is megemlítette,
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hogy továbbra is szeretnénk az Európai Unió szerepét megerősíteni a globális
színtéren. Természetesen a lett elnökség munkája nagymértékben függ majd attól,
hogy az olasz elnökség alatt hogyan sikerül előrehaladni azon mandátumok kapcsán,
amelyeket október és december között az Európai Tanács majd ad. Majd az újonnan
kinevezett Bizottság munkaprogramjától is függ.
Csak néhány szót szeretnék szólni a három prioritásról. Az első a
versenyképesség és növekedés. Mint ahogy tudjuk, az Unió még most próbál talpra
állni a válságból, éppen ezért új kihívások vannak, amelyek most merülnek fel.
Hasonlóan az olasz elnökséghez arra összpontosítunk majd, hogy a növekedést, a
munkahelyteremtést és a versenyképességet erősítsük annak érdekében, hogy Európa
pozíciója a globális gazdaságban megerősödjön. Napirendre tettük az egységes piac és
a digitális egységes piac létrehozását is. Meglátjuk, hogy az olasz elnökség alatt
hogyan haladnak előre és majd igyekszünk ezt továbbvinni az egységes piac törvény
értelmében.
A lett elnökség alatt a biztonsági és védelmi terület is fontos szerepet játszik,
tovább fogjuk vinni és továbblépünk majd az október 24-ei Tanács-ülés után, illetve
attól függően az európai energiabiztonsági stratégia kapcsán, amit a nagykövet
asszony szintén megemlített. Folytatjuk majd a párbeszédet a belső energiapiac
kapcsán is, olyan fontos elemekre szeretnénk majd összpontosítani, mint a
transzeurópai energiainfrastruktúra, ami, tudjuk, regionálisan nagyon fontos
Magyarország számára és nagyon fontos a mi régiónkban az, hogy a tagállamok ne
legyenek izolálva az európai hálózatokból. Ez 2015-től esedékes. Természetesen azt
gondoljuk, hogy nagyon nehéz lesz ez a sok párbeszéd az októberi Tanács-ülés klímaés energiatalálkozóján. De reméljük, hogy sikerül valamiféle megállapodásra jutni.
Európának szüksége van egy erős és nemzetközileg versenyképes ipari alapra
annak érdekében, hogy az ipar is növekedni tudjon és fenntartható legyen ez a
növekedés. Ami pedig a finanszírozást illeti, az Európai Unió jövőbeli növekedését
illetően úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos meghatározni a stabilitási és növekedési
szabályokat. Az Európa 2020 célkitűzéseit fenn kell tartanunk és nagyon szeretnénk,
hogy a tagállamok arra koncentráljanak, hogy a nemzeti célokat érjék el ezeken a
területeken. Mint ahogy megemlítették már, az Európai Unió még mindig nagyon
magas munkanélküliségi rátával néz szembe. Befogadó és fenntartható munkaerőpiaci részvételt szeretnénk, különösen a hosszú távon munkanélküli fiatalok, illetve
fogyatékkal élők számára. Lettország támogat minden olyan lépést, amely a
kereskedelmet támogatja, és lehetőségeket biztosít európai uniós vállalkozások
számára harmadik országokban annak érdekében, hogy globális versenyképesség
alakuljon ki az Európai Unión belül.
Néhány szót arról, hogy a digitális potenciális lehetőségeket az Európai
Unióban hogyan lehet kiaknázni. A digitális napirend kérdései a lett elnökség
prioritásai közé fognak tartozni. Azt tervezzük, hogy előrehozzuk a jogszabály-alkotási
munkát, és tovább folyik majd a párbeszéd a digitális európai napirendről a 2020
utáni időszakra vonatkozóan.
Szeretnénk szervezni egy digitális agenda nagygyűlést elnökségünk alatt
Rigában, és ott a digitális egységes piac megbízhatóságáról lesz szó, beleértve a
határokon átnyúló tranzakciókat. A web-akadálymentesítési irányelvvel kapcsolatban
is szeretnénk párbeszédet folytatni a hálózatbiztonság, illetve az adatvédelem
területén is.
Végül néhány szót arról, hogy hogyan lehet megerősíteni a szerepünket a
globális színtéren és a külpolitikai, illetve külbiztonsági témakörökben.
Természetesen nagyon fontos az, hogy a regionális dimenzió az európai uniós
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szomszédságpolitikán belül meglehetősen kiegyensúlyozott és jól fejlett legyen, és
idekapcsolódik a migrációs téma is, különösen az Európai Unió déli részén.
Célunk az kell legyen, hogy a szomszédaink biztonságilag stabilak, gazdaságilag
fejlettek legyenek, különösen olyan országok esetében, amelyek európai értékeket
vallanak. A bővítés kulcsfontosságú annak érdekében, hogy a stabilitást, a növekedést
és a biztonságot növelni tudjuk. Ez nagyon fontos például a nyugat-balkáni régióval
kapcsolatos bővítés esetében is. Éppen ezért Lettország az elnökségünk alatt tovább
akarja vinni a bővítési agendát a feltételesség elvének megfelelően, hogy minden
országot saját érdemei alapján ítéljünk meg.
