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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 00 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó reggelt kívánok! Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek 
bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, az Országgyűlés 
munkatársait, meghívott vendégeinket, a sajtó igen tisztelt képviselőit, és köszöntöm 
a mai napirendi pont előadóját, Takács Szabolcs államtitkár urat és munkatársát. 
Engedjék meg, hogy külön köszöntsem Schöpflin György európai parlamenti 
képviselőt. Köszönjük, hogy megtisztelte bizottsági ülésünket, és kérem, hogy majd 
járuljon hozzá a bizottságunk sikeres üléséhez. 

Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenléti ív 
alapján az eseti képviseleti megbízással bizottságunk határozatképes.  

A mai napi napirendi javaslatomat képviselőtársaim a törvényi előírásnak 
megfelelően megkapták. Egyetlen tervezett napirendi pontunk van: tájékoztató az 
Európai Tanács 2016. szeptember 16-ai informális pozsonyi üléséről. A napirendi 
pont előadója Takács Szabolcs államtitkár úr. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye. (Nincs jelzés.) 
Nem látok ilyet. Szavazásra teszem fel. Ki az, aki támogatja a napirendi pont 
megtárgyalását? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) A jegyzőkönyv számára is 
megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag elfogadta a napirendi pont 
megtárgyalását. 

Tájékoztató az Európai Tanács 2016. szeptember 16-i informális 
pozsonyi üléséről 

Tisztelt Bizottság! Tehát egyetlen napirendi pontunk van - reméljük, hogy ez 
egy óra alatt le fog zajlani -: tájékoztató az Európai Tanács 2016. szeptember 16-ai 
informális pozsonyi üléséről. 

Még mielőtt hozzákezdünk a napirendi pont tárgyalásához, szeretném 
köszönteni bizottságunk új tagját, Hollik István képviselőtársunkat, a KDNP-frakció 
részéről. Jó munkát kívánunk! Reméljük, hogy hasznos lesz a bizottsági üléseken 
eltöltött sok-sok idő, és aktívan részt vesz majd képviselő úr a bizottság itthoni és 
külföldi ülésein is.  

A mai napirendi pont keretében a pénteki pozsonyi találkozón előterjesztett 
magyar javaslatokról, különösen a biztonságot, a migrációt érintő eredményekről, a 
27 tagország által elfogadott pozsonyi nyilatkozatról kérnénk egy rövid szóbeli 
tájékoztatást államtitkár úrtól, és majd utána kérjük Schöpflin képviselő urat is, hogy 
röviden szóljon az informális ülésről. Utána megnyitom a vitát, képviselőtársaim 
számára lehetőség lesz kérdést föltenni, kommentet elmondani, aztán összegyűjtjük a 
kérdéseket, majd visszaadom a szót az államtitkár úrnak.  

Tisztelt Bizottság! Megadom a szót államtitkár úrnak. Tessék parancsolni! 

Takács Szabolcs Ferenc tájékoztatója 

TAKÁCS SZABOLCS FERENC, a Miniszterelnökség államtitkára: Köszönöm 
szépen, elnök úr, mindenekelőtt a meghívást, és tisztelettel köszöntöm a jelen lévő 
képviselő urakat, mind a magyar Országgyűlés képviselőit, mind az Európai 
Parlament képviselőit, Schöpflin professzor urat. Köszönöm a meghívást. Örömmel 
adok egy rövid értékelést arról, hogy a kormány hogyan értékeli a szeptember 16-ai 
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pozsonyi találkozót, illetve az ott elfogadott nyilatkozatot, valamint általában a 
tanácskozás kimenetelét.  

Azzal kezdeném, hogy az uniós tagállamok vezetői, amikor legutóbb 
találkoztak formális Európai Tanács-ülés keretében június 27-én Brüsszelben, néhány 
nappal a nagy-britanniai népszavazást követően, akkor állapodtak meg arról, hogy 
belátható időn belül össze kell ülniük, és értékelniük kell a britek kilépése utáni 
európai uniós perspektívákat a britek nélkül. Ez az oka annak, hogy Pozsonyban nem 
28, hanem 27 tagállam vezetői voltak csak jelen. Sokan a sajtóban, illetve a sajtón 
kívül is a közéletben kicsit furcsának tekintették, hogy csak 27 miniszterelnök, illetve 
államfő vesz részt, hiszen a britek nyilvánvalóan teljes jogú tagjai az Európai 
Uniónak, hiszen még a formális kilépési notifikációt sem tették meg a Lisszaboni 
Szerződés 50. cikkelyének aktiválásával, de amint mondtam, erről egy megállapodás 
született már júniusban Brüsszelben. Igazából a tanácskozás státusát kellene 
mindenekelőtt tisztáztunk. Ez nem egy Európai Tanács-ülés volt, még talán 
informálisnak sem lehet nevezni, inkább egy véleménycsere, egy magas szintű 
tanácskozás arról, hogy hogyan lépjen tovább az Európai Unió.  

Az elmúlt három hónapban valójában jogilag sok minden nem történt a 
brexittel összefüggésben, tehát Pozsonyban nem azzal a céllal ültek össze a vezetők, 
hogy arról tárgyaljanak majd, hogy a brexit-tárgyalásoknak milyen legyen a tartalma, 
illetve a menetrendje, hiszen a notifikációra várni kell. A jelenlegi információk szerint 
ez 2017 első negyedévében történhet meg, de alapvetően a nagy-britanniai kormány 
döntésétől függ. Tehát itt nem a brexitről tárgyaltak az uniós tagállami vezetők, illetve 
az intézmények vezetői, hanem egy helyzetértékelést adtak egymásnak arról, hogy 
hogyan néz ki jelenleg az Európai Unió állapota, az integráció állapota, milyen az 
európai közvélemény hangulata, milyen félelmek vannak az európai polgárok fejében, 
mik azok a nagy kihívások - mind belső, mind külső kihívások -, amikkel szembe kell 
néznie az Uniónak, és erre milyen válaszokat próbálnak meg találni. 

Azt gondolom, hogy néhány dologban már a tanácskozást megelőzően volt 
egyfajta konszenzus, ami önmagában pozitív dolognak tekinthető, hiszen az uniós 
vezetők mindannyian úgy látták, hogy a polgárok bizalmát vissza kell nyerni, és meg 
kell próbálni megtalálni azokat a legkisebb közös nevezőket, ahol egyetértés van. 
Ilyen egyetértés volt az, hogy lehetőleg minél több pozitív üzenetet kell 
megfogalmazni az Unióval kapcsolatban, hiszen mindannyian úgy gondoljuk, hogy az 
európai integrációnak az Unióban élő emberek jövője szempontból nincsen igazából 
alternatívája. A nézetkülönbözőségek abból adódnak, hogy ki hogyan értékeli, hogy 
jelenleg hogy működik az Európai Unió, és itt már azért vannak nézetkülönbségek. 
Nekünk egy világos, és azt gondolom, hogy következetesen képviselt álláspontunk az, 
hogy nem az Európai Unióval van baj, hanem az Unió működésével, azokkal a 
mechanizmusokkal, amelyek jelenleg működtetik az Uniót, és ezen kell változtatni. 
Ezt nevezhetjük egy reformfolyamatnak, merthogy az is, és a magyar kormánynak az 
a célja, hogy valóban mélyreható és átfogó reformok történjenek az uniós integrációt 
illetően. 

Kezdeném a pozitív üzenetekkel, mert azt gondolom, az mindenképpen egy 
pozitívuma a pozsonyi találkozónak, hogy úgy tűnik, hogy az Unió nem fog tovább 
erodálódni, tehát nincsen senki más, aki szeretne kilépni az Unióból. Tehát a 27 
tagállam együtt képzeli el a jövőjét, és ez önmagában egy pozitív fejlemény.  

A nagy válságok közül kiemelném a migrációs válságot, amely az egyik 
legimminensebb és legsúlyosabb válsága az Uniónak jelenleg. Itt is beszélhetünk 
olyan elemekről, ahol konszenzus van. Ilyen például az, hogy az Unió 27 tagállama 
most már egységesen mondja azt, hogy prioritás az, hogy megvédjük az Unió külső 
határait. Ezt nekünk, magyaroknak különösen jó hallani, hiszen, ha úgy tetszik, egy 
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picit visszaköszönnek azok az igények, azok az álláspontokat, amiket mi a válság 
kirobbantása óta megfogalmaztunk, és ennek részeként azt is megerősítették a részt 
vevő tagállami vezetők, hogy egyrészt végre kell hajtani az Európai Unió és 
Törökország között idén márciusban megkötött megállapodást minden 
bonyolultságával és érzékenységével együtt. Mindannyian tudjuk, hogy júliusban 
Törökországot nagyon komoly belpolitikai válság rázta meg, amelynek a 
következményei nyilván a mai napig érezhetőek és tartanak, tehát van egy evolúciója 
a török belpolitikának.  

