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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 13 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! (Az elnök angol nyelven köszönti a meghívottakat.) Tisztelt 
Hölgyeim és Uraim! Szeretném önöket, az Európai Unió nagyköveteit üdvözölni, és 
nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen szép számban fogadták el meghívásunkat. 
Különös szeretettel üdvözlöm Gajus Scheltema urat, aki a Holland Királyság 
nagykövete. (Az elnök magyarul folytatja.) Szeretném nagy tisztelettel köszönteni 
Zupkó Gábor urat, az Európai Bizottság magyarországi képviselőjeként első 
alkalommal a Külügyi bizottság ülésén, és hasonlóképpen Takács Szabolcs államtitkár 
urat.  

Hölgyeim és Uraim! Mielőtt a bizottsági ülésünket tartalmi értelemben 
elkezdjük, a formalitásokat le kell tudnunk, és ezt követően térünk majd rá a 
napirendi pontjainkra.  

Bejelentem a határozatképességünket, ezt megállapítom. A napirendet 
megküldtem. A napirenddel kapcsolatban van-e bárkinek kérdése? (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincsen, felteszem szavazásra. Ki támogatja ezt a 
napirendet? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.  

Tájékoztató az Európai Unió holland soros elnökségének 
prioritásairól 

 
(Az első napirendi pont tárgyalását a bizottság szinkrontolmácsolás mellett 

folytatta le.) 
 

Az első napirendi pontunk tehát „Tájékoztató az Európai Unió holland soros 
elnökségének a prioritásairól”. Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégeink! A Külügyi 
bizottság minden félévben meghívja az Európai Tanács elnökségét adó ország 
nagykövetét, hogy tájékoztasson bennünket az Európai Unió féléves prioritásairól. 
Ennek keretében kerül sor most erre a mai napirendi pontunkra, és nagyon szépen 
köszönöm a holland nagykövet úrnak és minden európai uniós nagykövetnek, aki 
elfogadta a meghívásunkat, hogy itt van közöttünk.  

Arra kérném először őt, azután Zupkó Gábor urat, hogy röviden fejtsék ki a 
prioritásokkal kapcsolatban az álláspontjukat, ezt követően kérdéseket lehet feltenni, 
és ebben a körben pedig megkérném már Takács Szabolcs urat is, hogy kapcsolódjon 
majd be a beszélgetésünkbe. Nagykövet úr, parancsoljon, öné a szó. 

Hugo Gajus Scheltema tájékoztatója 

HUGO GAJUS SCHELTEMA, a Holland Királyság rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövete: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Külügyi Bizottsági Tagok! 
Kedves Kollégáim! Hölgyeim és Uraim! Nagyon szépen köszönöm először is azt, hogy 
meghívtak engem ide és ezt a lehetőséget adták, amikor beszámolhatok a hollandok 
európai elnökségről. Nagyon örülök, hogy ezt Philips-berendezések segítségével 
tehetem meg (Derültség.), ami számomra egy nagyon… 

 
ELNÖK: És nem csak ebben a teremben! (Derültség.) 
 
HUGO GAJUS SCHELTEMA, a Holland Királyság rendkívüli és 

meghatalmazott nagykövete: Gratulálok a magyar parlamentnek, hogy ezt a tökéletes 
választást tette meg a technika kiválasztását illetően.  
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Tisztelt Elnök Úr! Ahogy ön is tudja, a hollandok rendkívül nehéz körülmények 
között veszik át az elnökséget. Olyan körülmények között, amelyek teljesen 
egyértelműen azonnali szükségét igénylik az európai együttműködésnek. Szembe kell 
néznünk az extrémizmussal, a migrációval, illetve az Európai Unió keleti és déli 
határainak nagyon komplex és törékeny helyzetével. Nagyon sokan európai 
megoldásokat keresnek nagyon helyesen, hiszen senki sem tudja leküzdeni ezeket a 
problémákat saját maga. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az EU-nak készre 
előkészített válaszai vannak, és az is igaz, hogy a tagállamok közötti együttműködés 
nem mindig feszültségmentes. Ugyanakkor mégis, ami számít a végén, az az elért 
eredmények. Ezekben a nagyon turbulens időkben mindig emlékeznünk kell arra, 
hogy együtt erősebbek vagyunk, ha széthúzunk, akkor el fogunk bukni.  

A legutóbbi tanácsi ülésen, ahol az Egyesült Királyság követelései is 
egyértelműek voltak, pontosan lehetett látni, hogy semmit sem szabad készpénznek 
venni, semmi sem visszafordíthatatlan. Nagyon nehéz feladatok várnak ránk, és 
szembe kell néznünk fundamentális kérdésekkel, olyan kérdésekkel, amelyek 
rámutatnak arra, hogy kik is vagyunk és mit is képviselünk mi mint Unió. Ez az, ami 
meghatározza a mi kapcsolatainkat. Gyakorlatilag éppen ezért nem lehet csak azt 
mondani, hogy ezekre a kérdésekre csak nekünk kell megadni a választ, ez csak a mi 
ügyünk vagy bárkié, aki egy hathónapos elnökséget betölt. Mi évtizedekre építünk. 
Éppen ezért nagyon fontos, hogy olyan döntéseket hozzunk, amik pont olyan 
szükségesek. Amikor például az Oroszország annektálta a Krím-félszigetet, akkor is 
olyan lépéseket tettünk, amitől rosszabb lett a helyzet az Európai Unióban, és akkor 
is, ha valaki pénzügyi problémában találja magát, akkor is a megfelelő utat kell 
lépnünk, hiszen együtt kell cselekednünk és kiállni egymásért.  

Tehát éppen ezért fontos a szolidaritás és a közös felelősségvállalás, ezek a 
legfontosabb eszközök. Mi Hollandiánál az aktív megközelítést alkalmazzuk, és éppen 
ezért a legégetőbb feladatokkal fogunk foglalkozni, ugyanakkor igyekszünk 
felpörgetni a növekedést, munkahelyeket teremteni, egy erős eurót biztosítani, 
elősegíteni a kifizethető energiaszolgáltatásokat, és megpróbáljuk védeni a klímát is. 
Hollandia nagyon gyakorlatias módon fogja vezetni ezt az elnökséget, hiszen 
Európának pillanatnyilag nem grandiózus víziókra van szüksége, hanem kézzel 
fogható eredményekre. Éppen ezért az előrevivő célkitűzéseink, hogy a legfontosabb 
kérdésekre kell fókuszálnunk, és arra, hogy nekünk Európában, ha beavatkozunk, 
akkor azoknak a legnagyobb hozzáadott értékkel kell rendelkezniük. Hiszen nagy 
dolgokra nagy dolgokat kell áldozni, kis dolgokra kicsit, ezek bizottsági elnökünk, 
Junker szavai. Éppen ezért azt meg kell engedni a tagországoknak is, hogy azt 
csinálják, amihez a legjobban értenek, és képessé kell tenni az Európai Uniót arra, 
hogy azt tegye, amit tennie kell. Ez nagyon jól látszik is az Európai Tanács stratégiai 
agendájában is, amit mi szeretnénk tovább vinni. 

Másodsorban egy olyan Uniót szeretnénk, ami kapcsolatban van 
állampolgáraival, mindenképpen a transzparenciára és a láthatóságra szeretnénk 
koncentrálni, ezt csak úgy tudjuk megtenni, hogy odafigyelünk az állampolgáraink, 
vállalkozások és szervezetek kérdéseire és szükségleteire. Például, hogyha kevesebb 
jelentéstételi kötelezettséget követelünk meg a mezőgazdaságban és a halászati 
szektorban dolgozó vállalkozóktól és vállalkozásoktól. Ez időt spórol meg és pénzt 
takarít meg természetesen, ami a kisvállalkozásoknak nagyon jó, és így tudunk jó 
eredményeket elérni. 

Harmadrészt pedig az innováció, amely növekedéshez és új munkahelyekhez 
vezet. Az innováció kell hogy legyen az az út, ami a krízises válságokat is megoldja, 
hiszen Európa valóban azáltal, hogy egy egységes belső piacot, egy egyre mélyülő 
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belső piacot teremt, és beindítja a lehetséges innovációt, amihez természetesen a 
nemzeti gazdaságok reformja is szükséges.  

A holland elnökségnek a négy fontos politikai prioritása: a migráció és a 
nemzetközi biztonság, Európa mint innovációs és munkahelyteremő, egy szilárd 
pilléreken nyugvó és a tagállamai tekintetében rendezett államháztartással 
rendelkező országok, illetve egy előremutató éghajlat- és energiapolitika.  

Hadd mutassak rá akkor tehát a migráció és nemzetközi biztonság 
legfontosabb kérdésire. Ez a menekültválság, több százezer menekül el hazájából, és 
jön Európába, illetve megy végig Európán. Természetesen normális körülményeket és 
élhető teret szeretnének maguknak, ami háborúktól és elnyomástól mentes. Nekünk 
mint tagállamoknak, ezeket a kötelezettségeket teljesíteni kell ezeknek a 
menekülteknek az irányába. Ugyanakkor azt mindannyian tudjuk, hogy Európa 
befogadása kapacitása nem végtelen, tovább kell erősítenünk a mi saját 
határbiztonságunkat, együttműködve azokkal az országokkal, amelyek a mi 
határainkon vannak, és ezeket csak úgy tudjuk megtenni, hogy javítjuk a befogadó 
kapacitásokat például Törökországban, Libanonban és Jordániában is. Hadd 
emlékeztessem önöket arra, de önök valószínűleg tudják is, hogy nemcsak érdekek 
uniója vagyunk, hanem szeretnénk értékek uniója is lenni. Mi harcolunk ezekért az 
értékekért, és most nem szeretnénk ezeket elveszteni. Nincsen más alternatíva, 
minthogy megfelelően cselekedjünk, ha egy humánus Uniót szeretnénk megőrizni. A 
menekültválság nagyon fontos kihívásokat állít Európával szemben, amelyek 
veszélyeztethetik a legértékesebb vívmányait az Európai Uniónak, mint például a 
schengeni terület, amely egyébként az állampolgárok szabad mozgása szempontjából 
kulcsfontosságú, illetve a belső piacok jó működése szempontjából is. A migráció 
kezelése természetesen a holland elnökség politikai napirendjének a legfontosabb 
prioritása. A mi megoldásunk egy háromszintű rendszer lenne, az első államai, a 
mediterrán útvonalak együtt Törökországgal egy cselekvési terv során, amellyel a 
beáramlást lehet csökkenteni, a lefelé irányuló, amely a nyugat-balkáni útvonalak felé 
irányul, illetve a segítségnyújtás, ami a menedékkérők megfelelő biztonságos 
fogadtatását tudja előmozdítani. A holland elnökségnek a lépésről lépésre történő 
integrált megközelítése a legfontosabb, hiszen ezek a problémák mind nagyon 
szorosan összefonódnak. Az elnökség meg van győződve arról, hogy konkrét lépések 
szükségesek, számos, egymással kapcsolatban lévő területen, amelyek döntő 
fontosságúak a megfelelő migrációválság kezelésében, és gyakorlatilag az igazságügyi 
és belügyi találkozóknak, illetve értekezletnek is lesz három további eseménye. 
Holnap lesz az egyik. Rendkívül fontosnak tartjuk a magas szintű EU-Törökország 
csúcstalálkozót is, amely március elejére esik, amely a következő részben 
megrendezendő Európai Tanács-ülésre már gyakorlatilag azt fogja előirányozni, hogy 
minél teljesebb körűen és gyorsabban valósítsák meg az Európai Unió és Törökország 
közötti cselekvési tervet. Természetesen vannak más egyéb olyan kihívások is, 
amelyek fontosak, hiszen egyre jobban összefonódnak ezek a problémák. Az nagyon 
fontos, hogy például a jogállamiságot is megpróbáljuk tovább erősíteni, hiszen 
számunkra is nagyon fontos, hogy békében éljünk, és céljainkat el tudjuk érni. Ehhez 
természetesen az egész Európai Unióban biztonságra van szükség, az európai 
elnökség a külügy- és biztonságpolitikai főképviselőnek a célkitűzéseit is szeretné 
támogatni, ebben a kontextusban egy biztonságosabb, igazságosabb és jóval biztosabb 
Európai Unió felé megyünk, irányulunk, amely nagyon fontos szereplője lesz a 
játéktérnek. Éppen ezért egy átfogó megközelítésre van szükség az emberi jogok 
területén, illetve arra is, hogy az olyan fenyegetéseket mint a kiberbűnözés  legyőzzük. 
Ezek természetesen már most is gyümölcsözőek, hiszen a tagországok már döntöttek 
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arról, hogy a terroristák listáját megosztják egymással, ami például egy francia-
holland javaslat volt, és aztán múlt héten jóváhagyásra került.  