Ki akarjuk használni a lehetőséget 2015 júniusában egy stratégiai beszélgetésre
a közös védelem- és biztonságpolitikát illetően is, amit Maria is megemlített. Itt
szeretném elismerni annak jelentőségét, hogy Lettország együttműködjön
Magyarországgal különösen azért, mert jövőre Magyarország elkezdi a légvédelmi
missziót a balti országok felett a NATO keretei között. Elmondanám azt is, hogy
nagyon is tudatában vagyok annak, és számunkra nagyon fontos az a tény, hogy
Magyarország döntést hozott arról, hogy egy bizonyos számú katonát küldjön a balti
régióba gyakorlatra a NATO égisze alatt, és ezzel biztosítási lépéseket tesz.
Számunkra ez borzasztóan fontos a jelenlegi biztonsági környezetben. Tehát ezekkel a
témákkal is természetesen foglalkozni fogunk a csúcstalálkozó alatt, amely védelmi és
biztonsági kérdésekkel fog foglalkozni.
Végül - természetesen, mint ahogy önök is nagyon jól tudják - Riga fog otthont
adni a keleti partnerség csúcstalálkozónak jövő év májusában. Ez a döntés a litván
elnökség alatt, Vilniusban tartott keleti partnerség csúcstalálkozón született. Az
elnökségünk alatt a keleti partnerség további fejlesztését tűzzük ki célul és a gazdasági
együttműködést, a mobilitást és a civil társadalommal való együttműködést próbáljuk
erősíteni. Múlt héten egy rigai konferencián Lettország külügyminisztere azt mondta,
hogy a keleti partnerségi csúcs - mármint a májusi - prioritása az lesz, hogy új életet
leheljen, és megreformálja ezt a keleti partnerséget, és nagyon reméljük, hogy ehhez
megkapjuk a magyar támogatást is. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a
lehetőséget, hogy szólhattam itt most önökhöz, és szólhattam Lettország tervezett
prioritásairól a jövő évi elnökség kapcsán. Ha kérdésük van, nagyon szívesen
válaszolok.
ELNÖK: Köszönöm szépen, nagykövet úr. A bizottsági szokások értelmében a
kollégáimnak most lehetőségük van a kérdések feltevésére. Összegyűjtöm a
kérdéseket, és utána adom vissza a szót.
Tehát bizottsági szokásunknak megfelelően kérdések és kommentek lehetősége
következik. Összegyűjtjük a kérdéseket, és utána visszaadom a szót a nagyköveteknek.
Tessék parancsolni! (Jelzésre:) Firtl képviselő úr!
Kérdések, észrevételek
FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Excellenciás Nagykövet Asszony! Excellenciás
Nagykövet Úr! Elnök Úr! Kedves Bizottsági Tagok! Nagykövet asszony kitért az
energia kérdésére. Magyarország elnöksége alatt is nagyon sokat tett azért, hogy az
egységes energiapiac kialakuljon, és számomra éppen ezért innen fakad a kérdés a
nagykövet asszonyhoz. A belső energiapiac létrehozását említette fel, és a rendszerek
összekapcsolását. Ezt mi magunk is nagyon fontosnak tartjuk, és pontosan ezért nem érintette, de - most éppen az ukrán válság világít arra rá, hogy bizonyosan az
LNG-terminálokat megfelelő módon, soron kívül fejleszteni kellene, akár
Horvátország, akár Lengyelország, akár Lettország kikötőiben meg kell teremteni az
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energiabiztonság lehetőségét, mert ezen rendszerek összekapcsolása megtörténhet,
ha éppenséggel nem tudunk bele megfelelő mennyiségű energiát tenni.
Aztán említette a nagykövet asszony a diverzifikációt. Ez is egy nagyon
bonyolult kérdés - itt Józsa képviselő úrral már ültünk egyszer mi egy bizottságban,
amikor a Nabuccóról volt itt szó valamikor, ez is elhalt -, tehát az
energiadiverzifikációt mi is különösen fontosnak tartjuk, hogy valóban az Európai
Unió egyes részei egy kicsit függetlenedjenek az orosz energiától. Ebben nagyonnagyon fontos lenne, hogy előre tudjunk lépni.
Nagykövet asszony azt is említette, hogy a szolidaritásnak meg kell jelenni az
energiapiacon. Ez különösen fontos számunkra itt Közép-Kelet-Európában, mert
tulajdonképpen jó, hogy egy-két csövön kapjuk az energiát, de mégiscsak egy helyről
kapjuk, és ilyenkor nagyon fontos a szolidaritási elv, hogy ha az államok észak-dél
irányba össze vannak kötve, akkor a szolidaritás meg tudjon jelenni.
Nagykövet úr is említette a biztonságpolitikai kérdéseket, de ön is, és miután
olasz kézbe került a biztonságpolitikai kérdés és a külügyi képviselet, számunkra
nagyon fontos, amit nagykövet úr említett - mert mégiscsak a határaink körül van -, a
nyugat-balkáni integráció további folytatása, hiszen hasonló helyzet könnyen
kialakulhat, mint Ukrajnában. Én elég sokat járva a Balkánon azt látom, azért
Koszovó, Szerbia kérdésköre között Bosznia kérdésköre akkor lenne megnyugtató, ha
ez az integráció tovább folytatódhatna, és valóban egy biztonságos környezetben
tudnánk lenni.