Emellett számunkra szintén fontos, hogy az is megerősítést nyert, hogy a 
nyugat-balkáni térségben elhelyezkedő országokat is segítenie kell az Uniónak abban, 
hogy a külső határvédelmet hatékonyan és fenntartható módon tudják megtenni. 
Különösen Bulgária esetében került ez nevesítésre, hogy Bulgáriát segíteni kell 
minden lehetséges eszközzel, hogy a bolgár-török határ teljes körű ellenőrzését meg 
tudják tenni. Ez egy olyan pontja a nyugat-balkáni migrációs útvonalnak, ahol egyre 
erősödő nyomást lehet tapasztalni. Idetartozik az, hogy a magyar miniszterelnök is 
nemrég járt Bulgáriában, ahol a bolgár miniszterelnökkel együtt demonstrálta azt, 
hogy valóban az Uniónak ezt a pontját mindenkinek közösen kell megerősítenie. 
(Csöbör Katalin megérkezik az ülésre.) 

Ezzel együtt, bár történt némi elmozdulás abba az irányba, hogy az Európai 
Unió migrációs politikája változzon, teljes mértékben azért nem lehetünk nyugodtak, 
hiszen nem került nevesítésre az, hogy az uniós tagállamok önkéntes alapon vegyenek 
részt a migrációs válság kezelésében, és ami a politikai eljárási szabályokat illeti, az a 
többször idézett minősített többségi eljárás továbbra is az Unió joganyagának a része, 
tehát az a jogi eljárás, amelyet Magyarország, illetve Szlovákia kifogásolt a tavaly 
szeptember 22-ei Bel- és Igazságügyi Tanács-ülésen, továbbra is érvényben van. 
Tehát, ha egy picit a magyar aktuálpolitikáról, belpolitikáról is beszélhetek, mi úgy 
gondoljuk, hogy a magyarországi népszavazásnak október 2-án óriási jelentősége van, 
hiszen fontos lesz az, fontos az, hogy egy uniós tagállam polgárai közvetlen módon 
fejezzék ki az álláspontjukat azzal kapcsolatban, hogy mit gondolnak az Unió 
migrációs politikájáról. 

Tehát ebből a szempontból azért nem vagyunk teljesen elégedettek és 
boldogak; némi elmozdulás tapasztalható, de messze van még az az állapot, amikor 
mi, úgy gondoljuk, hogy megnyugodhatnánk. 

Ilyen probléma az is, hogy továbbra sincs közös értelmezési kerete annak, hogy 
mit jelent az, hogy van szolidaritás, hiszen továbbra is ennek a fogalomnak csak egy 
értelmezését fogadják el Brüsszelben, hiszen alapvetően a kötelező elosztási 
kvótákban, relokációkban gondolkoznak, és egyelőre még nem jutottunk el oda, hogy 
legyen tagállami egyetértés abban, hogy mindenki a saját kapacitásának, 
szándékainak megfelelően vegye ki a részét ebből a közös tortából. Mi úgy gondoljuk, 
azzal, hogy a magyar déli határt védve az Unió külső határát védjük meg, azzal 
Magyarország is nagymértékű szolidaritását fejezi ki az Unió többi tagállamával 
szemben. Tehát ez a politikai vita továbbra is folytatódik, és folytatódni fog az 
elkövetkezendő hónapokban.  

Visszatérve azonban a találkozóra, én valóban azt emelném ki, ami pozitívum. 
Született egy dokumentum, amit pozsonyi nyilatkozat néven fogadtak el a résztvevők. 
Eredetileg nem tervezték egyébként, hogy lenne bármilyen írásos anyag. Az Európai 
Tanács elnöke kommunikációs javaslatokat fogalmazott meg a tagállamok vezetőinek, 
hogy mindenki próbáljon egy irányba kommunikálni. Ebből végül is lett egy 
dokumentum. Ez elindít egy folyamatot, amely záró akkordját jövő év márciusában 
határozták meg, amikor is Rómában sorra kerül majd az az uniós tanácskozás, amely 
a római szerződés aláírásának 60. évfordulóját hivatott megünnepelni.  
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Tehát elindult egy Pozsonytól Rómáig tartó folyamat, amely részeként lesznek 
formális Európai Tanács-ülések a megszokott táncrendben, októberben, illetve 
decemberben. Várhatóan 2017 elején az akkor már uniós elnökséget ellátó Málta 
fővárosában, La Vallettában lesz egy, a pozsonyihoz hasonló informális tanácskozás, 
majd ezt követően lesz egy februári Európai Tanács-ülés és majd a római konferencia 
márciusban. Tehát van egy útiterv, és ennek az útitervnek vannak előre 
meghatározott etapjai, és közben értékelik a folyamatot, hogy ki hogyan látja az 
ügyeket.  

Ami a nagy kihívásokat illeti, próbáltak reflektálni ebben a dokumentumban is 
az uniós vezetők arra, hogy a polgárokat leginkább mi feszélyezi, mi zavarja és mi 
nyugtalanítja. Mindenekelőtt az uniós országok biztonsága, egyrészt a belbiztonsági, 
másrészt a külső biztonsági kérdések.  

A külső biztonságról már beszéltem egy picit a migráció kapcsán, 
határvédelem, tehát erre nem nagyon térnék ki. Egy fontos elem azért benne van a 
dokumentumban. Azt is kimondja ez a dokumentum, hogy helyre kell állítani a 
schengeni rendszer működését. Ehhez a schengeni együttműködésben részt vevő 
valamennyi tagállamnak, kompromisszumok nélkül, a saját felelősségét komolyan 
kell venni, és a saját kötelezettségeit teljesíteni kell, minden tagállamnak, beleértve 
valamennyi tagállamot, hiszen csak így tudjuk garantálni az uniós polgárok számára 
legfontosabb szabad belső mozgás lehetőségét.  

Van egy dokumentum, a Back to Schengen dokumentum, amit elfogadtak 
korábban. Az Európai Bizottság ebben azt vállalta, hogy az év végéig, november 
végéig, december közepéig Görögországot is teljes körűen visszavezeti a schengeni 
rendszerbe. Tehát vannak komoly elvárások a Bizottság irányába, illetve a tagállamok 
irányába is. Mi úgy gondoljuk, hogyha ez megtörténik, ez érdemben változtathatja 
majd a helyzetet. 

Görögország továbbra is úgy látja, hogy óriási nyomás alatt áll. Ezzel mi nem 
vitatkozunk. A héten küldte meg az illetékes görög miniszter az uniós vezetőknek azt 
a levelét, amelyben további technikai, illetve anyagi segítséget kér a külső 
határvédelemhez. Ezt nyilván meg kell majd vitatni a megfelelő fórumokon.  

Ami a belső biztonságot illeti, az előző hetek-hónapok terrorsorozata 
Európában, azt gondolom, hogy önmagáért beszél. Tehát az uniós vezetőktől joggal 
várják el a polgárok azt, hogy megnyugtató válaszokat adjanak. Ilyen lehet például a 
különböző szolgálatok közötti sokkal hatékonyabb és átfogóbb együttműködés 
megerősítése, felgyorsítása, általában a belső védelmi kapacitások erősítése és egy 
következetes küzdelem mindazon radikalizáció ellen, amely eredményezett több 
terrortámadást is Európában. Hiszen tudjuk, hogy a terrortámadásokban nemcsak 
újonnan érkezett migránsok vettek részt, hanem Európában született és ott felnőtt 
uniós polgárok is.  

Nagyon fontos előrelépés kell, hogy legyen, hogy létrejöjjön az a rendszer, 
amelyet európai utasinformációs és engedélyezési rendszernek hívnak, angol 
rövidítéssel az ETIAS-rendszer, amely az Egyesült Államokban működtetett 
rendszerhez hasonlóan, a külső határokon történő mindennemű ki- és belépést teljes 
körűen ellenőriz, uniós állampolgárokat is beleértve. Ez nyilván a belső és a külső 
biztonságot erősítő tényező lehetne.  

Szóba került az is, hogy év vége előtt el kell érni az európai határ- és parti őrség 
gyorsreagálású kapacitásának a maximumát, tehát minden olyan intézményi ügyet is 
meg kell oldani, amely napirenden volt. Tehát ezeket az uniós intézményeket, 
ügynökségeket meg kell erősíteni és teljes mértékben akcióképessé kell tenni.  

Illetve fontos eleme még ennek, hogy meg kell kötni azokat az együttműködési 
megállapodásokat, kontaktokat a kibocsátó országokkal, a migráció tekintetében az 
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afrikai országokkal elsősorban, amelyek tartalmaként az együttműködésünket csak 
azzal a feltétellel tudjuk erősíteni, ha ők is részt vesznek a migrációs válság 
kezelésében.  