Európa jövője az innováció és új munkahelyek létrehozása. Természetesen 
ezek a legfontosabb garanciái az Európai Unió versenyképességének, éppen ezért 
szeretnénk a munkahelyeket teremtő vállalkozásokat előremozdítani, és ebben a 
belső piac óriási szerepet játszik. Azt szeretnénk, hogy ez a belső piac még mélyebb 
legyen és még méltányosabb, és mi úgy gondoljuk, hogy egy és egynegyed millió eurós 
növekedéssel tudunk számolni, ha valóban ezt így működtetjük, ezt a belső piacot, és 
ezt a lehetőséget nem szabad szem elől veszteni. Az a lényeg, hogy kevesebb szabálya 
legyen, és egyre jobban csökkenjenek az adminisztratív terhek. Jobb legyen a digitális 
piac, jobbak legyenek a piaci szolgáltatások, jobban tudjuk képviselni az Európai 
Unión belül a munkavállalók érdekeit, közös vállalkozásokat hozzunk létre a 
határokon átnyúlóan, jobb legyen a versenyképességünk, és a tudományos élet és az 
üzleti élet között is nyitott legyen a kapcsolat. Természetesen most már, ami az 
anyagiakat, a pénzügyi helyzetet illeti, a mély válság után elkezdődött a kilábalás, 
strukturális reformok, illetve a szilárd alapokon nyugvó költségvetési politika is egyre 
eredményesebbnek látszik, és ezzel tudjuk a gazdasági kilábalást és a növekvő 
foglalkoztatást is elérni. Vannak természetesen olyan tagországok, ahol még mindig 
strukturális problémák vannak, és oda kell figyelni rájuk, és ott még nagyobb 
előrehaladást kell elérnünk.  

A strukturális reformokat illetően a holland elnökség egy egyre erősebb 
tőkepiaci unió, egy egyre koordináltabb gazdasági politika, az európai monetáris 
uniós megállapodásoknak az elősegítésével egy új és egy megreformált, több éves 
költségvetés létrehozásán dolgozik.  

És végül, de nem utolsósorban, ami a klímaváltozást illeti, elkötelezettek 
vagyunk egy koherens klíma, környezetvédelmi és fenntarthatósági kérdéskört is 
kezelni elnökségünk alatt. Hiszen ez nagyon fontos, az európai jövő, hiszen ebben a 
következő lépések a fenntartható Európa szempontjából nagyon fontosak.  

Továbbá az európai energiaunió továbbfejlesztése is rendkívül fontos, hiszen ez 
a legjobb út a diverzifikáció, az ellátás biztonsága és a fenntarthatóság szempontjából. 
Mi egyébként az innovatív szektorok stimulálásán is fogunk dolgozni, amelyek 
nagyon jól tudnak működni a körforgásos gazdaságba történő átmenet során, éppen 
ezért fontos, hogy márciusban a párizsi klímakonferenciának mint utókövető 
értekezlete fogunk rendezni egy találkozót is.  

Hadd mondjak most egy pár dolgot arra vonatkozólag, hogy ezt az elnökséget 
hogy próbáljuk meg itt, Magyarországon a Holland Királyság követsége segítségével is 
láttatni és megszervezni. Először is mi számos eseményt fogunk megszervezni, 
amelyek mind a civil szektor megerősítését célozzák, lesz egy kapacitásépítési 
roadshow, egy szakmai támogatással Miskolcon, Szekszárdon és Veszprémmel a 
magyar civil szervezetek számára. Ezt azért tesszük, hogy megsegítsük a civil 
szervezeteket, próbáljunk nekik pénzügyi forrásokat keresni, és azért is, hogy 
összekapcsoljuk őket magánvállalkozásokkal a vállalati-társadalmi felelősségvállalás 
programján keresztül a holland vállalatokkal, illetve más olyan érdeklődő 
magáncégekkel, akik ebben érdeklődnek.  

A körkörös gazdaság területén, mint említettük, ezenkívül fontos a mi 
szempontunkból, egy egynapos májusi konferenciát fogunk ennek szentelni, 
amelynek az lesz a lényege, hogy megpróbáljuk átvenni a legfontosabb olyan 
kérdésköröket, amelyek a körforgásos gazdaság jogszabályaira vonatkoznak, és ezt 
mi, hollandok hogy látjuk. 

Az elnökség keretén belül egy vízgazdálkodási szemináriumot és kiállítást is 
fogunk rendezni, ez március 21-én lesz a Danubiana Intézetben, amely Szlovákia és 
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Magyarország határán, pontosan ahhoz közel van. Ezt a pozsonyi, a bécsi és a 
budapesti holland követség szoros együttműködésben fogjuk megszervezni, és ebből a 
három országból fognak erre érkezni szakemberek, akik a különböző vízgazdálkodási 
kérdésekről fognak előadásokat tartani, és azt is fel fogják vezetni, hogy milyen 
módon tudunk mi hozzájárulni ahhoz, hogy a Duna és egyáltalán a vízgazdálkodás 
ezekben az országokban még jobb és hatékonyabb legyen. 

Végül a kerékpározás. Vajon miért is csináljuk ezt mi? Úgy gondolom, hogy a 
kerékpározás nemcsak Hollandia ikonikus eleme, hanem a fenntarthatóság záloga is, 
tehát sokkal jobb biciklizni, mintsem autót vezetni, éppen ezért mi az európai 
kerékpározási nap megszervezésében április 14-én élen fogunk járni 
szemináriumszervezésben, az Iparművészeti Múzeum előtt és azzal karöltve számos 
műhelymunkát fogunk szervezni, amibe bevonunk mindenkit, akit érdekel a 
kerékpározás. Emelett természetesen az „I bike Budapest” és én jómagam és a 
helyettesem is április 23-án ott fogunk biciklizni az élen, sőt mi fogjuk elindítani az „I 
bike Budapest” városon átmenő relay-ét. Gyakorlatilag, ha ez az autósoknál dugókat 
fog okozni, akkor engem lehet szidni ezért. (Derültség.) 

Tehát, elnök úr, ez volt, amit szerettem volna elmondani. Még egyszer hadd 
köszönjem meg, hogy röviden le tudtam írni a holland elnökség prioritásait, és 
természetesen bármilyen témával kapcsolatosan még tovább is tudok beszélni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviseletvezető úrnak szeretném megadni a 

szót. Parancsoljon! 

Zupkó Gábor tájékoztatója 

ZUPKÓ GÁBOR, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője: 
Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Nagy megtiszteltetés visszatérni a bizottság 
ülésére. 2003-ban jártam itt utoljára, komoly támogatást kaptam nagyköveti 
kinevezésemhez, ismételten köszönöm a bizottságnak. Elnök úr ugyanaz volt, 
úgyhogy mindenképp megvan a folytonosság.  

Most egy kicsit más szerepel, köszönöm a megtisztelő meghívást. A holland 
elnökséghez kapcsolódóan azt szeretném elmondani, hogy a Bizottság szerény 
szolgája az európai polgároknak és a tagállamoknak, ezért nyilvánvalóan a 
jóváhagyott munkaprogramja alapján természetesen örömmel látja, hogy a holland 
elnökség hatékonyan viszi keresztül azokat a javaslatokat, amelyek annak idején a 
tagállamok által elfogadásra kerültek munkaprogram szinten, és a Bizottság mint a 
javaslattételi jog birtokosa és az egyezmények őrzője, készít elő és az elnökség pedig a 
prioritásoknak megfelelően visz keresztül. Engedjék meg, hogy az elnökség által 
elfogadott négy prioritáshoz kötődően szóljak néhány szót, hiszen teljesen 
természetes, hogy a bizottság osztja ezeket a prioritásokat. 

A migrációhoz és nemzetközi biztonsághoz kötődően teljesen egyértelmű, hogy 
ahogy a menekültválság és a külső határainkra nehezedő migrációs nyomás kezelése 
jelenleg az Unió előtt álló legsürgősebb feladat, és a, mondhatnánk, 
szomszédságunkban zajló háború, az ottani instabilitás és szegénység azt jelenti, hogy 
a problémának az elkövetkező néhány évben sajnos még napirendünk élén kell 
maradnia.  

A válság rámutatott arra, hogy a 2015-ben megtett lépéseken túl újra kell 
gondolni az EU külső határainak igazgatását, ennek módját és az európai 
menekültügyi rendszert. 2015-ben a Bizottság javaslatokat terjesztett elő egy európai 
határőrség és parti őrség létrehozására, a Frontex jelentős megerősítésével. Jól 
látható az elnökségi programból is, hogy ezeknek az elfogadása, megtárgyalása 
napirenden van, és a tagállamok kiemelten fontosnak tartják.  
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2016-ban a Bizottság javaslatot tesz a közös menekültügyi rendszer 
átalakítására, orvosolandó a dublini rendszerben feltárt hiányosságokat, és 
megerősítve az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal szerepét. Erőteljesen 
sürgetni fogja a visszatérésre vonatkozó cselekvési terv teljes körű és mihamarabbi 
működésbe léptetését, és az európai migrációs stratégia végrehajtására vonatkozó 
tárgyalási szakaszban lévő javaslatok elfogadását.  

Néhány szót az innováció és a munkahelyteremtés kérdésében. Ez elsőszámú 
prioritás, ha lehet mondani, a Juncker-bizottság tízes prioritási listáján. Az európai 
vállalkozásoknak a lehető legjobban ki kell használniuk az egységes piac kínálta 
lehetőségeket, hogy növekedjenek, és a világszintű verseny részeseivé váljanak. Ehhez 
stabil finanszírozásra, szilárd üzleti környezetre és modern infrastruktúrára van 
szükségük. Az európai beruházási terv végrehajtása folyamatban van. Hadd 
jegyezzem meg, hogy egy nagyon fontos megállapodás nemrégiben aláírásra került, 
tehát Magyarországon is rendelkezésre áll egy 97 millió eurós alap, ami 1500 kis- és 
középméretű vállalkozásnak teszi azt lehetővé, hogy a projektjük finanszírozásra 
kerüljön ezen alapon keresztül, méghozzá olyan projektek, amelyek normál banki 
finanszírozás által nem kerülhettek volna finanszírozásra, mert újszerű 
kezdeményezések, vagy esetleg kockázatosabbnak tűnnek. Az ezzel kapcsolatos 
megállapodás megtörtént, és az egyik kereskedelmi bank már folyósítja is az ehhez 
kötődő finanszírozást. (Vona Gábor távozik az ülésről.) 