A védelmi területet is nagyon fontosnak tartom, ahogy nagykövet úr mondta,
és valóban Magyarország a NATO-keretein belül a légtérvédelemben részt vesz
Olaszországgal, Szlovéniával szintén közösen. Amit fontosnak tartanék valóban, hogy
a NATO - ami mostanában elhangzott - valóban erősítse meg azokat a katonai
lépéseket, amik tulajdonképpen - rossz szót használok, de mégiscsak - egy kicsit
megfékezik ezt az orosz expanziót, ami itt tulajdonképpen elindult. Nagyon fontosnak
tartom, hogy ennek minél hangsúlyosabban tudjunk eleget tenni, mert ahogy látjuk,
az elmúlt időszakban - a keleti partnerség keretét említette - a NATO-ban az oroszok
mindig jelen voltak, jelen vannak, tárgyalásokon mindent tudnak, de amikor a helyzet
úgy alakul, nem törődnek ők semmivel, hanem meglépik mindazt, amit meg kell
lépni, ezért fontos a konferencia is. Nagykövet urat jó pár NATO-parlamenten láttam
felszólalni sok témakörben, pontosan az orosz kérdéskörrel foglalkozott elég sokat, és
ez most számunkra valóban nagyon fontos, mert mégiscsak Magyarország határos
Ukrajnával, és a letteknek, a Baltikumnak ugyanilyen fontos ez a kérdés, hogy egy
kicsit ezt megfékezzük. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Következik Gyopáros Alpár képviselő úr!
GYOPÁROS ALPÁR (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Hallgatva a nagykövet úr és
nagykövet asszony tájékoztatását, meggyőződésem, hogy ha a trió munkája
ugyanilyen összhangban zajlik, mint amilyen összhangban a nagykövet úr és
nagykövet asszony dolgozik, akkor egy rendkívül sikeres trió munkájának nézünk
elébe.
A nagykövet asszonytól szeretnék kérdezni. Nyilván mindannyian tisztában
vagyunk azzal, hogy miért Olaszország a zászlóvivője a migrációs problémák
enyhítésének, mégis megkérdezem nagykövet asszonytól, mivel mindannyiunkat
érint, a közép-kelet-európai tagállamokat is, hiszen mi is kapuországok vagyunk. Bár
utalás történt a tájékoztatásban a közel-keleti és az észak-afrikai demokratizációs
kísérletekre, ez nemcsak humanitárius, demokratizációs kérdés, hanem egyre inkább
az elmúlt években tapasztaljuk, hogy a terrorizmus mobilitása miatt az egyik
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legfontosabb biztonságpolitikai kérdés. Éppen ezért érdeklődéssel hallgatnék bővebb
információt arról, hogy mik azok, amik az olasz elnökség prioritásai között
szerepelnek e tekintetben. Egy picit, fél kérdéssel megtoldva - hiszen számunkra
rendkívül fontos Schengen jövője – kérdezem, hogy a két érintett hiányzó európai
uniós tagállam tekintetében mire számíthatunk, Olaszországnak mi a véleménye
Románia és Bulgária schengeni csatlakozása tekintetében. Ha erre kaphatnék választ,
megköszönném.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bana alelnök úré a szó!
BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt
Nagykövet Asszony! Tisztelt Nagykövet Úr! Először is szeretném megköszönni az
elhangzott tájékoztatót, mellyel kiegészítette a hozzánk eljuttatott háttéranyagot az
olasz elnökség programjáról, prioritásairól, pilléreiről előretekintve a leendő lett
elnökség elképzeléseire is.
Nagyon örömteli számomra, hogy a megkapott anyagban és az
elhangzottakban is kiemelten jelent meg a munkahelyteremtés kérdése és ezen belül
is külön szót ejtettek az ifjúsági munkanélküliségről. Rendkívül fontos problémával
állunk szemben és pozitív az, hogy a közeljövőben, közel egy hónap múlva egy
csúcstalálkozóra is sor kerül majd ebben a témakörben. Hiszen sajnos az elmúlt évek
során igazán komoly előrelépést nem sikerült elérni ezen a területen. Ezért is
kérdezném, hogy a görög elnökséghez képest az olasz, vagy éppen majd a leendő lett
elnökségnek mik az elképzelései, milyen lépéseket terveznek ezzel kapcsolatban, hol
mennének el esetleg más irányba a mielőbbi megoldás és eredmény elérése
érdekében.
A másik kérdésem az ukrán válsággal függ össze, melyről szintén bőven esett
már szó. Elsősorban a kisebbségek oldaláról közelíteném meg ezt a kérdéskört, hiszen
Kárpátalján egy jelentős magyar kisebbség él és bizony a közelmúltban a
választókerületek kialakítása kapcsán olyan lépések történtek Ukrajnában, melyek
ellehetetlenítik a magyarság parlamenti képviseletét. Különösen elgondolkodtató és
fájó ez akkor, amikor tudjuk, hogy egy olyan országban történt mindez, amely a
társulási szerződést már aláírta az Európai Unióval és hamarosan a ratifikációjára is
sor kerülhet. Ezért is kérdezem, hogy az elnökségük milyen intézkedéseket tervez e
tekintetben, vagyis azzal összefüggésben, hogy egy olyan ország, mely már ilyen
módon is elkötelezte magát a társulási szerződés megkötésével, megsérti az európai
normákat, sőt saját törvényeit is, hiszen ebben az esetben erről is beszélnünk kell.