A külső biztonság tekintetében fontos lépés volt az is, amiről az utóbbi 
hetekben magas szintű nyilatkozatok is szóltak, hogy a britek kilépését követően 
Európa, az Európai Unió védelmi dimenzióját meg kell erősíteni. Egy jövőbeni 
európai hadsereg alapjairól is elkezdtek beszélni, ami érthető módon nyilván csak 
embrionális szakaszban van. De abban is egyetértés van, hogy növelni kell az európai 
védelmi kapacitásokat. Tehát elindul majd egy ezzel kapcsolatos egyeztetés, amelyben 
nyilván a NATO-val mint egy nagyon komoly biztonsági szervezettel folyamatosan 
egyeztetni kell ebben az ügyben. 

Egy másik komoly probléma, ami Európát sújtja, az egyrészt a gazdasági 
recesszió nagyon sok országban és az ezzel járó társadalmi problémák, mindenekelőtt 
a munkanélküliség, különösen a fiatalkori munkanélküliség.  

Az uniós vezetők erről is tanácskoztak, és meghatároztak egy menetrendet. 
Jövő tavaszig érdemben előre kellene lépni olyan ügyekben, amelyek az Unió globális 
gazdasági versenyképességét növelhetik. A gazdaságok átállítása a digitális 
gazdaságra, a tőkepiaci unió, illetve az energiaunió kapcsán történő érdemi 
előrelépésekről beszéltek, illetve arról is, hogy hogyan tud az Unió egy olyan 
robusztus kereskedelempolitikát folytatni, amely egyébként a világgazdaságban 
betöltött súlyának megfelel. Ez különösen az amerikai választások fényében érdekes. 
Ott is egy új kormány fog felállni jövő év elején, és majd meglátjuk, hogy az új uniós 
vezetők hogyan fognak hozzáállni a szabadkereskedelmi megállapodáshoz.  

Zárásként annyit mondanék, és ha szabad, akkor idéznék ebből a 
nyilatkozatból, mert azt hiszem, ez nagyon fontos mondat, és a legjobb, ha ezt idézem. 
A dokumentum eleje megállapítja, hogy: az Európai Unió nem tökéletes, de nincs 
jobb eszközünk arra, hogy az új kihívásokkal megküzdjünk. Nemcsak azért van 
szükség az EU-ra, hogy garantálhassuk a békét és a demokráciát, hanem azért is, hogy 
a lakosság biztonságát szolgálhassuk és szavatolhassuk. És azért is, hogy jobban 
eleget tudjunk tenni polgáraink azon igényének és kívánságának, hogy 
kontinensünkön határok nélkül utazhassanak, és bárhol szabadon élhessenek, 
tanulhassanak, dolgozhassanak és boldogulhassanak, valamint részesülhessenek 
Európa gazdag kulturális örökségéből.  

Azt hiszem, hogy ha ebbe az irányba indul el egy folyamat, akkor van okunk 
optimizmusra, de még nagyon sok teendő van addig, hogy megnyugodhassunk. 
Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az államtitkár úrnak a rövid és tömör beszámolóját. 

Akkor megadom a szót a professzor úrnak, hogyha gondolja, röviden kommentálja az 
informális csúcsot. 

Dr. Schöpflin György András hozzászólása 

DR. SCHÖPFLIN GYÖRGY ANDRÁS európai parlamenti képviselő: Köszönöm 
szépen a szót, elnök úr. Mindenkit tisztelettel köszöntök. Köszönöm a beszámolót, 
államtitkár úr.  

Lenne egypár kérdésem és aztán pár megjegyzésem. Tehát az első kérdésem az, 
hogy Pozsonyban a háttérben, ha erről esetleg volt szó, történt-e valami a brexit-
ügyben. Ez tényleg egyedülálló eset, precedens nélküli, hogy Nagy-Britanniát, 
bocsánat, az Egyesült Királyságot nem hívták meg, és nehezen tudom elképzelni, hogy 
a folyosókon erről ne lett volna szó. 
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Ehhez tartozik a közös európai hadsereg gondolata. Ha jól tudom, a brit 
honvédelmi miniszter azt mondta, Nagy-Britannia ezt meg fogja vétózni; azt hiszem, 
tegnap vagy tegnapelőtt láttam. Nagy-Britannia teljes jogú tagja az Európai Uniónak 
addig, ameddig. Hogy meddig? Egyes képviselőtársaim Brüsszelben azt mondják, 
hogy ó, lehet, hogy ’24-ig. Ez örökkévalóság. Senki sem tudja. De mindenesetre 
egyesek nagyon szeretnék ezt húzni, ameddig csak lehet. A másik oldalon az 
úgynevezett kemény brexitesek mielőbb el akarják kezdeni. Ez Londonban fog 
eldőlni. 

Fölhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy szerdán hangzott el Jean-Claude 
Juncker Unió állapotáról szóló, hosszú beszéde. Nagyon hosszú beszéd, tehát sok 
mindent lehet belőle kiolvasni, olyan 50 percen át beszélt. Az volt a benyomásom 
valamennyire a testbeszédéből is, hogy mintha egy engesztelő hangnemet vállalt 
volna föl, és mintha beismerné azt, hogy igen, tényleg legalább két Európa van, az 
egyik mi vagyunk, a másik ő; kicsit durván. Ezt a beszédet szerintem érdemes 
közelebbről is tanulmányozni, mert lehet, hogy tanulságos lesz számunkra, illetve a 
V4-ek számára. 

Ami, azt hiszem, a központi probléma - és ez az, amit a Bizottság, Juncker, 
illetve az első alelnök, Timmermans nagyon nehezen tud megoldani vagy kezelni -, 
hogy hol ér véget a Bizottság hatalma és hol kezdődnek a tagállami kompetenciák. Én 
azt látom ebben a Parlamentben - és most már majdnem 12,5 éve vagyok ott -, hogy 
ahogyan ezt annak idején két évvel ezelőtt Juncker és Timmermans mondták, ez egy 
sokkal politikaiabb Bizottság, és ez azt mondja nekem, hogy igen, ők tudatosan 
terjesztik a Bizottság hatalmát sok tekintetben, természetesen a tagállamok kárára. S 
az, aminek mi most a kellős közepén vagyunk, sok tekintetben erről szól.  

Még pár gondolatot szeretnék fölvetni, ami szerintem központilag fog 
bennünket érinteni. Készül az Európai Parlamentben - azt hiszem, ezt tisztáznom kell 
- egy újabb emberi jogi mechanizmus, ez az úgynevezett In ’t Veld-jelentés. Összesen 
lesz három, ami szerintem zavarodást fog okozni. Tehát a Bizottságnak megvan az a 
kerete, amit ’14 márciusában adott ki; erre még kitérek. A Tanácsban van egy ilyen 
beszélgetés, de az, amit a Parlament készít - ez nem az én bizottságom, ez az emberi 
jogi bizottság, az úgynevezett LIBE-bizottság -, nagyon széles, és egyelőre az, ami 
mind a három mechanizmus alapja, hogy nincs jogalap. Tehát nyomásgyakorlásra jó, 
de valójában, ahogyan a Tanács jogi szolgálata kimondta ’14 nyarán, ennek a 
keretnek, amit annak idején Reding biztos asszony, alelnök asszony elindított, nincs 
jogalapja. Nyomásgyakorlásra jó, de nem lehet senkit sem ezen az alapon beperelni az 
Európai Bíróság előtt.  

Tehát két mechanizmus van, a kötelezettségszegés, illetve a 7. cikkely. A kettő 
között nincs semmi. S addig, ameddig nincs szerződésmódosítás, nem is lesz. De 
baloldali kollégáim erről nem nagyon akarnak tudomást venni, és ez egy nagyon 
érdekes helyzet ebből a szempontból. Ez a jelentés, amit valószínűleg majd a második 
októberi vagy a novemberi plenárison fog megszavazni az Európai Parlament - mi, 
tehát a Fidesz delegációja még nem fogalmazott meg álláspontot -, meg lesz szavazva, 
mert a baloldalnak ez nagyon tetszik, de nem biztos, hogy szerződésmódosításig 
igazából sokat fog érni. De mindenesetre ott lesz. 

Ugyanez a helyzet szerintem Timmermans keretével, amit most már aktívan 
alkalmaznak Lengyelországgal szemben: nyomásgyakorlás. Kínos, kényelmetlen, de 
jogalapja nincs. Ezt lehetett látni a lengyel vita alkalmával, ami most volt ezen a 
héten, volt egy korábbi is, amikor a lengyel miniszterelnök asszony, Beata Szydło is 
ott volt, nyugodtan hallgatta az egészet, mert tudta, hogy ennek nem lesz 
következménye. 
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Ami ezt a folyamatot illeti, tehát Pozsony, Valletta, Róma: képviselőtársam, a 
liberálisok vezetője, Verhofstadt már bejelentette, hogy ő akkor szeretné látni a 
Konvent összehívását. Szerintem ebből nem lesz semmi, de azért nézzünk szembe 
azzal, hogy van egy nyomás baloldalról, hogy el kell indítani az egyre föderálisabb 
Európát, és ez szerintem bennünket is fog érinteni valamilyen formában. 