Az Európai Stratégiai és Beruházási Alap működik, és magas színvonalú 
beruházásokat támogat az európai gazdaság és kutatás további fellendítése 
érdekében. Mostantól a beruházási környezet javítására és az egységes piac 
elmélyítésére fogunk összpontosítani, hogy az jobb eredményeket hozzon az 
európaiaknak, kevesebb korláttal járjon a vállalkozások számára, és megteremtse az 
innovációhoz szükséges kereteket.  

Nem belemenve a részeltekbe, hadd említsek meg néhány további 
kezdeményezést. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtásának 
felgyorsítására egymilliárd euró áll rendelkezésre. Az új készségekre vonatkozó 
menetrend az életre szóló tanulást szorgalmazza. Közbevetőleg, ezt már mondtam egy 
másik bizottság ülésén is, hogy feladatomnak tekintem, hogy megpróbáljam 
magyarra fordítani a magyarra fordított kifejezéseket, hiszen az uniós tolvajnyelvben 
olyan fogalmak vannak, amiket egyszerűen… Ide az volt írva, hogy humántőke-
beruházás, hát ezt már én sem értem, úgyhogy meg kell próbálni mindenre valamit… 
Tehát hivatásomnak tekintem, hogy magyarul fogalmazzunk meg néhány uniós 
kifejezést, mert tényleg néha nagyon csúnya eurokrata nyelvezetbe fordulunk.  

Kiemelt figyelmet kap a nők munkaerőpiaci részvételének elősegítése, és 2016-
ban megkezdjük a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv végrehajtását. A 
körforgásos gazdaság szerintem szebb kifejezés, mint az eredeti, úgyhogy talán 
nyelvújításnak is tekinthető.  

Pénzügyek és erős eurózóna, a holland elnökség másik prioritása. A Bizottság 
2016-ban indítványozza a közös gazdaságirányítási rendszer átláthatóságának 
növelését, ugyancsak az euróövezet nemzetközi szervezeteken belüli képviselete 
egységessé tételét. 2016 végéig viszontbiztosításon mechanizmuson alapuló európai 
betétbiztosítási rendszerre teszünk javaslatot a kockázatok csökkentése érdekében, 
illetve az egyenlő versenyfeltételeket biztosítandó a bankszektorban. Ezek az 
intézkedések nagy lépést jelentenek egy rugalmasabb gazdasági és monetáris Unió 
irányába. Ezzel összefüggésben a 2016. évi európai szemeszter is jobban összpontosít 
az euróövezet egészének gazdasági és költségvetési helyzetére, nagyobb hangsúlyt 
fektet a tagállamok foglalkoztatási és szociális teljesítményére.  
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A klíma- és energiapolitikáról néhány szóban. Az energiaunióról szóló stratégia 
meghatározta azokat a kulcsintézkedéseket, amelyek Európa energiaellátásának 
garantálását és az importfüggőség csökkentését, a nemzeti energiapiacok integrálását, 
az energiahatékonyság elsődlegessé tételét, a gazdaság dekarbonizációját, valamint a 
kutatás, innováció és versenyképesség előmozdítását szolgálják. A Bizottság célja, 
hogy még 2016-ban előterjeszti az energiauniós ütemtervben előirányzott elemek 
nagy részét. Az energiaunió helyzetéről szóló jelentés keretében a bizottság beszámol 
majd az elért haladásról és az előttünk álló feladatokról. 2016. február 16-án a 
Bizottság bemutatta energiabiztonsági intézkedésekből álló csomagját, amely a 
következőkből áll. A földgázellátás biztonságáról szóló rendelet, az energiával 
kapcsolatos államközi megállapodásokra vonatkozó határozat, a cseppfolyósított 
földgázra és földgáztárolásra vonatkozó stratégia, az épületekre és az ipari 
létesítményekre vonatkozó hűtési és fűtési stratégia. Az energetikai átállás 
felgyorsítása érdekében a Bizottság javaslatokat terjeszt elő az energiapiac 
újratervezéséről, a villamos energiai hálózatok összekapcsolásáról. Természetesen a 
vonatkozó 15 százalékos cél 2030-ig történő teljesítéséről, az energiaellátás 
biztonságáról, valamint a megújuló energiaforrásokról és az energiahatékonyságról. 
Ezt nem is kell mondanom, mennyire fontos ez Magyarország számára, különösen a 
hálózatok összekapcsolása, az energiaellátás biztonsága.  

Az Unió vezető szerepet játszott a párizsi éghajlatváltozási tárgyalásokon, a 
2030-as energiaügyi és éghajlatváltozási csomag végrehajtása pedig kulcsfontosságú 
lesz a 2016-ban elfogadott célkitűzések teljesítéséhez. Ezekkel a szavakkal szerettem 
volna hozzájárulni négy pontban a négy prioritáshoz, amit a holland elnökség tűzött 
ki. Szeretnék egy nagyon fontos pontra rávilágítani, ami szintén az elnökségi 
programban szerepel, és a holland elnökség céljai között van. Ez pedig a meglévő 
szabályok végrehajtása. Sokan vitatkoznak, hogy az integrációt mélyíteni vagy nem 
mélyíteni kell. Az elmúlt napokban is hallottunk erről vitát. Az integráció mélyítése 
egyik első feladata lenne, ha végrehajtjuk a már elfogadott döntéseket. Ez már 
önmagában is praktikusan mélyítené az Uniót, és ez a közös piaci működés esetében 
talán a legjobban nyomon követhető, ahogy nagykövet úr is aláhúzta, ennek óriási 
hatása lenne az uniós országok gazdasági növekedésére. És még egy pont lezárásként, 
én is nagyon fontos célnak tartom, hogy közelebb hozzuk a polgárokhoz, a magyar 
emberekhez az Unió működését, elmagyarázni, hogy az Unió, a Bizottság mit miért 
tesz, milyen mindennapi haszna van a magyar emberek számára az uniós tagságnak, 
és ebben az irányban néhány közös rendezvényt is szervezünk a holland elnökséggel, 
amiben szeretném megköszönni a nagykövet úr együttműködését. Köszönöm szépen, 
tisztelt bizottsági elnök úr, a lehetőséget.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen Zupkó Gábor szavait, és örülünk annak, hogy újra 

itt van körünkben. Itt volt már az ideje, hogy hazajöjjön, 2003-ban bocsátottuk 
útjára, elég sok idő telt el azóta. Ha tisztelt képviselőtársaim megengedik, akkor 
egyidejűleg úgy, hogy megnyitom a vitát, meg szeretném kérni Takács Szabolcs 
államtitkár urat, hogy fogalmazza meg az esetleges kommentárjait, kérdéseit, hogy 
van-e neki. Hogy néhány labdát azért feladjak az ő számára is, én arra hívnám fel a 
figyelmet, hogy egy soha nem látott jelentőséget kap ebben a félévben a migráció és a 
nemzetközi biztonságpolitika az Európai Uniónak az életében. Nem nagyon 
emlékszem rá, hogy valamikor ilyen hatása lett volna a nemzetközi menetrendnek az 
Unió életére. Kicsit kilóg ebből a „Brexit” kérdése, nem érintette senki, azt hiszem, 
hogy azért az elkövetkezendő fél év nem kis részben a „Brexit” kérdése körül fog majd 
forogni, hogyan döntenek a britek. Elég lesz-e az a kompromisszum, amit a hétvégén 
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az Európai Tanácson sikerült kialkudni David Cameronnak arra, hogy ezzel 
meggyőzze a brit választókat, hogy igennel szavazzanak.  

Ami a nemzetközi biztonság fő kérdését illeti, nagykövet érintette Szíria ügyét, 
szemmel láthatóan az Európai Uniónak itt a szerepe másodlagos, hiszen az 
International Support Groupban Oroszország és az Egyesült Államok látja el a 
társelnöki teendőket. Mégis azt hiszem, hogy az Európai Unió jelenléte rendkívül 
fontos, hiszen egyfajta facilitálója, elősegítője lehet annak a folyamatnak, amely most 
nagyon ígéretesen elindult. Hiszen a hétvégén életbe kell lépjen a tűzszünet. Hadd 
kérdezzem meg nagykövet urat és vendégeinket arról, hogy mit gondolunk. Mit 
gondolnak a katonai fegyverszünetnek a bekövetkezését követően, milyen feladatok, 
milyen prioritások határozzák meg a Szíria-politikát. Látnak-e valóságos esélyt arra, 
hogy az év végén elfogadott 2254-es ENSZ BT-határozat, amely a szíriai politikai 
átmenetről szól, megvalósuljon? Milyen esélye van annak, hogy a nemzetközi, 
illetőleg a nemzeti szereplők el tudják indítani a politikai kibontakozást? Itt 
különösen egy kérdésre szeretnék rákérdezni, ez a kurd közösség szerepe a jövő 
Szíriájában. Nem említették idáig, de azt hiszem, hogy azért nem fogjuk tudni 
elkerülni a nemzetközi biztonság kérdéseinek a sorában Oroszországot. Oroszország 
2016-ban mindenféleképpen egy meghatározó kérdése lesz a nemzetközi vitáknak. 
Már most Szíria kapcsán is Oroszország megkerülhetetlen. De Ukrajna 
vonatkozásában is elmondhatjuk ezt. Ha nagyon egyszerű kérdést akarok föltenni, 
nagykövet úr: mi lesz az Oroszországgal szembeni európai uniós szankciók jövője? Mi 
várható ebben a kérdésben? Milyen álláspontot foglal el a holland elnökség az 
Oroszországra vonatkozó szankciók megszüntetése, illetőleg a meghosszabbítása 
kérdésében?  

A harmadik kérdés, amit szeretnék fölvetni, az a külső határellenőrzés. 
Rendkívül örvendetesnek tartjuk, hogy lassan kezdenek helyükre kerülni a dolgok, de 
mégis van bennünk egy félelem, mi van akkor, ha nem működik a scenario A, az „A” 
forgatókönyv. Mi van akkor, ha Törökország és Görögország között nem sikerül 
feltartóztatni a migrációs áradatot? És egy ehhez kapcsolódó fontos kérdés az európai 
határőrségnek és parti őrségnek a jövője. Milyen viszony lesz az európai határőrség és 
parti őrség, illetőleg a nemzeti határőrségek között? Hiszen egy kulcsfontosságú 
kérdés ez. Szemmel láthatóan Görögország számára is ez egy eléggé nehezen 
feldolgozható dilemma.  

És ami a további prioritásaikat illeti, az innováció vonatkozásában nagyon 
örülök annak, hogy a biciklihez visszatérünk, azt hiszem, hogy ez egy nagyon 
innovatív gondolat a holland elnökség részéről. Én most voltam Indonéziában, 
rendkívül népszerű a holland bicikli, nem véletlenül, hiszen Indonéziához volt némi 
köze Hollandiának az elmúlt évszázadok során, és egy csodálatos biciklimodellt 
kaptam ajándékba az indonéz vendéglátóimtól. Felhívnám a figyelmet arra, 
nagykövet úr, hogy Magyarországon ma a bicikliutaknak egy nagyon dinamikus, 
látványos fejlesztése zajlik. Például szeretném önnek is és a vendégeinknek is felhívni 
a figyelmét arra, hogy körbe lehet biciklizni a Balatont, egy nagyon jó nyári program. 
Három nap alatt meg lehet tenni, és jó szálláslehetőségek is vannak most már a 
Balaton körül.  