Oroszországgal kapcsolatban már hallottuk a véleményt, kíváncsi lennék, hogy itt
milyen elképzelései vannak nagykövet asszonynak, nagykövet úrnak és az Európai
Uniónak. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több jelentkezőt nem látok. Tisztelt Nagykövet
Asszony! Szeretném megkérdezni, hogyan látja, hogyan értékeli Macedónia helyzetét.
Mint említette, a nyugat-balkáni bővítés egy fontos prioritása az olasz elnökségnek,
mint ahogy a magyar elnökség idejében is prioritásként kezeltük a Nyugat-Balkán
bővítését. Hogyan értékeli Macedónia helyzetét? Meglátásunk szerint egyfajta
hitelességi kérdés, hogy Macedónia előreléphessen az integrációs folyamatban.
Tisztelt Nagykövet Úr! Szeretném megköszönni önnek a megjegyzését az
Európai ügyek bizottságával kapcsolatban. Valóban ön is sokáig volt elnöke az önök
parlamentjében ennek a bizottságnak és szeretném megköszönni azt az
együttműködést, amit az elmúlt évek során a bizottságaink között kialakult. A rövid
kérdésem pedig az: hogyan látja a keleti partnerséget, hiszen az Európai Unióban az
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elmúlt időszakban komoly vita alakult ki arról, hogy az úgynevezett mediterrán
partnerség vagy a keleti partnerség legyen-e fókuszban, hiszen a mediterrán országok,
például Olaszország is, főleg a migráció miatt a mediterrán partnerséget próbálta
erősíteni. De úgy hiszem, hogy az ukrán események rámutattak arra, hogy legalább
ilyen fontos a keleti partnerség. Nagy vita alakult ki az elkövetkezendő hét év
finanszírozását tekintve, hogy hogyan oszlik meg a keleti partnerség és a mediterrán
partnerség közötti ráfordított pénz. Korábban ez 40-60 százalék volt a keleti
partnerség javára, most néhány mediterrán ország kérte, hogy fordítva legyen.
Hogyan látja nagykövet úr és nagykövet asszony is ezt a vitát?
Mivel nincs több kérdés, ezért visszaadom a szót a nagykövet asszonynak és a
nagykövet úrnak.
Maria Assunta Accili válaszadása
MARIA ASSUNTA ACCILI, az Olasz Köztársaság nagykövete: Nagyon
köszönöm, elnök úr. Energia. Mint Magyarország, Olaszország is teljes mértékben
függ a külföldi energiaforrásoktól. Nem vagyunk függetlenek. A függetlenségünk attól
függ, hogy diverzifikálunk-e, az LNG-terminálok természetesen egy lehetőséget
jelentenek, de tudjuk, hogy az energia csak egy marginális elem, ha összehasonlítjuk a
gázzal és az olajellátással. Mindenesetre egyetértek önnel, valószínűleg a döntés
annak alapján fog megszületni, hogy milyen gazdasági megfontolások vannak, melyik
a jobb, a helyesebb, hol legyen ilyen energiaterminál. A szomszédokkal, barátokkal
tárgyalunk erről, hogy megtaláljuk a megoldást. Szeretnék nagyon őszinte lenni.
Olaszország nagyon érdeklődik a terminál iránt, jobban, mint a kisebb országok, de
amikor megszületik ez a döntés, természetesen másokkal is meg kell beszélni. Az
Azerbajdzsánból érkező gáz például, a vita a Nabucco és a TAP között most már
lezárult. A gáz a TAP-on keresztül fog jönni, és amikor az Adriai-tenger partjait eléri,
mint ahogy szeretnénk, akkor a belső - hogy is fogalmazzak - gázpiac egységesítése
kapcsán mindenki másnak is rendelkezésre kell hogy álljon. Tehát ez a mi érdekünk
is. Egyetértek önnel, önök jobban szerettek volna egy más megoldást, de ez lett az
eredmény, készen állunk arra, hogy támogassuk a Déli Áramlat kezdeményezést,
amelyről Magyarország úgy gondolja, hogy nagyon jelentős, nagyon fontos. Bizonyos
körülmények között, mint ahogy önök is tudják, az európai uniós szabályok
alkalmazásáról van szó, tudják, hogy mi a különbség az ellátó és az elosztó között,
tehát önök ismerik ezt a témát. Egyetértek a szolidaritással, igenis ez kell legyen a
kulcstényező, amikor meghatározzuk a közös energiapiac végrehajtását.
Olaszország az elmúlt évek során diverzifikált; hogy honnét jön ez az ellátás,
például Líbiából, Algériából, a Közel-Keletről, tehát a megoldás erre a problémára és
természetesen a migrációs problémára - elnézést, hogy a két érvet itt összekapcsolom,
de kapcsolódnak is, mint ahogy itt is elhangzott - egyértelműen az lehet, hogy ezeket
az országokat stabilizálják gazdasági és politikai szempontból. Ha a politikai helyzet
stabil, ezek az emberek nem akarnak már elmenekülni, nem akarnak elvándorolni, de
ez egy óriási kihívás. Nem azt mondom, hogy ez egy „mission impossible”, egy
lehetetlen küldetés, mert semmi sem lehetetlen, ha van politikai akarat. De a politikai
akaratunk nem elég, a partnereinknek is egyet kell érteniük. És pontosan ezt kell
tennünk, egyetértek önnel, hogy a bővítés, a balkáni országok integrálása
kulcsfontosságú elem a stabilitás területén, az energiakérdéssel kapcsolatban is. Ez
egyértelmű, nagyon-nagyon fontos.