Még egy utolsó tényező, az átláthatóság. A Parlamentben készült egy jelentés a 
transzparenciáról, ennek történetesen én lettem az árnyék-jelentéstevője néppárti 
részről, a Zöldek írták, nagyon-nagyon radikális, néppárti kollegáim teljesen ki 
vannak ezen akadva, és most sikerült elhalasztani az erről szóló szavazást három 
hónapra. Ugyanakkor a Bizottság is készít egy ilyen dokumentumot, ha jól tudom, ez 
szeptember 27-én lesz meg, és a következő lépés egy intézményközi megállapodás. 
Tehát a Tanácsnak ebben lesz szerepe. Hogy pontosan mit akarnak elérni? Van, aki 
nagyon radikális, aki effektíve meztelenre akarja vetkőztetni a képviselőket - a 
meztelen természetesen idézőjelben van -, van, aki azt mondja, hogy igen, senki sem 
mondhatja azt, hogy ne legyen transzparencia, de azért mérsékeltebben. Azt hiszem, 
hogy fontos ezeket követni, én mindenképpen úgymond hivatalból is - az 
Alkotmányügyi Bizottságnak vagyok a tagja, néppárti koordinátora - ezt követem, és 
nagyon örülnék ennek a lehetőségnek, hogy ezt a pár dolgot most volt alkalmam 
elmondani. Mindenkinek jó munkát kívánok. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, professzor úr. A vitát megnyitom. Akinek kérdése, 

véleménye van, most elmondhatja, kérdést tehet fel nemcsak államtitkár úrnak, 
hanem professzor úrnak is. Tessék parancsolni! (Jelzésre:) Józsa képviselő úré a szó. 

Kérdések 

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Nem különböztette meg a 
felvezetőjében, hogy kérdés és hozzászólás együtt vagy külön legyen. A kérdés 
jelentőségére való tekintettel én szeretném kérni azt az ügyrendi metódust, hogy 
külön tárgyaljuk a kérdéseket és aztán a hozzászólásokat, mert a hozzászólásomat 
kicsit befolyásolná, hogy milyen választ kapok a kérdésre.  

A kérdésem lényege a következő. Ezt a bizalomerősítő pozsonyi informális 
miniszterelnöki tanácsi ülést megelőzte Magyarország részéről néhány kezdeményező 
javaslat - és következetesen képviselve nemcsak a többségi párt, hanem a 
magyarországi ellenzéki pártok részéről -: Európa külső határainak a védelme, ennek 
a fontossága, és új elemként az ehhez kapcsolódó, összehangolt európai fegyveres erő 
megszervezése is. Én úgy gondolom, ez beleillett abba a képbe, hogy ez egy 
bizalomerősítő összejövetel legyen Pozsonyban. Lát-e államtitkár úr lehetőséget a 
magyar diplomácia részéről akár a kommunikáció, akár a hivatali, tehát a nem 
azonnal publikus, diplomáciai egyeztetések területén, hogy ezekben a 
kezdeményezésekben Magyarország továbbra is előre tudjon haladni, és részese 
lehessen az esetleges megvalósításnak? Ahogy elhangzott EP-képviselő úr részéről, a 
britek inkább gátolni akarnák ezt a folyamatot. A saját szemszögükből nekik teljesen 
igazuk van, de az ő szempontjaik, én azt hiszem, kifutóban vannak az európai 
érdekrendszerből. 

A másik kérdésem az EP-képviselő úrhoz irányul. Itt elkezdte lebegtetni az 
emberjogi elkötelezettségét az Európai Uniónak, hogy ennek talán nincs is meg a jogi 
alapja, és kétszer is mechanizmusnak nevezte. Én úgy gondolom, hogy az európai 
kötődés az emberi jogokhoz, akár a keresztény kultúra eredeti tanítását illetően, akár 
az ENSZ Emberi Jogi Nyilatkozatát tekintve, amit külön-külön minden egyes ENSZ-
tagállam már aláírt és egységesen az Európai Unió is vall, én úgy gondolom, hogy ha 
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jogi megerősítésben gondolkozunk, akkor ez nem az eddigi folyamat gyengítését, 
hanem éppen az erősítését kellene, hogy jelentse.  

Tehát én szeretném, ha ezt kicsit pontosítaná, képviselő úr, hogy a saját 
személyes elköteleződése milyen irányba hat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Hollik István képviselő úré a szó. 
 
HOLLIK ISTVÁN (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszönöm 

szépen az államtitkár úrnak is, meg a képviselő úrnak is a beszámolót, illetve a 
megjegyzéseket.  

A beszámoló teljes mértékben széleskörű volt, de nekem mégis lenne egy 
tisztázó kérdésem, hiszen láthattuk, hogy ennek a pozsonyi informális 
megbeszélésnek voltak belpolitikai hullámai is, mármint abban a tekintetben, hogy ki 
értékelte sikeresnek, illetve ki sikertelennek ezt a megbeszélést vagy informális 
csúcsot.  

És ahogy ön is említette, ha jól emlékszem, azt mondta, ez a csúcs arra volt jó, 
hogy a legkisebb közös többszöröst megtalálják az államfők. Ebben a tekintetben 
beszélt sok miniszterelnök, többek között például a szlovák miniszterelnök is arról, 
hogy ez a találkozó sikeresnek mondható. Azonban több miniszterelnök, többek 
között Magyarország miniszterelnöke is azt mondta, hogy sikertelen volt. Ha jól 
értettem, tette mindezt azért, merthogy, bár lehet, hogy olyan dolgokról sikerült 
beszélni, amiben egyetértés van, ugyanakkor nem sikerült beszélni arról a kérdésről, 
ami Európát leginkább mozgatja és láthatóan nincs benne egyetértés. A pozsonyi 
nyilatkozat szövege is erről árulkodik, hogy egy árva szó sincsen benne a kötelező 
elosztási mechanizmusról, a relokációról.  

Tehát ebben a tekintetben, arra kérném, hogy erről még beszéljen egy kicsit, 
hogy valóban arról beszélhetünk-e, hogy volt egy együttműködési szándék mindenki 
részéről. Ebben a tekintetben megkeresték azokat a témákat, amikben együtt tudunk 
működni, azonban mégiscsak azt láthatjuk, és ebből a szempontból valóban 
sikertelennek értékelhető ez a megbeszélés, hogy ugyanakkor, ami az Európai Unió 
polgárait leginkább érdekli és érinti, mind bennünket, magyar embereket is, ez a 
kötelező elosztási mechanizmus, hogy ez nem került szóba, illetve ebben a tekintetben 
nem tudtak előrelépni az Európai Unió vezetői. Köszönöm szépen. (Dr. Szájer József 
megérkezik a bizottság ülésére.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessely alelnök úré a szó. 
 
TESSELY ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Csak egy nagyon rövid 

kérdést szeretnék feltenni. A professzor úr is említette, hogy a Bizottság elnöke közel 
50 perces helyzetértékelő beszédet tartott. Az iránt érdeklődnék, hogy volt-e ennek 
bármilyen visszhangja? Ezen a tanácskozáson foglalkoztak-e a miniszterelnök urak 
ezzel a kérdéssel? 

 
ELNÖK: Több kérdést nem látok. Tisztelt Államtitkár Úr! Ahogy említette az 

államtitkár úr, egy nagyon fontos mondat szerepel a pozsonyi nyilatkozatban: az EU 
nem tökéletes, de nincs jobb eszközünk arra, hogy az új kihívásokkal megküzdjünk.  

Ebben a mondatban benne van az is, hogy egyrészt pozitív fejlemények is 
történtek az informális csúcson, ugyanakkor a legtöbb államfő, kormányfő abban 
értett egyet, hogy mégiscsak sikertelen volt, mert nem sikerült az adott problémákra 
megfelelő választ találni. Miközben új bizottságok jönnek létre, új gondolatok 
születnek, aközben nincs végső megoldás, egy olyan megoldás, ami a 
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bevándorláspolitikát nyugvópontra hozná Európában, hiszen ez a legfontosabb 
probléma, és erről nem esett szó.  

Nem véletlen, hogy Renzi miniszterelnök azt nyilatkozta vasárnap, hogy 
abszolút elégedetlen, hiszen nem volt szó a relokációról. Ugyanakkor más 
miniszterelnököktől is hallottuk, hogy mindez más formában nem adott megoldást 
arra vonatkozóan, hogy hogyan kerüljön pont a migrációs válság végére, mert a 
migránsok jönnek, és ne adj isten, de hasonló támadás éri az európai határokat, mint 
éppen egy évvel ezelőtt volt, minden lehetőség adott. Tehát ez is, olybá tűnik, hogy 
kicsit elodázza a migráció kérdésének a megoldását, holott ennek az informális 
csúcsnak éppen az volt az értelme, hogy még mielőtt a formális csúcs létrejön, addigra 
szülessen valamifajta olyan konszenzusos javaslat, amit el tudnak fogadni, és ami év 
végére talán rendezi ezt a problémát.  