Hasonlóan fontosnak tartom a vízkonferenciát Szlovákiával, hiszen a 
következő európai uniós elnökséget Szlovákia fogja betölteni - köszöntöm a szlovák 
nagykövet urat a körünkben, Káčer nagykövet urat -, és természetesen kellenek ehhez 
a Duna vízmenedzsment kérdéshez az osztrákok is. Érdeklődéssel várjuk ezt a 
konferenciát. Magyarország a vízszabályozás, a víztudomány, a vízipar területén 
nagyon elkötelezett, és örülünk annak, hogy egy ilyen témát választott a holland 
elnökség az innováció és a munkahelyteremtés témakörében. 
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De ami kérdésem lenne ezzel a prioritással kapcsolatban, az a TTIP. Feladjuk a 
transzatlanti szabadkereskedelmi megállapodásra irányuló erőfeszítéseinket azért, 
mert tüntetnek Berlin utcáin? Van-e ilyen politikai megtorpanás az Európai Unióban? 
Vagy pedig ha már egyszer elkezdtük ezt a tárgyalássorozatot, akkor megpróbáljuk a 
folyamatot kiteljesíteni, természetesen a megfelelő garanciák beépítésével?  

És végül, ami az energiakérdéseket illeti, engedje meg nagykövet úr, hogy az 
Északi Áramlat kérdésére rákérdezzek. Ez minket itt, Közép-Európában nem kis 
mértékben foglalkoztat. Egyesek úgy fogalmaznak, hogy az Északi Áramlat egy 
gazdasági projekt. Nekünk nem az. Nekünk az Északi Áramlat biztonságpolitikai 
kérdés. Érdekelne az ön álláspontja ebben a kérdésben.  

És akkor megkérném Takács Szabolcs államtitkár urat, hogy ha most kíván 
szólni, most adok szót, és azt is lehet, hogy később, ha úgy gondolja. Parancsoljon! 

Dr. Takács Szabolcs hozzászólása 

DR. TAKÁCS SZABOLCS államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen egyrészt a szót, másrészt a meghívást a mai 
külügyi bizottsági ülésre. Ha elnök úr megengedi, akkor most élnék a hozzászólás 
jogával, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm körünkben Gajus Scheltema nagykövet 
urat, illetve Zupkó Gábor nagykövet urat a Holland Királyság, illetve az Európai 
Bizottság magyarországi delegációjának a vezetőit. Elismerésem a mostani jelenlétért 
és azért a prezentációért, amit kaphattunk az Európai Unió Tanácsának holland 
elnökségi prioritásairól. 

Nekem már volt szerencsém egy budapesti rendezvényen nagykövet úr kedves 
meghívásának eleget téve részt venni, az első rendezvény volt a holland elnökség 
idején Budapesten, ahol is nagykövet úr ismertette már az elnökségi prioritásokat. Én 
akkor is elmondtam, és ezt szeretném most is megismételni, megerősíteni ebben a 
körben, hogy a magyar kormány részéről generálisan támogatjuk a holland elnökségi 
prioritásokat, hiszen, ha megnézzük, azok olyan dolgokról szólnak, amelyek a magyar 
kormány számára is kiemelt prioritással bírnak. Egyrészt az Európára nehezedő és 
történelmi összefüggésben is az integráció talán legsúlyosabb válságának minősíthető 
migrációs krízis fenntartható kezelése úgy, hogy közben megőrizzük az európai 
integráció vívmányait, mindenekelőtt a schengeni térségen belüli szabad mozgás 
feltételeit, támogatjuk azt a megközelítést is, hogy innovatív gazdaságélénkítő 
cselekvési terveken keresztül a holland elnökség szeretne hozzájárulni annak a 
munkanélküliségi krízisnek a csökkentéséhez, amely Európa számos országát 
kiemelten érinti. Magyarországot szerencsére kevésbé, mint nagyon sok európai 
uniós partnerünket, de természetesen hátra nem dőlhetünk, hiszen a 
munkanélküliség Magyarországon is komoly probléma, még akkor is, ha a mutatóink 
európai összehasonlításban, azt gondolom, hogy elég kedvezőek. Támogatjuk egy 
ambiciózus klímapolitika megvalósítását, egy működőképes energiaunió feltételeinek 
a megteremtését, és támogatjuk egy kiszámítható, a jövő kihívásainak megfelelő stabil 
európai pénzügyi rendszer létrehozását.  

Tehát általánosságban azt gondolom, hogy az elnökségi célokkal a magyar 
kormány részéről egyetértünk. Nyilvánvalóan az ördög a részletekben rejtőzik, és 
mivel kaptam lehetőséget arra, hogy én is feltegyek három rövid kérdést nagykövet 
uraknak, ezzel a lehetőséggel szeretnék élni, anélkül egyébként, hogy kifejteném 
bővebben a magyar kormány álláspontját a migrációs válsággal összefüggésben, hisz 
azt gondolom, hogy az elég ismert, hiszen a válság kirobbanása óta egy 
következetesen képviselt politikát folytatunk, ebben nem voltak változások, és 
egyetértek elnök úr azon értékelésével, hogy örömmel látjuk, hogy a magyar 
narratívát egyre többen veszik át. 
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Ennek egy nagyon komoly bizonyítéka volt az, hogy az elmúlt héten 
csütörtökön és pénteken lezajlott európai uniós csúcstalálkozón és az abban 
elfogadott dokumentumban a következtetésekben az első helyre tették az állam- és 
kormányfők a külső határok védelmének a fontosságát. Ezt bizonyos értelemben 
magyar sikernek értékeljük, és a magyar kormány migrációs politikájának a 
hitelesítéseként is látjuk. Magyarország együttműködve a visegrádi partnereinkkel, 
megalakította a Schengen Barátai Csoportot, hiszen számunkra nagyon fontos az, 
hogy a schengeni térségen belüli szabad mozgás, amely azt gondolom, hogy az 
európai integráció talán legorganikusabb szövete az európai polgárok, így a magyar, a 
szlovák, a cseh, a lengyel és valamennyi 28 állam polgárai számára, a 
legkézzelfoghatóbb és legkomolyabb szabadságot jelentik. Különösen olyan 
térségben, mint Közép-Európa, amely ötven év kommunizmusa után végre ismét 
szabadon élvezhette a mozgás lehetőségét. Számunkra ennek a megvédése kiemelten 
fontos nemzeti érdek, ezért is tölt el minket szomorúsággal és komoly aggállyal az, 
hogy néhány európai politikai műhelyből olyan kezdeményezések is felmerültek, hogy 
létre kell hozni a mini Schengent, ami nyilvánvalóan az integráció visszafordulása 
lenne, egy leszűkített Európa és az európai integráció valamennyi területére 
átcsordulva nagyon negatív hatásokat generálna. Nagyon érdekelne, hogy nagykövet 
urak hogyan látják a mini Schengennel kapcsolatos politikai javaslatokat. 

A másik fontos kérdés, amit elnök úr is említett, ez a brit reformcsomag-
javaslat kérdése. Ha egy picit távolról nézzük azt a kompromisszumot, amit sikerült 
elérni a múlt héten hosszú órák vitáját követően, akkor azt kell hogy mondjam, hogy 
Magyarország összességében támogatta azt a brit javaslatcsomagot, ami arra irányult, 
hogy az európai jogszabályok áramvonalasítása révén egy átláthatóbb, világosabb 
jogszabályalkotás eredményeként növelje az Európai Unió versenyképességét a 
globális térben, a globális gazdasági összefüggésekben. Megőrizze a belső piaci 
mechanizmusoknak az eredményeit, és ezzel egyidejűleg növelje a nemzeti 
parlamentek szerepét és a nemzeti parlamenteknek a beleszólását a jogalkotásba. 
Bizonyos számú nemzeti parlament, ahogy önök is tudják, 55 százaléka a 
törvényhozásoknak meg tudja akadályozni azt a jogalkotást Brüsszelben, amely az 
értékelésük szerint ellentétes az egyes tagállami érdekekkel. Természetesen nagyon 
komoly figyelmet kapott a brit szociális rendszer reformjához kapcsolódó 
javaslatcsomag, de ennek a részleteibe most nem mennék bele. Azt hiszem, hogy ezek 
elég világosak valamennyiünk számára. 

Én is úgy gondolom, ahogy elnök úr is fogalmazott, hogy a brit miniszterelnök 
számára sikerült egy olyan kompromisszumos megoldást prezentálni, amellyel 
nyugodtan fordulhat a brit szavazók felé, hogy június 23-án döntsenek arról, hogy 
június 24-től az Egyesült Királyság az Európai Unió tagja marad-e vagy sem. Nyilván 
lesz egy átmeneti idő, de szimbolikus értelemben június 23-án egy perdöntő 
népszavazásra kerül sor az Egyesült Királyságban. Azt is látjuk, hogy a brit belpolitika 
bonyolult összefüggései miatt egyelőre nehezen kiszámítható, hogy milyen döntést 
hoznak a brit állampolgárok. De a magyar kormány elvi megközelítése az, hogy 
bármilyen döntést is hoznak, mi azt nyilvánvalóan tiszteletben tartjuk, hiszen 
tiszteletben tartjuk az önrendelkezési jogot. A magyar kormánynak az lenne az 
érdeke, hogy az Egyesült Királyság az Európai Unió tagja maradjon, de a kérdésem 
arra vonatkozik nagykövet urak irányába, hogy az Európai Tanács holland elnöksége, 
illetve az Európai Bizottság készül-e olyan vészhelyzeti tervvel, hogyha a britek úgy 
döntenek, hogy nem maradnak az Unió részei. És ehhez kapcsolódik még egy 
mellékkérdés: a tegnapi sajtóban olvashattuk, hogy Bohuslav Sobotka, a Cseh 
Köztársaság miniszterelnöke azt nyilatkozta, hogy amennyiben a britek a „Brexit”, 
tehát a távozás mellett döntenek, akkor feltehetően ez a kérdés Csehországban is 
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napirendre kerül. És ugyancsak a héten olvashattunk egy olyan elemzést, hogy a 
holland állampolgárok túlnyomó többsége szintén támogatna egy referendumot 
Hollandia európai uniós tagságáról. Tehát úgy tűnik, hogy egy ilyen dominóeffektus is 
kialakulhat. Nagyon érdekel, hogy az Európai Bizottság, illetve a holland elnökség 
erre hogyan készül. 

A harmadik rövid kérdésem, amelyet elnök úr szintén feldobott mint magas 
labdát, szinte a fejembe látott, ami nem csoda, hiszen négy évig együtt dolgoztunk a 
Külügyminisztériumban, tehát valami köze van a gondolkodásunknak egymáshoz, az 
is érdekelne valóban engem is, hogy a holland elnökség hogyan készül arra a vitára, 
amelyet feltehetően még az elnökségi periódusban fognak lefolytatni az állam- és 
kormányfők az Oroszországgal szembeni gazdasági szankciók jövőjéről. Elnök úr, 
tisztelt bizottság, köszönöm szépen a meghívást még egyszer, és köszönöm a 
lehetőséget, hogy kommentelhettem, illetve kérdezhettem.  

 
ELNÖK: Mondjuk, államtitkár úr végre, lehet, hogy fog kapni kérdéseket is, 

nemcsak a kérdezés lehetőségét kapja meg. De akkor most megnyitnám a bizottság 
tagjai számára a kérdezés lehetőségét. Demeter Márta, Szocialista Párt!  