Nagyon örülök annak, hogy látom, hogy ezen kérdések kapcsán
tulajdonképpen a gondolataink konvergálnak a magyar ötletekkel, ugyanis ebben a
tekintetben több Európára van szükség, egy nagyobb Európára, egy erősebb Európára
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van szükség, és csak, ha egységesek vagyunk, akkor tudunk erősebb Európát
kialakítani.
A migráció kérdése. Azt olvastam nemrégiben, hogy a menekült kérelmezők
száma Magyarországon kilencszeresére növekedett az elmúlt néhány év során, ami
azt jelenti, hogy ez a probléma közös probléma. Magyarország is nagy kihívással néz
szembe e tekintetben. Persze különbséget kell tenni a menedéket kérők és azok
között, akik csak biztonságot szeretnének a konfliktuszónákból, olyan országokból
jövet, ahol az embereknek még csak reményük sincs a tisztességes életre. Sok,
úgynevezett „zűrös” helyen szolgáltam, és őszintén megmondom, hogy nagyon is
értem, hogy nagyon sok embernek ezek közül a remény, a jobb élet reménye bárhol
másutt a világban az egyetlenegy kincs, amijük van, és bármire készen állnak, ugyanis
semmi vesztenivalójuk nincs. Tehát különbséget kell tenni a menedéket kérők és a
gazdasági migránsok között. A gazdasági migrációt bizonyos pontig persze
elfogadhatjuk, nem lehet lelőni ezeket az embereket a határunkon, ez egyértelmű,
ugyanakkor nem lehet mindenkit integrálni, ugyanis nincsenek meg ehhez az
eszközeink, a lehetőségünk.
Hogyan sikerül megtalálni ezt az egyensúlyt? Talán együtt kellene ezzel a
kérdéssel foglalkozni, ez Olaszország álláspontja. Hadd kapcsoljam össze ezt a kérdést
az ön utolsó pontjával, a mediterrán fókuszt szemben a keleti partnerség fókuszával.
Ez a két terület nem alternatívákat jelent, mind a két területre fókuszálnunk kell, és
valószínűleg le kell ülnünk és le kell mérnünk a két különböző terület hatását a
gazdaságunkra, a stabilitásunkra annak érdekében, hogy megtaláljuk a megfelelő
egyensúlyt. De a mi álláspontunk szerint természetesen mi közvetlenül érintettek
vagyunk a mediterrán területen, de nagyon-nagyon tudjuk és meg is akarjuk mutatni
a szolidaritásunkat azoknak az országoknak, amelyek a keleti határon vannak, és
ezekkel a kihívásokkal néznek szembe.
Engedjék meg, hogy utaljak itt Romániára és Bulgáriára is, ez a kérdés is
felmerült. Az Európai Unió teljes integrációja azt is jelenti, hogy a schengeni határon
is teljes integráció történik. Tudom, hogy ez a két ország, Románia és Bulgária még
mindig bizonyos kihívásokkal néz szembe, strukturális problémáik vannak, de nincs
más lehetőségük, mint hogy teljes mértékben alkalmazzák a schengeni kereteket.
Tehát mindent megteszünk, amit csak tudunk, annak érdekében, hogy az előrelépést
támogassuk e kérdésben.
Kérdés hangzott el a migráció és a terrorizmus közötti kapcsolatról is. Nagyon
aggódunk. Tudjuk azt, hogy a terrorizmusnak milyen óriási hatása lehet,
megharcoltuk a harcot olasz földön is a terrorizmus ellen már a múltban, tudjuk,
hogy mit jelent. Úgy gondolom, hogy a partnereinket be kell vonni, a Közel-Keletre
különösen szeretnék itt utalni, amit általában úgy nevezünk, hogy az iszlám országok,
ők legalább annyira aggódnak, mint mi, véleményem szerint, például a túlkapások
miatt, amiknek tanúi vagyunk, és amit a tévében naponta látunk. Úgy gondolom,
hogy nincs igazi, őszinte muzulmán ország, amelyik örülne azoknak a taktikáknak és
megközelítési módnak, amiket az ISIS, az Iszlám Állam követ. Ezek a területek
megkövetelik, hogy az intelligenciánkat, az együttműködésünket teljes mértékben
latba vessük. A terrorizmus a leggyengébb láncszemet keresi mindig, és tekintettel
arra, hogy Magyarországot nem úgy tekintik általában, mint a terrorizmussal való
konfrontáció célpontját, de azért figyelmeztetnék, hogy a veszély fennáll, csak azért,
mert Magyarország hagyományosan nem egy terrorista célpont - most fogalmazzunk
így.
Volt még egy kérdés Macedóniát illetően. Nagyon sajnálatos, hogy az Európai
Unión belül van néhány olyan kérdés, amelyik gátolja az utat, hogy Macedónia is
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integrálódhasson. Görög barátainkkal együttműködünk két nagyon is érzékeny
témában, az egyik a macedón tűzfegyverek, a másik pedig Ciprus.