Az egyik ilyen megoldatlan kérdés, amit tőlünk is számon kérnek, a szolidaritás 
kérdése. Gunther Kirchbaum úrral csütörtökön este találkoztam itt, Budapesten, és ő 
is többször felvetette, hogy Magyarország nem elég szolidáris a migránskérdésben. 
Azt látjuk, hogy valóban, Európában azt tekintik szolidárisnak, aki befogad egy 
migránst, aki pedig nem akar befogadni a kötelező betelepítéssel, az nem szolidáris.  

És ebből a szempontból Orbán Viktor miniszterelnök úr helyesen nyilatkozta, 
hogy azt kell megnézni, hogy ki mit áldoz ma Európában azért, hogy Európa 
biztonságos legyen; ki mennyit költ, milyen erőfeszítéseket tesz azért, hogy 
Európában az emberek nagyobb biztonságban éljenek. Úgy hiszem, hogy ebben a 
vonatkozásban igaza van a miniszterelnök úrnak, mert Magyarország az egyik 
legszolidárisabb országok közé tartozik az Unióban, hiszen Magyarország az összes 
többletköltséget egyedül vállalja, amikor nemcsak a magyar polgárokat védi, hanem 
az európai polgárokat is, és Európa többi népével is szolidáris. Nem véletlenül 
látogatott el Bulgáriába a miniszterelnök úr. Hogyan látja, államtitkár úr, ennek a 
kérdésnek a rendezését? Tudniillik a szemünkre vetik, hogy mi nem vagyunk 
szolidárisak.  

Ugyanakkor a másik oldalon azt látjuk, hogy Görögország, amelyik immáron 
kilenc éve nem tartja be a schengeni határokra vonatkozó előírásokat, és itt, olybá 
tűnik, hogy az Európai Unió vezetői sokszor kissé naivak abban a tekintetben, hogy az 
emberkereskedelem pedig csillagászati összegeket keres azon, hogy embereket 
szállítanak célzottan, és erre a titkosszolgálatok megpróbálnak valamifajta reakciót, 
ellenreakciót adni, de ez édeskevés. Tehát az egyik kérdésem az, hogy Magyarország 
szolidáris-e vagy sem, vagy van-e mit a szemünkre vetni más európai tagországoknak, 
például a luxemburgi külügyminiszternek ebben a kérdésben?  

A másik kérdésem az, amit képviselőtársam már említett itt, hogy az Európai 
Parlamentben Juncker helyzetértékelő beszédére volt-e valamifajta folyosói reakció? 
Illetve hogyan alakul az Európai Tanács és az Európai Bizottság kapcsolata? Hiszen 
látszik, hogy a migránskérdésben is feszültség van, hiszen Donald Tusk elnök úr 
nyilatkozatai egyértelművé teszik, hogy az Európai Unió legnagyobb problémája a 
migránsválság. És olybá tűnik, hogy sokszor az Európai Bizottság ezt nem hajlandó 
figyelembe venni.  

És végül egy rövid kérdés, ami nem szorosan ide kapcsolódik, de számunkra, 
Magyarország számára nagyon fontos, hogy időközben napvilágot látott az EU 
többéves költségvetése, az MFF félidei felülvizsgálata. Kérdezem az államtitkár urat, 
hogy a kiinduló javaslat a magyar érdekek szempontjából mennyiben fogadható el? 
Mennyiben kell majd küzdenünk a magyar pozíciók jobbá tételéért?  

Ha nincs több kérdés, időközben megérkezett Szájer József európai parlamenti 
képviselő, bizottságunk volt elnöke, kérdezem, van-e hozzáfűznivalója az informális 
Tanács-üléssel kapcsolatban? Képviselőtársa ezt röviden megtette. (Dr. Szájer József 
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bólint.) Megadom a szót, és utána visszaadom a szót az államtitkár úrnak, illetve a 
képviselő uraknak. 

Dr. Szájer József hozzászólása 

DR. SZÁJER JÓZSEF európai parlamenti képviselő: Tisztelt Elnök Úr! 
Köszönöm szépen a meghívást. Elnézést kérek, hogy késve érkeztem, de iszonyú dugó 
volt a 3-as autópályán, és gyakorlatilag egy órát ültem benne.  

Én két dolgot szeretnék elmondani. Az egyik arra vonatkozik, amit az elnök úr 
említett; mivel az államtitkár úr előadását nem hallottam, ezért arra nyilván nem 
kívánok reagálni.  

A Juncker-beszéddel kapcsolatban: annak két olyan vonatkozása is volt, amely 
Magyarországot, illetve a térséget közvetlenül érinti. Az egyik a kiküldetési irányelv 
kérdése, amelyben nagyon világosan úgy fogalmazott - és azt is mondhatnám, hogy 
kicsit furcsán -, hogy a Kelet és a Nyugat között a közelmúltban kialakult feszültséget 
csökkenteni kell, egyidejűleg pedig bejelentette, hogy a kiküldetési irányelv 
szigorítását - amely ellen egyébként a magyar parlament is sárga lapos eljárás 
keretében tiltakozott - nem vonja vissza, vagyis épp az ellenkezőjét, ennek a 
feszültségnek a növelését jelenti, hiszen ez egyértelműen egy, például Magyarország 
vagy Lengyelország létező gazdasági versenyelőnye ellen indított támadás jelen 
pillanatban Nyugat-Európában, tehát nem a béke üzenete, hanem hadüzenet. Ez az 
egyik dolog, amit említeni szerettem volna. 

A másik, hogy én magam is felszólaltam ebben a vitában, tehát Juncker úr 
uniós értékelő beszédével kapcsolatban, és arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy 
szerintem félreértelmezték itthon többen is az ő beszédét. Ő arról beszélt, hogy a 
szolidaritást nem lehet kikényszeríteni. Ebből viszont semmi más nem következett. 
Amikor ő a roaming díjak eltörlésével kapcsolatos jogszabályról beszélt, ahol 
tiltakozott az ellen, hogy ez a jogszabály, amit ők beterjesztettek, végül is nem 
teljesítette azokat a feltételeket, ezért ő visszavonta, ott volt egy egyértelmű 
következménye annak, amit mondott. Ha ő következetes ebben a tekintetben, és 
valóban azt értette volna alatta, amit sokan beleolvastak azzal kapcsolatban, hogy a 
kötelező betelepítési kvóta visszavonásra került volna ezáltal a szöveg ellen, akkor az 
úgy következetes, ha egyidejűleg, ugyanúgy, ahogy a roaming esetén, bejelenti, hogy 
köszönjük szépen, de ezt a jogszabályt visszavonjuk átdolgozásra. Semmi ilyen nem 
történt sem akkor, sem pedig azóta, ebből következően téves az a következtetés, hogy 
azok a jogszabályok, amelyeket áprilisban, illetve májusban az Európai Parlament 
beterjesztett, és amelynek a lényege a kötelező felső határ nélküli elosztási kvótának a 
bevezetése, a családegyesítések megkönnyítése és a vonakodó tagországok számára 
pénzbüntetés, 2500 eurós, 78 millió forint körüli pénzbüntetés kilátásba helyezése, 
ne lennének, az Európai Parlamentben a LIBE-bizottság a jövő héten kezdi el ennek a 
jogszabálycsomagnak a tárgyalását, tehát egy létező, beterjesztett javaslat. Tehát csak 
szerettem volna jelezni, hogy közvetlenül a múlt heti történések alapján semmi olyan 
következtetést nem lehet levonni, amely arra vezetne, hogy ezeket az egyébként 
egészen döbbenetesen konszenzushiányos szabályokat esetleg bárki is vissza szeretné 
vonni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő úrnak a kiegészítését. Visszaadom a szót 

államtitkár úrnak és természetesen a képviselő uraknak is.  

Takács Szabolcs Ferenc válasza 

TAKÁCS SZABOLCS FERENC, a Miniszterelnökség államtitkára: Köszönöm 
szépen, elnök úr, és köszönöm a képviselő uraknak a kérdéseket, illetve a 
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hozzászólásokat. Igyekszem egyrészt kronológiailag, másrészt tematikusan válaszolni 
ezekre a kérdésekre, mindenekelőtt arra, amit Schöpflin képviselő úr, illetve Józsa 
képviselő úr is feltett, az európai védelmi kapacitások megerősítése, a majdani 
európai hadsereg koncepciójának a kibontása, illetve általában a brexittel kapcsolatos 
folyosói beszélgetések Pozsonyban. Természetesen informálisan beszélgettek a 
miniszterelnökök arról, hogy hogyan látják a jelenlegi brit belpolitikai helyzetet, 
illetve annak a lehetőségét, hogy a britek mikor kezdik meg a tárgyalási folyamatot. 
Itt érezhető egy törésvonal a tagállamok között. Alapvetően két csoportra oszlanak. Az 
egyik, egy nagyobb csoport sürgeti a briteket, hogy minél előbb notifikálják a 
Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyét, azzal az érveléssel, hogy nem szabad a briteknek 
sok időt hagyni, hogy a soraikat rendezzék, és egy érdemi tárgyalássorozatot tudjanak 
elkezdeni, ahol majd számukra nyilván kedvezőbb feltételeket fognak kitárgyalni.  