Kérdések, hozzászólások 

DEMETER MÁRTA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy szeretettel 
köszöntöm nagykövet urat és minden megjelent nagykövetet is a bizottság ülésén. 
Nagyon örülök neki, hogy létrejött ez a bizottsági ülés, és ahogy nagykövet úr is 
láthatta, rengeteg kérdés merült föl már most hirtelenjében itt kifejezetten a 
beszámolók ismertetését követően. Tehát látszik, hogy abszolút az érdeklődés 
középpontjában áll a jelenlegi elnökség és Európa jövője is. Az látszik, hogy egy 
rendkívül nehéz időszakot él Európa és az is látszik, hogy a holland elnökség 
sikeresen fogja kezelni azokat a kihívásokat, amikkel szembesülnünk kell - sajnos. De 
a további munkához is sok sikert kívánok ezúton is.  

Alapvetően azt gondolom, és ebben mindenféleképpen egyet tudok érteni, 
hogy az Európai Unió jövője, bárhogy is, de a mélyebb integráció, a mélyebb 
együttműködésben van és nem pedig a megosztottságban. Szerintem ebben egyre 
inkább van tapasztalatunk. 

Alapvetően rövid kérdéseket szeretnék feltenni, hiszen itt már halmozódtak a 
kérdések az előzőekben. Azt szeretném kérdezni, hogy azzal, hogy bizonyos politikák 
mentén, bizonyos ügyekben eltérő dinamikájú lépéseket láthatunk bizonyos 
országoktól, milyen kilátásokra számít nagykövet úr a jelenlegi kihívások kezelésében. 
A következő kérdésem az lenne, hogy ugye, minthogy a holland elnökséget a szlovák 
elnökség fogja követni, mik azok a prioritások, amikben mindenféleképpen már most 
egy mély együttműködés alakul ki, és mi lesz az, amit várhatóan a szlovák elnökség át 
fog venni a holland elnökségtől, és tovább fog vinni. 

Említette pár mondatban nagykövet úr a terrorizmus elleni küzdelmet, és ezzel 
kapcsolatban az információk megosztásának az elmélyítését. Többször felmerült az 
Európai Unióban - és én is egy rendkívül jó kezdeményezésnek tartom, az MSZP is 
annak tartja - egy közös hírszerző, elhárító ügynökség, egy ernyőszervezetnek a 
létrehozása a jövőben, ami természetesen nem helyettesítve a nemzetállami 
szervezeteket, ámde azok munkáját segítve, az információ megosztását, annak 
gyorsítását segítve tudna működni a jövőben. Ennek mennyi realitását látja, illetve ez 
mennyire prioritás a holland elnökség számára?  

Köszönöm szépen előre is a válaszokat. Elnök úr, ha megengedi, Takács 
államtitkár úrnak is alapvetően… 
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ELNÖK: Erre céloztam.  
 
DEMETER MÁRTA (MSZP): Igen. Alapvetően véleményt mondanék. Említette 

a V4-es együttműködést. Én azt gondolom, hogy az egyértelműen kiderült az elmúlt 
időszakban, hogy a V4-es együttműködés nem a tagadás közössége és nem a 
nemeknek a közössége. Ez az együttműködés számunkra is egyébként rendkívül 
fontos, olyannyira, hogy szeretném felhívni a figyelmet - és remélem, hogy ez 
prioritás az önök számára is -, hogy ezt egy mély tartalommal meg lehet tölteni.  

Kifejezetten konstruktív tartalommal érdemes megtölteni a jövőben, akkor azt 
gondolom, hosszú távon ez jól tud működni, szükség is van rá, de az egész biztos, 
hogy kerülni kell minden olyan lépést, amivel ne adj’ isten külső szemlélők számára 
úgy tűnhet, hogy tagadás közösségeként működik bizonyos ügyekben ez az 
együttműködés. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Balla alelnök úr! 
 
BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

lehetőséget, elnök úr. Tisztelt Nagykövet Úr! Köszönöm szépen a tájékoztatóját. 
Elnök úr elhangzott kérdései kapcsán nekem két rövid kérdésem lenne. Az egyik 
részben biztonságpolitikai kérdés, illetve a szankciókkal kapcsolatos kérdésem lenne, 
hogy hogyan látja a holland elnökség Ukrajna helyzetét. Sokak olvasatában ma 
jelenleg Ukrajna mind gazdaságilag, mind politikailag egy iszonyú mély válságban 
van. Mit tud kezdeni az Európai Közösség ezzel a helyzettel? Ez részben talán 
kapcsolódik a szankciók ügyéhez.  

A másik kérdésem pedig, hogy energiabiztonsági szempontból persze, ahogy 
Zupkó nagykövet úr is elmondta, nagyon fontos az, hogy kialakul Európában az az 
interkonnektor hálózat, illetve folyamatosan igyekszünk fejleszteni az LNG-
terminálrendszert, mégis azért tudnunk kell azt, hogy Közép-Európának, így benne 
Magyarországnak, illetve Szlovákiának, Csehországnak, Horvátországnak nem 
európai uniós tagországok közül Szerbiának az energiabázisa kifejezetten földgázra 
épül, és ez jelenleg Oroszországból, Ukrajnán keresztül szállítódik ide, Közép-
Európába. Persze az új rendszerek igyekeznek kiváltani, próbálják diverzifikálni 
ezeket a lehetőségeket, de úgy tűnik, hogy mennyiségben és kapacitásban még nem 
tudják kiváltani az Oroszországból érkező földgáz mennyiségét.  

A kérdésem az, hogy alapvetően az energiabiztonság terén mennyire 
gondolkodnak Közép-Európáról, illetve ezekről a tagországokról, hiszen itt több mint 
közel 50-60, inkább 100 millió embert érint az, hogy egyáltalán milyen biztonsággal 
fog érkezni a jövőben Oroszországból a földgáz. Tehát hogyan látja ezt most a holland 
elnökség? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. További kérdések? (Senki sem jelentkezik.) 

Majd még nyitunk esetleg egy második kört. Megadnám önöknek a szót. 
Parancsoljanak! Nem tudom, hogy ki kezdi el a válaszadást vendégeink közül. 
(Jelzésre:) Nagykövet úr, parancsoljon!  

Válaszok 

HUGO GAJUS SCHELTEMA, a Holland Királyság rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövete: Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy érzem, hogy nagyon 
sok kérdés hangzott el, semmiképpen nem szeretnék átfogó lenni, csakis ilyen módon 
válaszolni az elmondott kérdésekre. Szeretnék megfelelően válaszolni ezekre a 
kérdésekre.  
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Nagyon örülök annak, hogy beszélgetés zajlik most itt, nemcsak az elnökség és 
a parlamenti bizottság között, hanem a magyar kormányzat kérdez engem és tesz fel 
kérdéseket, és majd én is jövök és teszek fel kérdéseket nekik. Tehát az egész kezd 
dialógussá, beszélgetéssé alakulni, és tulajdonképpen ez a feladat. Egypár 
megjegyzést hadd tegyek először is néhány ponttal kapcsolatosan, amelyet ön is 
említett.  

Először is - kronológiai sorrendben haladok - Oroszország pozíciója. 
Nyilvánvalóan az orosz álláspont döntő jelentőségű nagyon sok szempontból. Az önök 
elemzését mi is elfogadjuk. Úgy gondoljuk, a szankciók folytatásának a kérdése. 
Tulajdonképpen nagyon meghatározza ezt majd Oroszország viselkedése, amit a 
szíriai helyzetben tanúsít, illetve Ukrajnában tanúsít. Ideiglenes tűzszünet van a 
szíriai felek között, persze a terroristák részéről ez nem igaz, de döntő jelentőségű, 
hogy mind az Egyesült Államok és Oroszország is biztosítja azt, hogy megvalósuljon a 
tűzszünet, továbbra is megvalósuljon. Azt tudom, hogy Oroszország viselkedése 
nagyon meghatározza majd ezeket a dolgokat, hogy mennyire lesz szövetséges ebben 
a kérdésben, illetve mennyire marad szövetségese Aszadnak.  

Ugyanez vonatkozik az ukrajnai helyzetre. Valamennyien reméljük, hogy a 
szankciók hatása az lesz, hogy tartózkodik majd a belső beavatkozástól, attól 
tartózkodik, hogy Ukrajnában továbbra is beavatkozzon. Túlságosan korai lenne 
bármiféle minősített ítéletet mondani ezzel kapcsolatosan a vitáról, a szankciókról, de 
annyit mondhatok, biztosíthatom önöket, hogy ez a két előbb említett elem 
mindenképpen, tehát a Szíriában tanúsított viselkedés, illetve Ukrajnában tanúsított 
hozzáállás, meghatározza a dolgokat. 

Ami pedig a migráció kérdését illeti, a veszélyek, a számok növekednek, és a 
„B” terv is előtérbe került. Már korábban elhangzott, hogy a dolgokat lépésről lépésre 
kell megtennünk. Az első lépés nyilvánvalóan az, hogy Törökországot felszólítsuk, 
hogy biztosítsák azt, hogy tessék betartani a közös akciótervet, a megállapodásokat, 
amelyeket megkötöttünk, amelyre elkötelezték magukat. Ezért van ez a rendkívüli 
tanácsi ülés majd márciusban Törökországgal együttesen, és megint csak majd 
márciusban fog eldőlni számunkra, hogy ragaszkodhatunk-e azokhoz a tervekhez, 
amiket megállapítottunk, amelyeket velük együtt megalkottunk. Nagyon fontos, hogy 
valamennyien, beleértve Magyarországot is, egyértelművé tegyük ezt a török 
barátaink és szövetségeseink számára, hogy szükség van az ő támogatásukra. Mi is ott 
vagyunk, hárommillió euró rendelkezésre áll számukra, de nekik is kell tenni valamit, 
meg kell tenniük a maguk részét, és természetesen akkor egy másikfajta játékba 
kerülünk majd, ha ez valóban megvalósul.  

Schengent illetően - ez is összekapcsolódik ezzel a kérdéssel közvetlenül vagy 
közvetve -, biztosíthatom önöket, hogy mi Hollandiában teljes egészében támogatjuk, 
hogy a schengeni szövetséget fenn kell tartani. Hollandiában nincs olyan szándék, 
hogy mini Schengen legyen. Úgy gondoljuk, hogy a személyek szabad áramlása, a 
munkaerő szabad áramlása, az áruk szabad áramlása elsőrendű fontosságú, alapvető 
fontosságú az Európai Unió számára, és ezt meg kell védenünk, a végsőkig ki kell 
tartanunk emellett.  

Ami pedig a „Brexit”-et, tehát Nagy-Britannia kilépését illeti, én nem 
gondolom, hogy Hollandiában ez lehetséges alternatíva. Tehát a „Brexit” helyett 
„Nexit”-ről, tehát Hollandia kilépéséről nem beszélhetünk. Persze feltesszük a kérdést 
Hollandiában, merre megyünk, mekkora a szolidaritás az Európai Unió tagjai között. 
De azt gondolom, hogy a „Brexit”-ügyben egy jó kompromisszumot sikerült 
találnunk, és a V4-ek pozíciója kapcsán valahol középen, a V4-ek pozíciója és a britek 
által elképzelt feltételek között egy jó kompromisszumot sikerült találnunk, és most a 
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britek térfelén van a labda, hogy eldöntsék, hogy elég jó-e ez a kompromisszum 
számukra.  