Megemlítettem a prezentációmban Törökországot, ugyanis nagyon óvatosnak
kell lenni, de nem lehet figyelmen kívül hagyni, ez a véleménye Olaszországnak.
Természetesen rengeteg kérdést még meg kell oldani, de nem lehet Törökországot
váratni a döntésre, ugyanis az egyik elem, ami nem engedi meg, hogy konstruktívabb
legyen ez a párbeszéd, az Ciprus. Ugyanez érvényes Macedónia tekintetében is. Önök
talán nem tudják, de amikor mi a helyi kis koordinációs üléseinket megtartjuk a
kollégáinkkal, az összes európai tagállamból ott vannak a kollégák, akkor általában
bevonjuk nemcsak a jelölt országokat, hanem a potenciális jelölt országokat is,
beleértve Macedóniát, Törökországot és Montenegrót, ugyanis ez a mi víziónk a
jövőre nézve, és úgy gondolom, hogy minden olyan gesztust, amit meg lehet tenni
annak érdekében, hogy bátorítsuk a megoldást, a teljes elismerést Macedónia
tekintetében, meg kell tenni.
Ifjúsági foglalkoztatás, a fiatalok foglalkoztatása. Két elemet említett képviselő
úr, az egyik ez volt, a másik pedig Ukrajna, különös tekintettel a kisebbségekre.
Először az ifjúsági foglalkoztatásról szólnék. Nézzük ezt a kérdést két szempontból
meg! Az első a globális európai probléma, amely függ a befektetés hiányától. A
munkaerőpiac borzasztóan merev nálunk, és Olaszországban ez még merevebb, mint
másutt az Európai Unióban. Tehát nálunk még további problémák alakultak ki. Azért,
mert különösen a mi országunkban borzasztóan nehéz a vállalatok számára
manapság nemcsak azért, mert nincs erőforrásuk, hanem azért, mert olyan adó és
fiskális probléma nehezedik a vállalatokra és olyan merev a munkaerőpiac
munkahelyi környezete, hogy a vállalatokat nem ösztönzi semmi arra, hogy
fektessenek be, ruházzanak be és teremtsenek új munkahelyeket. Több erőforrásra
van szükségünk és Olaszországnak is az a célja, hogy megtaláljuk az egyensúlyt, mint
ahogy mondtam az elején, a fiskális, költségvetési fegyelem és a beruházások,
befektetések között. Erőforrást kell a rendszerbe beiktatni, mert ez az egyetlen kiút.
És bátorítani kell a mobilitást is. Tudjuk - és csak egy példát mondanék -, hogy
nagyon sok olasz fiatal, de Magyarországról is tudomásom szerint nagyon sokan,
munkalehetőség után néznek külföldön. Vannak ismereteik, és hálásak lehetünk a
brit és német partnereinknek a nagylelkűségükért. Németország a mai napig óriási
befogadója az országainkból induló bevándorlóknak. Olaszország mindenképpen. A
fiatal képzett emberek mozgása tulajdonképpen pozitív olyan szempontból, hogy
kiterjed a világképük. Örömmel tekintünk az elé is, hogy Olaszországba jöjjenek a
fiatalok. Sajnos csak kifelé irányul ez a mozgás, nincs befelé, mert a be- és kiáramló
mozgás azt jelenti - hogy is fogalmazzak -, hogy a különböző gondolatok, eszmék,
kompetenciák, készségek is szabadon mozognak és a növekedés elemévé válnak. De
ha csak elveszítjük az erőforrásainkat, ez természetesen leszívja a
munkaerőpiacunkat.
Ukrajna, kisebbségek. Úgy gondolom, hogy az egyik nagy hiba, amit az első új
ukrán kormány elkövetett, az volt, hogy megpróbálta eltörölni a parlamenti
képviseletet a kisebbség számára, ezt a törvényt megpróbálta eltörölni. Őszintén
szólva, szerintem ez egy nagy hiba volt. Az EU-ban úgy gondoljuk, hogy a
kisebbségeket jobban kell védeni és jobban is védettek. Mint ahogy önök is tudják,
Olaszországban súlyos problémák vannak a német ajkú kisebbséggel, de manapság
mivel valószínűleg egy nagyon - hadd minősítsem - bölcs megoldást, megközelítést
találtunk az osztrák kormánnyal együtt, nemcsak megoldottuk a problémákat, hanem
úgy gondoljuk, hogy ez a legjobb gyakorlat, amit másutt is Európában követni
kellene. Azt hiszem, hogy ez a legjobban védett kisebbség a világon. Meglehetősen
szépen fejlődtek, nagyon jó nekik ez és mindenki másnak is.
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Volt egy másik problémánk is, csak hogy példát adjak, hogy mennyire más
eredményt hoz a különböző megközelítési mód. Volt problémánk az olasz
kisebbséggel Horvátországban és Szlovéniában a második világháború után.