Mi meg pont azt mondjuk, hogy nincs értelme addig tárgyalni, amíg a britek 
nem rendezik a soraikat, és nem tudják, hogy mit akarnak elérni. Tehát a magyar 
kormány álláspontja az, hogy a britek majd eldöntik, hogy mikor notifikálnak. Nyilán 
nem lehet a végtelenségig húzni. Én azt gondolom, hogy a brit politikai elit, a jelenlegi 
kormány, annak a vezetője kellőképpen felelős ahhoz, hogy az előre már 
beharangozott jövő év elejei dátumkor ezt a notifikációt meg fogják tenni. Ez 
alapvetően meghatározza egyébként a brexittel kapcsolatos véleményeket. Itt van egy 
érezhető pártpolitikai törésvonal is: az európai szocialista, szociáldemokrata pártok 
inkább a sürgetés mellett állnak, de ez csak egy zárójeles, nem jelentéktelen 
megjegyzés. A jelenlegi elnök Szlovákia is egyébként ezen az állásponton van. Mi úgy 
gondoljuk, hogy ez igazából a lényegen nem változtat, a britek majd akkor 
notifikálnak, amikor notifikálnak, és addig kell felkészülni arra, hogy valóban a 
polgáraink jövőjét illetően legyünk készek arra, hogy milyen szempontokat akarunk 
megvédeni. Én most erről nem beszélnék, hiszen a pozsonyi találkozó sem erről szólt, 
hogy a brexit-tárgyalások hogyan nézzenek ki.  

Ami a védelmi kapacitásról történő diplomáciai egyeztetéseket illeti: én azt 
gondolom, hogy ebben van egy konszenzus a 27-ek között, hogy miután majd a britek 
kilépnek az Európai Unióból, akkor az Unió védelmi képességén változtatni kell. 
Hiszen azt látjuk, hogy mindazokban a válságövezetekben vagy válságokban, amelyek 
egyébként óriási terheket és kihívásokat eredményeznek az Európai Uniónak, például 
a közel-keleti biztonsági válságok, de akár a migrációs válság is, amelynek nyilván egy 
összetett és bonyolult okozati rendszere van, beleértve akár a klímaváltozást, a 
társadalmi feszültségeket, éhínséget, demográfiai változásokat, tehát ott is nyilván a 
védelmi kapacitással jelen kell lenni, de a közvetlen szomszédságunkban most már 
évek óta bonyolódó biztonságpolitikai válságban, az ukrán-orosz válságban sincs 
igazából az Európai Uniónak túl nagy esélye, hogy érdemben befolyásolja a 
folyamatokat egy világos védelmi kapacitás nélkül. Tehát ebben van konszenzus, és a 
brit honvédelmi miniszter értékelését politikailag tudom értelmezni, jogilag nem 
feltétlenül. Igazából nincs mit megvétóznia, hiszen az Európai Unióban azért, 
legalábbis mi reméljük, hogy nincsen gondolatmonopólium, tehát azt, hogy vezetők 
felvetik ennek a koncepciónak a szükségességét, azt azért nem lehet megvétózni. Ha 
elindulna egy jogalkotási folyamat, amíg a britek tagok, ott nyilván van lehetősége, de 
inkább politikai nyilatkozatnak értékelem ezt a megszólalást a brit honvédelmi 
miniszter részéről.  

Ezzel együtt azt nagyon fontosnak tartom elmondani, és szerintem, amikor 
európai hadseregről beszélünk, akkor párhuzamosan azt is hangsúlyozni kell, hogy 
meg kell találni a szinergiákat a NATO-val, a NATO-n belüli felelősségvállalással, a 
NATO-tagsággal, tehát a kettőt kell szintetizálni úgy, hogy egyik közösségnek se 
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legyen ez ellenére. Én azt hiszem, hogy erre van lehetőség, és az elkövetkező 
időszaknak ez egy fontos folyamata lehet.  

Több kérdésben szó volt a Bizottság elnökének, Jean-Claude Junckernek a 
parlamenti értékelő beszédéről. Valóban Junckertől szokatlan módon ez már-már 
baráti hangnemű beszéd volt, aminek sok oka lehet. Azt gondolom, hogy a Bizottság 
elnöke is érzékelte azokat a politikai hangulatokat, amelyek különböző tagállamokban 
is kialakultak, vezetők részéről elhangzottak egyre hangsúlyosabban, hogy tisztázni 
kell azokat az intézményi kompetenciákat, amelyek egyfajta jogi-politikai kakofóniát 
eredményeztek az utóbbi időszakban abból kiindulva, hogy valóban a politikai 
bizottság koncepciót a Bizottság elnöke, illetve egyes tagjai hogyan értelmezték. Én 
úgy érzem, hogy van egyfajta óvatos oldalra lépés a Bizottság elnöke részéről, 
különösen egy olyan tanácskozás előtt, ahol alapvetően az Európai Tanács elnöke, 
illetve a tagállami miniszterelnökök cseréltek véleményt.  

Nekünk az álláspontunk ebben teljesen világos: az Európai Bizottság 
kompetenciái ott érnek véget, ahol az meg van határozva az uniós 
alapszerződésekben. A politikai döntést, illetve iránymutatást folyamatosan az 
Európai Tanácsnak, a miniszterelnökök tanácsának kell meghoznia, az Európai 
Bizottság pedig intézi az Unió ügyeit, nyilván szoros együttműködésben a Tanáccsal, 
és őrködik az uniós jog érvényesülése felett. Azt gondolom, hogy ha ebben van egy 
egyetértés és azonos az értelmezési keret, akkor van lehetőség arra, hogy érdemben 
előrelépjünk.  

Persze, a beszédben, ahogy itt hallhattuk a képviselő úrtól is, voltak nagyon 
konfrontatív elemek. Egyrészt a kiküldetési irányelvvel kapcsolatos állásfoglalása 
számunkra továbbra is teljes mértékben elfogadhatatlan, sok szempontból. Itt, a 
Magyar Országgyűlésben ezt mindenképp el kell, hogy mondjam, hogy nem tudjuk 
elfogadni azt, hogy a nemzeti parlamentek szerepét ennyire ignorálja és figyelmen 
kívül hagyja. Egész egyszerűen nem látjuk, hogy ez egy pragmatikus, előremutató 
hozzáállás lenne. És a Bizottság elnökeként nem is tehetné meg azt, hogy az uniós 
tagállamok egy csoportjának az érdekeit képviseli egy másik országcsoporttal 
szemben.  

Ahogy hallhattuk, 11 nemzeti parlament alsó- és felsőházai fogalmaztak meg 
indokolt véleményt ezzel az üggyel kapcsolatban. Ez egy nagyon negatív eleme a 
Juncker-beszédnek, de én azt hiszem, hogy ebben érdemben kell változtatnia. Ez a 
migráció mellett, ahogy hiszem, az elkövetkező időszak egyik legkomolyabb 
törésvonala lesz, hogy a szociálpolitikai kérdésekben milyen törésvonalak fognak 
előjönni, illetve mélyülhetnek el az elkövetkező időszakban.  

És valóban, vannak olyan elemei a beszédnek, amelyet különböző módon lehet 
értelmezni, nyitva vannak hagyva kérdések. Valóban beszélt arról, hogy a szolidaritás 
alapvetően lehet önkéntes is, de ugyanakkor ez nem lett azért teljesen véglegesítve. A 
pozsonyi nyilatkozatban pedig ez végképp nem lett kimondva.  

És az a kérdés, hogy Pozsonyt, a pozsonyi találkozót ki értékeli sikeresnek vagy 
sikertelennek, ez nézőpont kérdése bizonyos szempontból. Igyekeztem az 
előadásomban is vázolni azt, hogy a legkisebb közös nevezőt próbálták megtalálni. 
Ilyen szempontból vannak részsikerek. Mi azt valóban nem tekinthetjük sikernek, 
hogy sem a nyilatkozat, sem maga a tanácskozás nem szólt arról, hogy végérvényesen, 
mind politikailag, mind jogilag definiálnánk azt, hogy a tagállamoknak saját döntésük 
alapján kell részt venniük a migrációs válság kezelésében. Nem jutottunk még el 
addig a közös értelmezésig, hogy mit is jelent a szolidaritás. Én azt hiszem, hogy ez 
egy evolúciós folyamat, hiszen hogyha megnézzük a migrációs válság teljes 
időspektrumát, és visszakeressük azokat a nyilatkozatokat, amiket fél éve vagy egy 
éve tettek különböző vezetők, azért van jelentős elmozdulás.  
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Emlékszem még arra az időszakra, nem is olyan régen, amikor a legtöbb 
kritikát azért kaptuk, mert Törökországot vagy Szerbiát biztonságos harmadik 
országnak tituláltuk. Ehhez képest az EU-török-megállapodást tekintik a vezető uniós 
tagállamok az egyik varázsgyógyszernek a migrációs válság kezelésében, ahova 
visszaviszünk migránsokat. Tehát nyilvánvalóan egy nem biztonságos országba egy 
értékalapú unió nem küldhetne vissza embereket. Tehát azért folyamatosan vannak 
változások.  