Azt gondolom, nincs sok ráhatásunk arra, hogy mi fog majd történni belsőleg 
az Egyesült Királyságban. Tehát nagyon érdekes fejlemény ez, a skótok, akik az Unió 
mellett vannak, ők is referendumról beszélnek. Úgy tűnik, hogy ez mondja ki a 
végszót majd, de én önöket kérdezem, ha már nálam van a szó, a magyarországi 
referendumokkal kapcsolatosan. Önök hogyan látják a belső referendumot az EU-
kötelezettségek fényében? És mi a magyar parlament szerepe például ebben? 
Visszadobva ezt a labdát önnek, az ön kérdésére, ha ez lehetséges, ha megengedi.  

A folyamatosság, ez is elhangzott. A holland elnökség tulajdonképpen ezeket a 
szerepeket többször is betöltötte és az ambíciói nem túlságosan magasak, reméljük, és 
szeretnénk elérni azt, amit kitűztünk, de nem haladunk ezen túl valószínűleg. A 
szlovák barátaink számára is szeretnénk egy megfelelő napirendet kialakítani, átvenni 
tőlük a pálcát a különböző EU-napirendi pontokkal kapcsolatosan.  

Azt gondolom, az egyik sikere a Tanács-üléseknek, és majd meglátjuk, hogy 
elég-e a britek számára, a nemzeti parlamentek megerősítésének kérdése. 
Valamennyien felismertük azt, hogy vannak bizonyos határai az örökké mélyülő 
Európai Uniónak is, megmarad a nemzeti parlamentek szerepe. Ezt nem kell 
mondanunk ebben a teremben, mert pont itt ebben a Házban nagyon azonosan 
gondolkodunk erről. Mindenkinek a saját népét kell erről meggyőzni. 

A TTIP-t illetően, nagyon nehéz bármit mondani jelen stádiumban. Az Európai 
Unió általánosságban egy erős támogatója a szabad kereskedelemnek, mert úgy hiszi 
az Európai Unió, hogy ezzel tudjuk legjobban biztosítani az erős gazdaságot, a 
növekedő gazdaságot így tudjuk biztosítani, és ehhez nagyon sok szabadkereskedelmi 
megállapodást kell kötni sok országgal. De még nem sok vita zajlott erről. Persze más 
kérdés az Egyesült Államokban ez, tehát nagyon fontos dolgokról van szó jelen 
stádiumban. Egy átfogó csomagra számíthatunk majd. Egy kicsit nehéznek találom 
ezt a dolgot kommentálni, mert ha jól értettem, kereskedelmi jellegű a megközelítés, 
de elismerem azt, hogy bizonyos kockázatok vannak benne. Az Északi Áramlatról van 
most szó tulajdonképpen, a gázszállításról, Ukrajnán keresztül jut be a közép-európai 
államokba, és nagyon körültekintően kell vizsgálnunk ezt a kérdéskört az Északi 
Áramlattal kapcsolatosan. A kulcsfontosságú elemek természetesen a diverzifikálása 
az ellátásnak, de nemcsak a gázellátásnak és olajellátásnak, hanem alternatív 
energiaforrások biztosításának. Elnök úr, én is feltehetek önnek egy kérdést: ön 
szerint Magyarország mit tesz az alternatív energiaellátás tekintetében? 
Magyarország mit tesz - kérdezem öntől, elnök úr - például napenergia, geotermikus, 
földenergia, szélenergia tekintetében?  

A megjegyzéseimet úgy szeretném befejezni, hogy a terrorizmussal kapcsolatos 
kérdésre válaszolok. Nagyon fontos téma számunkra, sajnos ez már több éves 
probléma, nem tavaly kezdődött, bár számos, nagyon zavaró terroristatámadásnak 
voltunk a részesei. Olyasmi, amit kizárólag csak nagyon együtt tudunk kezelni, az 
európai szolidaritás kérdésével, adatcserével, együtt kell dolgozni a rendőrséggel. A 
régi igazságszolgáltatási hálózaton keresztül is együtt kell dolgoznunk. Ez döntő 
fontosságú valamennyiünk számára is. Hiszem, hogy ebben a tekintetben tovább 
próbáljuk ezt vinni, hogy fellépjünk a fenyegetésekkel szemben, de nem szabad 
túlságosan sok illúziót táplálni, hogy ez holnapra megoldódik. Ezt nem képzeljük. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Nagykövet úr, megismételnék egy kérdést, amit ön nem érintett. 

Nevezetesen az európai határ- és parti őrség és a nemzeti határőrség közötti 
kapcsolat. A következő hat hónapban ez egy döntő kérdés lesz, ezzel szembesülni 
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fogunk, és ez tulajdonképpen a migrációs kérdés szívét érinti. Tehát általánosságban 
a határőrizet kérdése. Van-e megjegyzése ezzel kapcsolatosan? Tehát határőrizet és 
határ- és parti őrség felállítása, illetve ennek milyen kompetenciái lesznek.  

 
ŐEXC. HUGO GAJUS SCHELTEMA, a Holland Királyság rendkívüli és 

meghatalmazott nagykövete: Ránézek most a szomszédomra, a Bizottság felé, a 
Bizottság azon dolgozik, hogy kialakítsa a határ- és parti őrséget, és természetesen 
meg kell találni az egyensúlyt a nemzeti hatáskörökben, de ugyanakkor a migráció 
tekintetében akkora a kihívás, hogy nem tudjuk megengedni, látva Magyarország 
helyzetét is, hogy mi történt itt, nem lehet minden terhet egy-egy országra ráterhelni, 
hogy tessék, oldja meg a problémát. Fontos, hogy együtt dolgozzunk, a kulcsszó a 
szolidaritás és a hozzájárulás az új határ- és parti őrséghez. Ez sokkal erősebb legyen, 
mint a Frontex volt eddig. Hogyha ezt a munkát el tudjuk végezni, és jobb 
együttműködést tudunk kialakítani egymás között, a NATO keretében is, amelynek 
szintén megvan a maga szerepe, szerintem, akkor biztos, hogy lesz előrelépés.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Zupkó Gábor vagy Takács Szabolcs? Szabolcs! 
 
DR. TAKÁCS SZABOLCS államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. 

Először azt hiszem, hogy Demeter Márta képviselő asszony kommentjére reagálnék, 
amellyel egyébként egyetértek. Azt vetette fel, hogy nagyon fontos, hogy az egyébként 
jól működő és nagyon erős, történelmileg is azt gondolom, hogy az egyik legerősebb 
időszakát élő közép-európai együttműködés, a V4-együttműködését egy pozitív 
narratívában tálaljuk. Ez a célunk, és nagyon fontos, hogy ezt ne csak magunk lássuk, 
vagy magunk gondoljuk így, hanem a külső partnereink, az európai, nemzetközi 
partnereink is így lássák. Én azt hiszem, hogy ebben teljesen kézzelfogható és konkrét 
eredményt tudtunk elérni. A múlt heti, február 15-i prágai, visegrádi csúcstalálkozó, 
amely egyébként jubileumi csúcs volt, hiszen napra pontosan 25 évvel 1991. február 
25-e után ünnepeltük a visegrádi együttműködés 25. évfordulóját, Visegrád 
nyitottságát az is demonstrálta, hogy csatlakozott hozzánk a bolgár miniszterelnök, 
illetve Macedónia elnöke is, és elfogadtunk egy olyan dokumentumot, amely a 
migráció kezeléséről szól, és egy sajátos közép-európai visegrádi perspektívába 
helyezi a kérdést. Nagykövet úr is említette, hogy ezt ugye b) tervként emlegetik, de 
mi már akkor mondtuk, hogy jobb lenne ezt nem b) tervként emelgetni, hiszen ez 
nem egy alternatíva a különböző európai megoldásokhoz, hanem azok kiegészítő 
javaslata. Én azt gondolom, hogy mi sem bizonyítja jobban, hogy a visegrádiak pozitív 
megközelítése Nyugat-Európában, Brüsszelben is megértésre talált, hogy pont egy 
héttel ezelőtt, február 16-án volt szerencsém képviselni a kormányt az általános ügyek 
tanácsán, ahogy egyébként minden hónapban teszem, és az ÁÜT-ön a jelenlévő Frans 
Timmermans úr, az Európai Bizottság első alelnöke, aki történetesen egyébként a 
mostani pozícióját megelőzően a Holland Királyság külügyminisztere volt, úgy 
fogalmazott a prágai visegrádi migrációs dokumentummal kapcsolatban, hogy ez egy 
konstruktív javaslat, egy olyan dokumentum, amellyel lehet együtt dolgozni. Ezt én 
külön meg is köszöntem alelnök úrnak a felszólalásomban, illetve Jean-Claude 
Juncker elnök úr kabinetfőnökének, Martin Selmayrnek is ezt külön megköszöntük, 
hogy a bizottság a visegrádiakra ilyen pozitív megközelítésben tekint.  

És hát itt mondanám el azt, hogy ez a visegrádi javaslatcsomag, amely 
Görögország északi határainak a stabilizálására fókuszál, tehát a macedón-görög, 
bolgár-görög határra, ez abban az esetben kell hogy aktiválódjon, ha a jelenleg 
csodafegyvernek tekintett EU-török akcióterv nem működne. A visegrádiak is 
alapvetően azt támogatják, hogy a tavaly decemberben aláírt EU-török akciótervet 
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mind a két fél, tehát az Európai Unió, illetve Törökország is betartsa, március 7-ére 
összehívtak egy rendkívüli EU-török csúcstalálkozót, és a holnapi napra, amikor is sor 
kerül Brüsszelben a Bel- és Igazságügyi Tanács ülésére, meghívták a török 
belügyminisztert, aki viszont sajnálatosan éppen ma mondta le a részvételét. Ez nem 
túl jó előjel. Nagyon reméljük, hogy a török barátaink betartják a szavukat, 
együttműködnek. Mi van, hogyha nem? Európának akkor is fel kell készülnie arra, 
hogy önállóan képes a külső határai megvédésére.  

Tehát mi semmi mást nem várunk a partnereinktől, azt a fajta szolidaritást, 
hogy az európai integrációt védjük meg, ugyanis erről van most már szó. Ha ez nem 
működik, dominószerűen be fog dőlni az egész rendszer. Azt látjuk, hogy már 
mindenki határzárakról beszél az egész Balkánon, a Balkán egymással időnként 
vitatkozó népeit is összehúzta a migrációs válság. Tehát nagyon komoly kihívás előtt 
állunk, és ebben a visegrádiaknak, azt gondolom, hogy kulcsszerepe lehet.  

Ami a relokációt, illetve a magyar, éppen ma bejelentett népszavazást illeti. Azt 
gondolom, hogy ahogy a miniszterelnök úr is fogalmazott, egy ilyen sorsdöntő, súlyos 
kérdésben a kormány részéről felelőtlenség lenne olyan döntéseket hozni, amelyek 
nem tükrözik egyértelműen a magyar emberek álláspontját. Nekünk, a magyar 
embereknek a jelenlegi helyzettel kapcsolatos álláspontját pontosan ismernünk kell, 
és ezért kell nekünk ezt az egész kérdést népszavazásra bocsátanunk. A magyar 
kormány a válság kirobbanása óta, ahogy már korábban is mondtam, teljesen 
következetes volt abban, hogy az a relokációs javaslatcsomag, amely, még ha jó 
szándékú is volt, és ezt nem kérdőjelezzük meg, tehát egy jó szándékú javaslat volt, 
nem működik. Ez akkor sem működik, ha mindennap elmondjuk, hogy működik. Azt 
látjuk, hogy a 40+120 ezer ember szétosztására vonatkozó bizottsági javaslatcsomag, 
tehát 160 ezer ember sorsát illetően kevesebb, mint 500 ember elosztását sikerült 
megvalósítani. Ezt lassan most már mindenkinek meg kéne ismernie, hogy a 
relokációs mechanizmus egy zsákutca. Ellentétes az európai emberek akaratával, 
ellentétes az életszerűséggel, tehát olyan javaslatokat kell megfogalmazni, amelyek 
életszerűek és meg tudják védeni Európát. Ez nagyon fontos. Tehát a magyar 
népszavazás semmi másra nem irányul, ennek a folyamatnak egy fontos eleme.  