Képtelenség volt megállapodásra jutni Titóval akkoriban. Ez azért volt, mert akkor
nem egy demokratikus kormánnyal álltunk szemben. Egymillió embernek kellett az
otthonát otthagynia. Ők etnikai olaszok volt. Nem szeretem ezt a szót, hogy etnikai,
olaszul beszéltek, az olasz kultúrkörhöz tartoztak, részesei voltak a Velencei
Köztársaságnak évszázadokon keresztül, gyakorlatilag egy olasz kisebbség volt. De
nem találtunk megoldást, mert nem egy demokratikus kormánnyal kellett
egyezkednünk. Úgy gondoljuk, hogy ha az országok az alapértékeiket meg tudják
osztani - és reméljük, hogy az ukrán kormány be fogja tartani teljes mértékben,
mindenféle hezitálás nélkül az európai értékeket, az európai architektúrát -, ilyen
keretek között, akkor a magyar kisebbségek kérdése úgy fog rendeződni, hogy nem
lesz ott semmi probléma nagyon remélem.
Egyetértek önnel, ez egy nagyon érzékeny kérdés. Értem és támogatom a
magyar kormány aggodalmait, azt, hogy igenis meg akarja védeni ezeket az
embereket. Ha Ukrajna belép az Európai Unióba, ezt mindenképpen kezelni kell.
Nem tudom, a helyzet hogyan fog alakulni, az Európai Unió megközelítésmódja az,
hogy ha Ukrajna nem együttműködő, akkor majd Ukrajna nem tud belépni idővel az
Európai Unióba. Ne felejtsük el, hogy ami a Krím félszigeten történt, az alapjában
véve nagyon is kapcsolódott az orosz kisebbségek védelméhez nagy részében.
Különböző módon lehet kezelni ezt a kérdést és néhány más országban is, Európában
is vannak aggodalmak a tankszerű megoldás kapcsán.
Azt hiszem, minden kérdésre kitértem, úgyhogy átadom a szót a kollégámnak.
ELNÖK: Én is köszönöm. A nagykövet úrnak adom meg a szót. Kérem, hogy
legyen rövid, mert 1 órakor kezdődik a plenáris ülés.
Imants Lieģis válaszadása
IMANTS LIEĠIS, Lettország nagykövete: Nagyon szépen köszönöm, elnök úr.
Néhány szóban az ifjúsági munkanélküliségről, mert az konkrétan egy olyan kérdés
Lettországban ugyanúgy, mint Magyarországon és Olaszországban is, amely fontos.
Hálásak lehetünk a pozitív foglalkoztatásért Németországnak és az Egyesült
Királyságnak, ugyanis tőlünk is több lett állampolgár például Írországba ment. Tehát
csak arra tudok ismét utalni, amit már mondtam a bevezetőmben, hogy jelenleg
igyekszünk a befogadás és a fenntarthatóság kérdéseire összpontosítani, ami az
ifjúsági munkanélküliséget illeti. Erre majd az elnökség alatt fogunk fókuszálni.
Azt hiszem, egyértelműen jó lenne, ha egyenesen azokra a kérdésekre térnék
rá, amelyeket a keleti partnerséggel kapcsolatban tettek fel. Köszönöm elnök úr és
nagyon is egyetértek azzal, amit Maria mondott, nem hiszem, hogy vagy a
mediterrán, vagy a keleti partnerség. Mindkét terület borzasztóan fontos része az
európai uniós szomszédságpolitikának és egyértelműen vannak nüánsznyi
különbségek abban, hogy a különböző elnökségek hogyan kezelik ezeket a kérdéseket.
Nagyon is támogatjuk az olaszokat ezen a téren, osztjuk Olaszország aggodalmait a
tekintetben, hogy mi történik a migrációs kérdésekkel és mi történik Dél-Európában.
Úgy gondolom, mindenkinek érdekében áll, hogy biztonság és stabilitás alakuljon az
Európai Unió mindegyik határa mentén.
Rátérnék a feltett kérdésekre. Ha megnézzük, mi történik Ukrajnában,
emlékeztessük önmagunkat arra, hogy volt egy szuverén európai ország, amelytől a
területét elvették, invázió történt a Krím félszigeten, és most először történt meg ez a
második világháború befejezése óta. Ez radikálisan megváltoztatta a helyzetet
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Európában, legalábbis a biztonsági területen. Most sajnos egy olyan Oroszországgal
kell bánnunk, amely egy szomszédos országba behatolt és ezt Oroszország azzal az
érvvel tette, aminek persze semmi alapja nem volt, hogy védi a saját kisebbségeit a
Krím félszigeten. Éppen ezért hatoltak be a Krím félszigetre, és a területet de facto
elvették Ukrajnától. Nagyon fontos számunkra, hogy amikor de facto Lettország,
Litvánia és Észtország a Szovjetunió része volt, a nyugati partnereink soha nem
ismerték el de jure, hogy jogilag a Szovjetunió részei voltunk. Nagyon fontos, hogy mi
az Európai Unióban fenntartsuk az a politikát, hogy soha nem ismerjük el azt, hogy a
Krím félsziget jogilag része lenne Oroszországnak.
Természetesen van egy kisebbségi kérdés a Krím félszigeten, ezek a tatárok, és
ezzel a problémával is foglalkozni kell, amikor a nagyon fontos magyar kisebbségi
kérdéssel
foglalkoznak
Ukrajnában.