Érdemes ezt elővenni, megnézni, hogy egyes témákban hogyan változtak az 
álláspontok, de ahogy Szájer képviselő úr hangsúlyozta, és azt hiszem, hogy ez a 
lényeg, miközben vannak politikai tanácskozások, vannak jogilag nem kötőerővel bíró 
státuszú nyilatkozatok, addig a jogalkotási folyamat megy előre. Ahogy hallhattuk, a 
jövő héten már az Európai Parlament illetékes bizottsága elkezdi tárgyalni ezt a 
javaslatcsomagot, ami tényleg egy felső határok nélküli kötelező kvótaelosztást, 
családegyesítést, illetve ennek elmulasztása esetén pénzbüntetést ír elő a 
tagállamoknak. Tehát óriási jelentősége van ezeknek a kérdéseknek.  

Tehát messze vagyunk attól, hogy ilyen szempontból sikeresnek értékeljük a 
pozsonyi találkozót. És ahogy az elnök úr is említette, az olasz miniszterelnök egy más 
szempontból ítélte sikertelennek. Ő pedig azt szerette volna, hogyha itt ismét 
megerősítésre kerül az, hogy a relokációban mindenki önkéntes, illetve kötelező 
módon részt fog venni a saját döntése mellőzésével, és majd egy közös uniós döntés 
alapján ezt meg kell tenni. Zárójelben teszem hozzá, hogy Renzi miniszterelnök úrnak 
az is fájt egy picit, hogy ő nem tudott közösen értékelni a másik két nagy tagállam 
vezetőjével, hiszen a francia elnök és a német kancellár asszony közösen tartottak 
sajtótájékoztatót, Renzi úr pedig külön. Ezt ő úgy értékelte, hogy Olaszországot vagy 
az olasz álláspontot kicsit leértékelték, de ez inkább ilyen szubjektív vélemény volt.  

A jogállamisági mechanizmusról beszélt a képviselő úr. Valóban létezik három 
párhuzamos folyamat, egyrészt a Bizottságnak is van egy jogállamisági 
javaslatcsomagja. Az Európai Unió Tanácsának Általános Ügyek Tanácsa, ahol van 
szerencsém képviselni a kormányt, 2014 decemberében konszenzuálisan fogadott el 
egy olyan, 10 pontból álló menetrendet, ami alapján időnként lehet értékelni a 
tagállamokban a jogállamiság helyzetét. Azt gondolom, hogy ebben van konszenzus.  

Az azóta eltelt időszakban két alkalommal értékeltük a jogállamiság helyzetét, 
és nem dőlt össze a világ. Az Unió tagállamai továbbra is demokratikusnak 
mondhatók, és egyébként zajlanak a folyamatok. A szlovák elnökség majd 
novemberben értékeli magát a mechanizmust.  

És ehhez csatlakozik fel a holland képviselő asszony, Sophie in ’t Veld 
viszonylag bizonytalan státuszú jogállamisági javaslatcsomagja. Egyetértek a 
professzor úrral, ez inkább nyomásgyakorlásra használható fel. Hogy ez produktív 
vagy éppen kontraproduktív, azt nem tudom megítélni, mindenesetre jogilag valóban 
nincsen semmiféle alapja. Azt gondolom, nekünk a jogszabályokból kell kiindulni, 
amiket közösen fogadtunk el, és azok mentén kell gondolkoznunk.  

Még egy szó esetleg arról, a jegyzeteimet nézem, elnézést, ha kicsit csapkodva, 
a visegrádi országoknak volt egy javaslata a migrációs válság kapcsán. Igyekeztünk 
bevezetni a rugalmas szolidaritás fogalmát, ami pont arra utal, amit elmondott az 
elnök úr is, hogy el kellene fogadni azt, hogy uniós tagállamok nagyon sokat tesznek 
saját erőből, saját pénzügyi eszközök felhasználásával azért, hogy védjék Európa 
egészét, az Európán belüli szabad mozgást, a vívmányokat.  

Én nagyon remélem, hogy el fogunk majd oda is jutni ennek a válságnak a 
fejlődése folyamán, hogy Magyarország nem kritikát, hanem pont ellenkezőleg: 
köszönetet fog kapni azért, hogy ilyen komoly politikai össztűzben, bizonyos 
értelemben globális médiaössztűzben is, következetesen és kompromisszumok nélkül, 
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egyrészt tartja magát az uniós joghoz, annak teljes körű végrehajtásához, másrészt 
pedig önerőből finanszírozza azt, amire egyébként egy kedvezőbb helyzetben akár 
uniós forrásokat is kaphatnánk.  

Ez a jövő kérdése, de azt gondolom, hogy ez a vita, ez a küzdelem, ez a harc, ha 
úgy tetszik, folytatódni fog az elkövetkező időszakban. Tehát pillanatnyilag itt tartunk 
Pozsony után. Én az Unió helyzetét jelenleg így látom. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Professzor úr! 

Dr. Schöpflin György András reagálása 

DR. SCHÖPFLIN GYÖRGY ANDRÁS európai parlamenti képviselő: Köszönöm 
szépen, elnök úr. Tehát a kérdés arról szólt, hogy mi az én kötődésem, ami az emberi 
jogokat illeti. Ez szerintem teljesen publikus.  

Az én bizottságom az Európai Parlamentben, az Alkotmányügyi Bizottság, 
készített erről egy véleményt, ez a Sophie in ’t Veld-féle jelentésről szóló vélemény. Én 
vagyok a vélemény írója. Tehát ez ott van, elérhető. 

Dióhéjban. Én azt hangsúlyozom, hogy ha van, létezik, létrejön egy ilyen 
mechanizmus, akkor az csak akkor legitim, hogyha minden egyes tagállamot egyenlő 
alapon vizsgál, ahol vannak jogellenességek. Példának okáért, senki sem beszél a 
gyermekházasságokról, 11-12 éves lányokat kötelezően házasságba küldik 
Németországba, Hollandiába, nem tudom én, Svédországba is - szó sem esik erről. 
Tehát ez nekem azt mondja, hogy például a Timmermans-féle keret inkább politikai, 
mert egyes tagállamokkal nem foglalkozik. (Dr. Szájer József: Az osztrák 
elnökválasztás…) Az osztrák elnökválasztás is, igen, az egy külön kérdés.  

Aztán emellett ott van még a szubszidiaritás kérdése, hogy hol lehet megtalálni 
az egyensúlyt a kettő között. Azt mondanám, hogy én teljesen támogatom az emberi 
jogokat, ha jogi alapon marad, és nem használják politikai célokra.  

Ami az In ’t Veld-féle jelentést illeti, ebben remélhetőleg bent marad - mindent 
ki lehet szavazni - a nemzeti parlamentek hangja. Tehát a nemzeti parlamenteket is 
bevonják ebbe a folyamatba, ami szerintem fontos. 

Ott van még - nem idetartozik, de szerintem valamennyire befolyása van - a 
jogi eredménytábla. Ha valaki ezt közelebbről megvizsgálja, kiderül, hogy 
Magyarország egészen jól szerepel, teljesít, és azt hiszem, az utolsó helyen 
Olaszország áll. Ezt ne mondjuk meg Renzinek, mert lehet, hogy ennek nem örülne 
különösebben. 

Amit szerintem nagyon fontos kiemelni, az a luxembourgi bíróság szerepe, 
tehát az Európai Unió Bírósága. Azt hiszem, ebből a szempontból, emberi jogi 
szempontból ez a legfontosabb. 

Elnök úr, engedelmével, még valami mást szeretnék mondani. Az Európai 
Parlament Alkotmányügyi Bizottsága látogatást fog tenni Pozsonyba és Budapestre 
november elején. Kértük, hogy ez a bizottság is fogadjon bennünket. Remélem, hogy 
mindenkivel újra fogok tudni találkozni. Ez november 4-én vagy 5-én lesz. Köszönöm 
szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Örömmel állunk a találkozó elé. Szájer képviselő 

úr kíván-e reagálni? (Dr. Szájer József: Nem.) Köszönöm szépen. 
Visszaadom a szót Józsa képviselő úrnak, hiszen ügyrendben kérte, hogy 

esetleg kérdése lenne a válasz függvényében. Tessék parancsolni! 
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Dr. Józsa István hozzászólása 

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Válaszom van, illetve a kérdések és reagálások 
keretében én most a reagálás szakaszába szeretnék lépni. Külön köszönöm képviselő 
úrnak, hogy pontosította a bevezetőben számomra csak nagyon vázlatos és ezek 
szerint nem pontosan értett álláspontját. Így megnyugtató, hogy a teljes jogi 
hierarchiában az alapoktól a végéig összefüggésében elfogadja és helyesnek tartja. 
Kicsit bizonytalanabbnak tűnt számomra a bevezetőben. 