Annak nagyon örülök, hogy nagykövet úr is úgy fogalmazott, hogy a holland 
elnökség teljes mértékben elkötelezett a schengeni rendszer egészének a fenntartása 
mellett, ezt csak támogatni és üdvözölni tudjuk, mindenféle mini Schengen-ötletet 
elvi éllel utasítunk el. 

Amiről még nem beszéltem, és szeretném jelezni, hogy természetesen az 
Oroszországgal kapcsolatos szankciók egy komoly vitát fognak kiváltani. Mi azt 
láttuk, hogy már a decemberi európai uniós csúcson több, jelentős tagállam részéről 
is megfogalmazódott az, hogy nem járulnak hozzá, hogy automatikusan 
meghosszabbodjanak a szankciók. Ugye ezt a minszki megállapodás teljes körű 
végrehajtásához kötöttük. Viszont a minszki megállapodásnak két részese van, az 
Oroszországi Föderáció, illetve Ukrajna. És nemcsak Oroszországnak, hanem 
Ukrajnának is teljes körűen teljesítenie kell a minszki megállapodásban foglaltakat. 
Mondom úgy egyébként, hogy ezen a héten éppen itt Budapesten egy Ukrajna-hetet 
tartunk. Ma este egy egyetemi kerekasztal-beszélgetésen veszek részt az ukrán 
kormány több képviselőjével, ahol arról beszélünk, hogy Magyarország hogyan próbál 
hozzájárulni Ukrajna stabilizációjához. Tehát mi alapvetően nyilván abban vagyunk 
érdekeltek, hogy egy stabil, demokratikus Ukrajna jöjjön létre, amely életképes ország 
lesz. De ezek valóban komoly kérdések, amelyek előttünk állnak az elkövetkező 
időszakban. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Zupkó Gábor! 
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ZUPKÓ GÁBOR, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője: 

Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Természetesen megfelelően óvatosan 
kell válaszolnom, hogy betartsam a Bizottságra mint intézményre vonatkozó 
kereteket. Hiszen természetesen az alapítók nagy bölcsességgel határozták meg, hogy 
mik a Bizottság jogosítványai. A tagállamok például a külpolitikával kapcsolatban 
viszonylag kevés részét adták fel a szuverenitásuknak, és az intézményi reformokkal 
párhuzamosan az intézmények között úgy döntöttek, hogy ez az Európai Külügyi 
Szolgálat keretei közé tartozik, úgyhogy próbálok a Bizottság hatáskörében maradni. 
Illetve, amire már nagykövet úr válaszolt, természetesen ezt nem fogom 
megismételni. Különös figyelemmel kell lennem arra, hogy a tagországok erősen 
figyelnek, érzem szemeiket hátamon, úgyhogy próbálok minden - hogy mondjam - 
hatáskört figyelembe venni, nehogy esetleg kritikát kapjak, hogy itt a brüsszelizációs 
folyamat keretében új hatalomra kívánok törni mint eurokrata. (Dr. Tilki Attila 
elhagyja az ülésteremet.)  

Hadd kezdjem egy nagyon rövid filozofikus kérdéssel. Tehát, amikor arról 
kritikát kap az Unió, illetve az uniós intézmények, hogy nem elég hatékony, nem elég 
operatív bizonyos válsághelyzetek kezelésében, annak idején az uniós intézmények 
nem operatív feladatokra kerültek létrehozásra. Nem is úgy működött. Főleg Brüsszel 
találkozókat szervezett, javaslatokat tett, és szakpolitikákat hajtott végre. Ily módon 
ennek a szervezeti feltételei sincsenek minden esetben jelen. Ez, mondjuk nyomon 
követhető a menekültválság esetében is. Nincs harcra fogható határőrsége az 
Uniónak. Van, aki azt várja el, hogy hatékonyabban lépjen föl. És egyszerre van jelen 
a kritika, hogy az uniós intézményekkel kapcsolatban valakik részéről, hogy 
tehetetlen, másrészt az, hogy túl sok hatáskört szeretne, harmadrészt néhány nagy 
befizető országtól, hogy túlzottan nagy a költségvetése. Csökkenteni a költségvetést, 
hatáskört és hatékonyabbnak lenni egyszerre, az nagyon nagy kihívás lenne. Úgyhogy 
ezekkel a kihívásokkal kell megküzdeni, és ebben kell nyilvánvalóan konkrét 
kérdésekben is kompromisszumra jutni. 

A menekültválsággal kapcsolatban természetesen a Bizottság megtette az 
előterjesztéseit, és amely határozatokat meghoztak a tagországok, illetve több esetben 
nyilván parlamenti jóváhagyás is kellett hozzá, azoknak a végrehajtását számon kéri. 
Szóba került egy olyan szabály, amit a tagországok meghoztak, és annak a 
végrehajtása nem történt meg. Ilyen esetben felszólította a tagállamokat a 
végrehajtásra. Nehéz egy olyan jogszabályt, egy olyan szabályt végrehajtani, ami nagy 
többséggel elfogadásra került, és az elfogadásban egyébként aktívan - hogy mondjam 
-, pozitívan részt vevő tagországok egy része sem hajtja végre.  

A menekültválsággal kapcsolatban azonban nagyon sok pozitív elem is van, 
szerintem nagyon sok olyan kérdés van, amiben a tagországok immár egyetértenek. A 
szíriai rendezésben való szerepvállalás, Törökországgal való mélyebb együttműködés, 
a határőrizetnek a megerősítése, és az elnök úr kérdése, a határőrizeti ügynökséggel 
kapcsolatban, úgy tudom, holnap Belügyi Tanács-ülésen lesz a Bizottság javaslata, 
megtárgyalásra kerülnek. Először decemberben kerültek az asztalra, ami 
megerősítené a tagállamok kapacitását a külső határokon, közös fellépéssel és gyors 
fellépésű egységekkel, és az új mandátuma az ügynökségnek tartalmazná a 
monitorozást. Milyen szép szót használjak rá? Tehát az áttekintő szerepet és bizonyos 
felügyeleti szerepet is, és bizonyos sürgős esetekben a konkrét beavatkozás 
lehetőségét is. Amennyiben ezt a tagállam kéri, avagy a tagállam nem képes ellátni ezt 
a feladatot.  

A tervek szerint az új ügynökségnek lehetősége lesz nagyjából 1500 szakértőre 
támaszkodni, amit háromnapos határidővel lehetne összehívni, és az ügynökség első 
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alkalommal kapna olyan erőforrásokat, hogy saját felszerelést vásároljon, illetve a 
tagállamok által is felajánlott felszereléseket igénybe vegyen.  

Az ügynökség saját állománya pedig elérné az ezer főt. Tehát ez természetesen 
fokozatos, ez nem azonnali, itt van egy döntéshozatal, és ezeket végre kell hajtani ma 
a belső szabályok szerint, tehát ez nem egy azonnal létrejövő kapacitás, ennek egyes 
elemei csak 2020-ra készülhetnek el, miközben bizonyos kérdésekben azonnali 
lépésre van szükség, és itt természetesen nagyon szükséges a tagállamok közötti 
kooperáció, ami, azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban egyre aktívabb lett.  

A TTIP-tárgyalások folyamatosak. Az elmúlt napokban volt egy újabb forduló, 
a tizenkettedik, a tizenharmadik talán. A terveink szerint a Bizottság előtt meg fog 
jelenni a tárgyalásokért felelős európai biztos Malmström biztos, április 4-én. 
Látogatása során tervezzük, hogy ellátogat a parlamentbe, és remélhetőleg a bizottság 
előtt is lehetősége lesz ismertetni a tárgyalások előrehaladását.  

A „Brexit”-tel kapcsolatban viszonylag röviden. Természetesen a Bizottság 
üdvözli és örül azoknak a következtetéseknek, amelyek a Tanács ülése után 
elfogadásra kerültek, megteremtik a feltételeit egy „Britin”-nek, ne is már „Brexit”-ről 
beszéljünk, de nincs „B” terve a Bizottságnak, tehát határozott állásfoglalása, hogy 
nincs „B” terve.  

Talán még annyit szerettem volna elmondani képviselő asszony kérdésére, 
hogy bár az a javaslat átfogó szervezetre vonatkozik, amit megemlített, nyilvánvalóan 
ez még a jövő kérdése, de létrejött az Europolon belül nemrégiben egy olyan 
szervezeti egység, amely kifejezetten az embercsempészek és a szervezett 
embercsempészet ellen egy koncentrált fellépést segít elő, illetve a tagországi hasonló 
szervezetek működését koordinálja. Ez a napokban történt meg, és Hágában elkezdte 
ez a működését. Reméljük, hogy eredményeket fognak elérni. Köszönöm szépen, 
elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Már csak egy képviselő jelezte hozzászólását, 

Demeter Márta képviselő asszony. 
 
DEMETER MÁRTA (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Egyetlen mondat. 

Felmerült az a javaslat és az a terv, hogy a magyar társadalomhoz az Európai Uniót, 
az Európai Unió működését bemutató programokon keresztül igyekeznénk közelebb 
hozni. Azt gondolom, hogy ez egy rendkívül támogatandó cél. Az ténykérdés 
egyébként, hogy a magyar társadalomban az Európai Unió elfogadottsága egyébként 
alapvetően magas, de azt gondolom, hogy mindig van hova fejlődni, és abszolút lehet 
tennivaló ez ügyben.  

Amit kifejezetten szeretnék kiemelni, hogy nagyon fontos, hogy azt lássa 
egyébként a társadalom is, hogy amennyiben valamilyen jogokról beszélünk, azzal 
mindig járnak kötelezettségek, és azt gondolom, hogy a társadalom aktív részének 
kell tekintsük magukat a döntéshozókat is, és azt gondolom, hogy részükre is ez egy 
nagyon hasznos dolog tud lenni, ha tudatosul, hogy a jogokkal igenis mindig járnak 
kötelezettségek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e valami kommentár? (Senki sem 

jelentkezik.) Amennyiben nincsen, akkor szeretném megköszönni a vendégeinknek a 
megjelenést. Nem lenne egyszerű dolog összefoglalni a most lezajlott vitát. Azt 
mindannyian érzékeljük, hogy az Európai Unió egy rendkívül nehéz időszakban van, 
ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az Európai Unió mindig válságokon keresztül tudta 
megújítani önmagát.  
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Én a legfontosabbnak azt tartom, hogy azt a fajta eldurvuló hangnemet és 
vádaskodást, ami tetten érhető az elmúlt időszakban az Európai Unióban, 
mindenképpen kezelnünk kellene. Nincs arról szó, hogy bizonyos országok - gyakran 
hallani ezeket a vádakat - ne vállalnák a szolidaritást az Európai Unióval, mint ahogy 
azt gondolom, hogy az is csak megszorításokkal állja meg a helyét, hogy az elmúlt 
időszak megnyilvánulásait bizonyos értelemben nem kellő felelősséggel meghozott 
döntések és megnyilatkozások is jellemezték. Az Európai Uniónak nagyon fontos, 
hogy újra legyen egy kölcsönös bizalom a Nyugat és Közép-Kelet-Európa között, és 
ennek a bizalomnak a talaján, úgy gondolom, hogy láthatóvá válik, hogy azok, akik 
felelőtlennek tűntek, sokszor felelősebb álláspontot foglalnak el, és hogy a szolidaritás 
nagyon sokféle formában jelenhet meg.  