Ezzel
párhuzamosan
esetleg
elgondolkodhatnának azon, hogy felvetik a tatár kisebbségek helyzetét a Krím
félszigeten, hogy velük mi történik, ugyanis az ő jogaikat is alapvetően megsértik az
orosz megszállás, Ukrajna ezen részének megszállása kapcsán.
Ukrajna természetesen tagja az Európa Tanácsnak, az OECD-nek, és tudom,
hogy Magyarország aggódik a 150 ezer magyar iránt, akik Ukrajnában élnek. Ezeken a
fórumokon is ez felmerült. Ez egy olyan kérdés, amely egy héttel ezelőtt is felmerült,
amikor Maria egy ebédet adott, munkaebéd volt Navracsics külügyminiszter úrral, és
igaz, hogy nagyon is tudjuk mindezt, tudatában vagyunk ezen kérdéseknek. Úgy
gondolom, hogy a jelenlegi ukrán elnök hajlandó ezekkel a kérdésekkel foglalkozni,
mert elkötelezett, hogy Ukrajna integrációja az Európai Unióba előrehaladjon, és
igyekszik elfogadni azokat az értékeket, amelyeket mi mindannyian itt felvázoltunk.
Tehát reméljük, hogy az ukrajnai választások októberben Magyarország számára is
lehetőséget adnak arra, hogy foglalkozzon a parlamenti dimenzióval ezen kérdések
kapcsán.
Ami a terrorizmus kérdését illeti, ez is felmerült. Amikor meghallom ezt a szót,
felhívnám a figyelmüket arra a tényre is, hogy ez az a politika, legalábbis, amit a mi
külügyminiszterünk Lettországban követ, hogy Kelet-Ukrajnában terrorszervezetek
működnek. Úgy gondolom, helyes lenne elismerni, hogy ez a helyzet, hogy ami KeletUkrajnában történik, az folyamatos agresszió, méghozzá orosz partnerek részről.
Nagyon is tetszettek azok a szavak, amelyeket ön említett, hogy nagyon fontos
Oroszországot visszafogni, visszatartani, mert Oroszország agresszorrá vált idén, és
egy egészen más biztonsági helyzet alakult ki. Nemcsak katonai beavatkozás történt,
hanem folyamatos - nevezzük háborúnak - háború folyik egy olyan országban,
amelyik Magyarország szomszédja.
De nagyon fontos az is, hogy információs háború is folyik, egy óriási
propagandaháború folyik, és úgy gondolom, nagyon fontos az Európai Unió számára,
hogy ismerje el és foglalkozzon ezzel, és ha lehetséges, próbálja meg ezt valamilyen
ellenintézkedésekkel kompenzálni, ugyanis egyértelmű, hogy majdnem egy orwelli
helyzet alakult ki, hogy Oroszország ellenőrzi a saját médiaterét a saját országában,
ugyanakkor nagyon hatékony kampányt folytat az országán kívül is, és a mi
médiáinkba beszivárog. Ez egy olyan fegyver, amivel foglalkoznunk kell az Európai
Unióban és a NATO-ban is. A NATO-csúcson néhány héttel ezelőtt volt egy kiválósági
központ a stratégiai kommunikáció kapcsán, ezt Lettországban állították föl a NATO
berkein belül, és nyilvánvalóan a NATO-partnereinkre összpontosítunk, hogy ezekkel
a kérdésekkel foglalkozzanak, amiket mi stratégiai kommunikációnak nevezünk, és ha
bármilyen támogatást kapunk Magyarországtól e területen is, nagyon örülnénk neki.
Még egyszer köszönöm elnök úr, és elnézést kérek, mert tudom, hogy kezdődik
a plenáris ülés.
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ELNÖK: Köszönöm szépen mindkettőjüknek a kiváló prezentációt. Remélem,
hogy az olasz elnökség alatt többször fogunk találkozni, és nagykövet asszony, önt is a
jövőben is szívesen látjuk. Természetesen el fogunk látogatni az önök parlamentjébe
is az év során, a lett elnökség során is, és remélem, hogy megoldásokat találhatunk
sok-sok kérdésre. Köszönöm szépen.
Tisztelt Bizottság! Két dologról szeretném tájékoztatni képviselőtársaimat. A
német Bundestag európai ügyek bizottságának delegációjával szeptember 16-án, azaz
holnap 10 óra 30 perckor folytatunk eszmecserét itt, a Gobelin-teremben. A titkárság
az erről szóló tájékoztatót megküldte. A jelenlegi információink szerint bizottságunk
hét tagja vesz részt az egyórás eszmecserén.
A visegrádi együttműködés keretében féléves rendszerességgel találkoznak a
cseh, a lengyel, a szlovák és a magyar európai uniós ügyekkel foglalkozó parlamenti
bizottságok. 2014. október 14-16-án az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága
Hernádvécsén látja vendégül a régió partnerbizottságait. A tanácskozásra október 15én, szerdán kerül sor. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatót a titkárság megküldi a
bizottság tagjainak. Kérem, hogy aki szállást igényel, legkésőbb szeptember 22-ig
jelezze azt.
Az ülés berekesztése
Köszönöm képviselőtársaimnak, nagykövet asszonynak és nagykövet úrnak a
részvételt. A bizottsági ülést bezárom. Köszönöm szépen.
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 46 perc)

Dr. Hörcsik Richárd
a bizottság elnöke
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