Államtitkár úr nem nagyon tért ki a kérdésemnek arra a részére, hogy 
mennyiben maradt meg a magyar kezdeményezések lehetősége, ugyanis az világos 
volt, hogy itt azért a bizalomerősítő, informális tanácsi ülés egy nagyon 
körültekintően, finoman összerakott porcelánbolt, a kirakatba be vannak téve 
bizonyos érzékeny elemek, és valaki vagy valakik elkezdtek forgolódni ebben a 
porcelánboltban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a reakció, ami nem vette 
figyelembe az egész szervezés célját Orbán Viktor miniszterelnök részéről, és ab ovo 
eredménytelennek nevezte ezt az összejövetelt, véleményem szerint rontja a magyar 
kezdeményezések lehetőségét. De biztos megvan a kellő diplomáciai apparátus 
mögötte, akik ezt értékelik.  

Gondolom, a brexittel összefüggésben is mindenki felelősen gondolkodik a 
vezetés helyes magatartásáról. Többen úgy látják, hogy Cameron hozzáállása a 
népszavazáshoz még 2-3 évvel korábban kicsit felelőtlen volt, és most a 
következmények megrázzák Nagy-Britanniát. Hogy mikor fogja kiheverni, az kérdés, 
de hogy rövid távon nagyon súlyos és nagyon negatív következményei vannak, ez elég 
egyértelműen látszik.  

Én úgy gondolom, hogy Magyarországnak, különösen egy felzárkózó európai 
országnak hasonló hibákat nem kellene elkövetni. Szerencsére a deklarációk szintjén 
nem látszik ilyen veszély, tehát mindenki deklarálja, hogy nekünk fontos helyünk van 
az Unióban és ez az egyedüli lehetséges pálya. Csak hogy ez a pálya mennyire 
eredményes, mit lehet belőle kihozni, azt már azért, úgy gondolom, felelős 
elemzésnek kell megalapoznia. Tehát ilyen értelemben én továbbra is úgy gondolom, 
hogy ez az október 2-ai népszavazás több kockázatot hordoz, mint amennyi 
eredményt lehet tőle az uniós álláspontunk képviseletében remélni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Visszaadom a szót az államtitkár úrnak, ha kíván válaszolni. 

Takács Szabolcs Ferenc reagálása 

TAKÁCS SZABOLCS FERENC, a Miniszterelnökség államtitkára: Köszönöm, 
nagyon röviden. Hogy mennyire van még lehetősége annak, hogy a magyar 
kezdeményezések értő fülekre találjanak: azt gondolom, hogy mind a külső 
határvédelem, mind az európai védelmi kapacitások növelése olyan magyar 
kezdeményezések voltak - folyamatos álláspont, mondjuk, az előbbit illetően -, 
amelyeknek most már van pozitív rezonanciája. Tehát ilyen értelemben, azt 
gondolom, vannak részsikerek. De valóban összességében eredménytelennek 
értékeljük azt, hogy Európa továbbra sem fordult át olyan irányba a migrációs válság 
kapcsán, amit mi elfogadhatónak tartunk. Ezért tartjuk fontosnak azt, hogy egy erős 
népszavazás üzenetével világossá tegyük, hogy a magyar emberek mit gondolnak erről 
a kérdésről. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Államtitkár Úr! Köszönöm szépen 

államtitkár úrnak és képviselőtársaimnak is a beszámolót. Egyetlenegy megjegyzést 
szeretnék tenni, hogy szerintünk miért fontos a népszavazás. Úgy látjuk, hogy amikor 
az új Bizottság fölállt, akkor Juncker elnök úr letette az esküt, hogy igenis 
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megváltoztatja a Bizottság korábbi állásfoglalását a nemzeti parlamentekkel 
kapcsolatban, és jobban figyelembe fogja venni a Bizottság a nemzeti parlamentek 
véleményét. Ennek első pozitív megnyilvánulása volt, hogy a biztosok felkeresték a 
nemzeti parlamenteket, és beszámolót tartottak, köztük Navracsics biztos úr is volt 
több, négy biztostársával a bizottságunkban.  

Emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy akkor nemcsak én, hanem ellenzéki 
képviselőtársaim is rendkívül pozitívnak értékeltük ezt a fajta vélekedést, csak hát, 
ahogy jönnek előre az események, úgy látjuk - én így fogalmaztam meg legutóbb a 
pozsonyi COSAC-ülésen -, hogy ez a Bizottság sem jobb a Barroso-bizottságnál, 
hiszen emlékeztetem képviselőtársaimat, akik itt voltak még korábban, hogy az 
EPPO-val kapcsolatban figyelmen kívül hagyta a Bizottság, és egy az egyben ugyanazt 
benyújtotta azt a jogalkotási dokumentumot, ami az EPPO-val kapcsolatos volt, 
függetlenül attól, hogy sárga lapos eljárásban mi is véleményt mondtunk a nemzeti 
parlamentben.  

Itt azt látom, hogy az Európai Bizottság egy rendkívül veszélyes vízre evez: 
amikor látja, hogy az ügyek nem mennek át az egyhangú döntést kívánó Európai 
Tanács-ülésen, akkor kvázi lopakodó jogalkotással egy alacsonyabb szinten 
kétharmados döntéssel át tud verni bizonyos dolgokat. Ilyen például a kötelező 
betelepítés. Tehát itt azt látjuk, hogy nem lehet mással visszalőni az Európai Bizottság 
eme politikájára, mint a jogállamiság fegyverével, vagyis a jogalkotás fegyverével. Úgy 
hiszem, hogy egy figyelmeztetés az Európai Bizottság számára a népszavazás, mint 
ahogy volt például a holland népszavazás, vagy a korábbi Unió történetében is azért a 
népszavazásokat abszolút figyelembe kellett vennie a Bizottságnak. 

S akkor megkérdeztem Timmermans úr néhány szakértőjét a legutóbbi 
COSAC-ülésen: tessék mondani, az Európai Unió a jogállamok sokasága, tehát 
jogállam vagyunk, vagy nem vagyunk jogállam? Az európai szerződést aláírjuk, és azt 
betartjuk. Akkor tessék mondani: ebben a vonatkozásban nem fog-e a Bizottság 
kötelezettségszegési eljárást indítani saját maga ellen? Mert ez egyenesen következne 
ebből, ha ezt a logikát nézzük.  

Tehát úgy érzem, hogy a magyar kormánynak az elmúlt másfél évben 
változatlan volt a véleménye a migrációval kapcsolatban, és lám, nem mi 
változtattunk, hanem a körülöttünk lévő országok változtatták meg a véleményüket 
pontosan azért, mert a migráció egy olyan hatalmas nyomást jelent Európára - és 
egyre többen látják ennek a veszélyét -, hogy valóban európai megoldást kell 
megtalálnia az Európai Bizottságnak és az Európai Tanácsnak, de nem úgy, ahogy 
esetleg Renzi miniszterelnök úr gondolja, mert az nem megoldás - ez látszott az 
elmúlt másfél évben, Angela Merkel politikájából is láttuk -, az inkább egy 
meghívólevél. Tehát, ahogy mennek előre az események, úgy hiszem, változtatni fog, 
kell hogy változtasson az Európai Bizottság, hiszen az európai polgárok és a Bizottság 
között egy szakadék kezd kialakulni, és ez a demokráciadeficit, ez a szakadék, amit 
korábban mi klasszikusoktól idéztünk, hogy az Európai Unióban létezik, most már 
vészesen mélyül. Ezért kíváncsi vagyok arra, hogy az Európai Bizottság megtalálja-e 
azt a hidat vagy azokat a hidakat, amik ezt a szakadékot áthidalják. 

Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság soron 
következő ülésére 2016. szeptember 26-án 10 órakor kerül sor a Gobelin-teremben. 
Nem kevésbé izgalmas napirendi pontok lesznek, mint ami a mai napon is volt: 
tájékoztató a brexit következményeiről. A napirendi pont előterjesztője: Iain Lindsay, 
az Egyesült Királyság budapesti nagykövete. Valamint tájékoztató a brexit várható 
magyarországi hatásairól. A napirendi pont előterjesztője: Balogh László, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára.  
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Továbbá ismételten jelzem képviselőtársaimnak, hogy jövő héten hétfőn, 
szeptember 26-án Cecilia Malmström asszony, az Európai Bizottság 
kereskedelempolitikáért felelős tagja 14 óra 15 és 15 óra 45 között a Külügyi bizottság, 
az Európai ügyek bizottsága és a Fenntartható fejlődés bizottsága tagjaival kíván 
eszmét cserélni. Aki szeretne részt venni és eddig nem jelentkezett, kérem, hogy tegye 
meg a titkárság felé. 

Az ülés berekesztése 

Még egyszer megköszönöm az államtitkár úr és képviselőtársaim részvételét. A 
bizottság ülését bezárom. Köszönöm szépen. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 12 perc) 

 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Madarász Mária és Nánásiné Czapári Judit 