Így úgy vélem, hogy példának okáért az, hogy most körvonalazódik egy közös 
európai határőrség, mindenképpen egy nagyon fontos formája annak, hogy hogyan 
lehet eredményesen együttműködni, és egy problémára közös választ találni. Ha ezt a 
közös határőrizeti ügynökséget és tengeri őrséget sikerül felállítani, akkor egy nagyon 
jelentős lépést teszünk abba az irányba, hogy ezt a migrációs válságot is kezelni 
tudjuk.  

Köszönöm szépen nagykövet úr, hogy itt volt közöttünk, és legközelebb 
remélhetőleg szlovák nagykövet úrral fogunk majd hasonló körben találkozni, 
előreláthatólag valamikor szeptember tájékán tudjuk majd beiktatni az üléseink 
sorába azt a napirendet. Köszönöm szépen mindannyiuknak, hogy eljöttek, és egy 
rövid technikai szünetet fogunk tartani. Parancsoljon, nagykövet úr! 

 
HUGO GAJUS SCHELTEMA, a Holland Királyság rendkívüli és 

meghatalmazott nagykövete: Azt szeretném mondani, hogy megköszönöm ezt a 
lehetőséget, amit megadtak nekem és másoknak is, hogy eszmét tudtunk cserélni, 
hiszen látják a kollégáim számából is, hogy mennyire fontosnak tartja ezt a problémát 
most Európa, és mennyire nagy jelentőséget tulajdonítunk ezeknek a problémáknak. 
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy beszámolhattam a holland elnökség 
prioritásairól, és mindig rendelkezésükre állok, ha bármi ilyesmi van. Nagyon szépen 
köszönjük.  

 
(Szünet: 15.47 - 15.56) 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Rátérünk a második napirendi pontunkra. (A 

hangosítás nem működik.) Magyarország kormánya… Nem működik a gép. 
(Mesterházy Attila: Azt hittem, Magyarország kormánya nem működik. - 
Derültség.) Valamiért nem működik a gép. A reformok, azok működnek, az biztos. 
(Derültség. - Mesterházy Attila közbeszól. - A hangosítás ismét működik.) Rendben. 
Ennél nagyobb válságba ne keveredjen a kormány. 

Magyarország Kormánya és a Globális Zöld Növekedési Intézet 
között kötendő, a Globális Zöld Növekedési Intézet kiváltságait és 
mentességeit részletező jogállási megállapodás kihirdetéséről szóló 
T/8673. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Tehát Magyarország kormánya és a Globális Zöld Növekedési Intézet között 
kötendő, az Intézet kiváltságait és mentességeit részletező jogállási megállapodás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat. Az előterjesztő képviseletében köszöntöm dr. 
Makai Martina helyettes államtitkár asszonyt, és arra kérném, hogy a részletes vita 
első szakaszában mondja el a véleményét. Parancsoljon! 
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DR. MAKAI MARTINA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen. A magyar kormánynak az a 
szándéka, hogy a nemzetközi jognak való megfelelést és az egyezményben foglaltak 
érvényre juttatását a hazai jogrendszerbe átültesse. A Globális Zöld Növekedési 
Intézethez való csatlakozás és az Intézet jogállásáról, valamint mentességéről szóló 
kétoldalú megállapodás megkötésével Magyarország egy újabb jelentős előrelépést 
tett a klímapolitikai együttműködést életre hívó párizsi megállapodás eredményes 
végrehajtása érdekében. 

Az Intézet munkája szorosan összefügg a nemzetközi klímapolitikai 
tárgyalások eredményének gyakorlatba való átültetésével. Az Intézet egy 
zöldberuházások ösztönzését célzó nemzetközi szervezet, és elsődleges célja, hogy az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású zöldgazdasági fejlődést megvalósítsa a világ fejlődő 
országaiban. Ehhez szakmai támogatást és hálózatépítési lehetőséget nyújt a 
tagországai részére.  

Magyarország a döntéssel, hogy megkötötte ezt az egyezményt, a nemzetközi 
szervezet 25. tagállamává válik, és a közép-kelet európai régióban elsőként válhat a 
szervezet tagjává, ezáltal a szervezet regionális tevékenységének alakításában aktívan 
szerepet tud vállalni, illetve ez gazdasági lehetőségeket teremt hazánk számára. 
Magyarország kormánya 2015. december 8-án Párizsban a COP21 klímakonferencia 
alatt kétoldalú jogállási megállapodást kötött az Intézettel, és ennek a 
kulcsfontosságú működési területei a vízgazdálkodás, az energetika és ezen belül az 
energiahatékonyság területe is.  

Azt gondoljuk, hogy az elkövetkezendő években Magyarország kiszélesítheti 
klímapolitikai tevékenységét, és a harmadik országok területén valósíthat meg 
regionális, illetve háromoldalú, klímaváltozást érintő programokat és projekteket. 
Köszönöm.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdése bárkinek? (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincsen, akkor lezárom a részletes vitát.  

A részletes vita második szakasza következik. Azt a kérdést teszem fel, hogy 
Gyopáros Alpár képviselő úr módosító javaslatát - azt hiszem, összevonhatjuk, mind a 
kettőt-, hadd kérdezzem meg, hogy a bizottság támogatja-e. Kérem, emelje fel a kezét 
az a képviselő, aki támogatja! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja. Az 
előterjesztő álláspontja a kérdésem.  

 
DR. MAKAI MARTINA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium): A tárca álláspontja támogató. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Több módosító javaslatunk 

nincsen, az elsőről és a másodikról is egyszerre szavaztunk.  
A támogatott módosító javaslatokat magában foglaló részletes vitát lezáró 

bizottsági módosító javaslat elfogadását teszem most fel szavazásra. Ki támogatja ezt? 
(Szavazás.) Ez is egyhangú.  

Most döntünk a részletes vita lezárásáról. (Szavazás.) Ez is sikerült. Végül 
döntenünk kell a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés elfogadásáról, azzal, hogy a 
döntés egyben a házszabályban foglaltaknak megfelelésről való döntés, valamint a 
döntés felhatalmazás az elnöknek, hogy a jelentést benyújtsa az Országgyűlésnek.  
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Felteszem szavazásra. Ki támogatja? (Szavazás.) Ez is egyhangú. Hát 
gratulálok magunknak. Köszönöm szépen. Köszönöm a vendégeinknek, hogy itt 
voltak.  

A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról 
szóló T/8838. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Rátérünk a 3. napirendi pontunkra, amelynek keretében a konzuli védelemről 
szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslattal foglalkozunk. Köszöntöm Balogh 
Csaba, külgazdasági és külügyminisztériumi államtitkár urat. Mindkét előttünk álló 
napirendhez köszöntöm őt, tehát a nagyköveti meghallgatások keretében is 
köszönjük, hogy itt lesz velünk, és akkor rátérnénk a részletes vita első szakaszára. 
Megkérem államtitkár urat, hogy fejtse ki az álláspontját. Nem tudom, Demeter 
Márta képviselő asszony elment? Igen. Köszönöm szépen, de neki volt néhány 
kérdése az általános vitában, és akkor erre is ki tud térni államtitkár úr. Parancsoljon!  

Dr. Balogh Csaba szóbeli tájékoztatója  

DR. BALOGH CSABA államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Szeretném először is tájékoztatni a 
tisztelt bizottságot, hogy az önök előtt lévő előterjesztés a tartalmi, a formai és a 
benyújtási követelményeknek megfelel. Az előterjesztés a konzuli védelemről szóló 
2001. évi törvényünk módosításáról szól. Ahogy az általános vitában is elhangzott, én 
ebben részletesen már nem szeretnék kitérni, alapvetően európai uniós 
kötelezettségeink, valamint a konzuli tisztviselő kinevezésének a rendjével 
kapcsolatos rendelkezések törvényi szintű szabályozása és a hatósági jogkör 
gyakorlásának törvényi szintű szabályozása indokolta ezt a módosítást. Ezek a 
szabályozási keretek alacsonyabb szintű jogszabályokban már léteztek. Ezeket 
kívántuk a konzuli törvényben rögzíteni. 

Demeter Márta képviselő asszony az általános vita végén jelezte, hogy van 
néhány kérdése az előterjesztés tartalmi elemeivel, a koncepciójával kapcsolatban. Ha 
megengedik, két rövid mondatban kitérnék. Az egyik, tájékoztatást kért arról, hogy 
konzuli vizsgára miért csak a Külgazdasági és Külügyminisztérium diplomáciai 
ranggal rendelkező munkatársa bocsátható. Alapvetően erre a válasz nagyon 
egyszerű: ugye a külképviseleteinken konzuli feladatot csak diplomáciai ranggal 
rendelkező ügyintéző munkatársaink, kormánytisztviselők láthatnak el. Magának a 
külképviseletre történő kihelyezésnek a feltétele az, hogy valaki sikeres külügyi 
alapvizsgát tegyen, és ezáltal diplomáciai rangot szerezzen, és a diplomáciai ranggal 
rendelkező munkatársaink közül, akik konzuli tisztviselők is, azok konzuli szakmai 
vizsgát tesznek.  

A másik észrevétele a képviselő asszonynak alapvetően a helyettesítés rendjére 
vonatkozott. Aggályosnak nevezte azt, hogy a vonatkozó szabályozás szerint, 
amennyiben a konzuli tisztviselő akadályoztatva van, a külképviselet másik 
munkatársa láthat el helyette hatósági feladatokat, illetve különböző hitelesítési 
jogosítványokkal ruházható fel. Erre szeretném jelezni a bizottságnak, hogy 
Magyarország valamennyi külképviseletén a hivatásos konzuli tisztviselő mellett van 
olyan diplomata, aki helyettes konzulként konzuli szakvizsgával, megfelelő 
képesítéssel rendelkezik. Tehát nem bárkinek adjuk oda ezeket a helyettesítő 
jogosítványokat, hanem olyanoknak, akik erre felkészültek.  

Úgyhogy, tisztelt elnök úr, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, én ennyit 
kívántam hozzátenni az előterjesztéshez. 
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ELNÖK: Kérdés, hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincsen, 
megköszönöm államtitkár úrnak. A részletes vita első szakaszát lezárom, és a második 
szakasz keretében külön módosító javaslat nem érkezett, viszont van egy 
nyelvhelyességi módosító javaslat, ezt szétosztottuk. Erről a módosító javaslatról 
döntenünk kell. Ha van valakinek kérdése… (Nincs jelentkező.) Nincsen. Felteszem 
szavazásra. Ki támogatja ezt a módosító javaslatot? (Szavazás.) Ez egyhangú. 
Köszönöm szépen. A részletes vita lezárásáról kell döntenünk. Ki támogatja? 
(Szavazás.) Lezártuk. És végül a jelentés elfogadásáról, illetőleg a jelentés 
benyújtásáról szóló döntés következik. Ki támogatja ezt? (Szavazás.) Ez is egyhangú. 
Köszönöm szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 6 perc. 

A bizottság a továbbiakban zárt ülésen tárgyalt, amelyről külön jegyzőkönyv 
készült.) 

 
 
 
 
 
 
 

  Németh Zsolt 
a bizottság elnöke 
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