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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 02 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Kérem szépen, hogy foglalják el a helyüket. Az 
Országgyűlés Európai ügyek bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm 
képviselőtársaimat a Magyar Országgyűlésből és az Európai Parlamentből! Engedjék 
meg, hogy külön köszöntsem Szájer József európai parlamenti képviselőt, bizottságunk 
volt elnökét - ez a statútum mindig kijár az elnök úrnak az együtt töltött évekre való 
emlékezéssel -, köszöntöm a napirendi pont előadóját, Várhelyi Olivér biztosjelölt urat, 
nagykövet urat, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszöntöm az 
Országgyűlés munkatársait, a meghívott szakértőket és a sajtó igen tisztelt képviselőit! 
Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenléti ív szerint a 
helyettesítésekkel együtt bizottságunk határozatképes. Második teendőnk a napirend 
megállapítása. Képviselőtársaim a törvényi előírásnak megfelelően megkapták a 
meghívóban az egyetlen napirendi pont megtárgyalására tett javaslatomat, amely 
pedig nem más, mint Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság szomszédság- és 
bővítéspolitikáért felelős tagjelöltjének a meghallgatása az Országgyűlésről szóló 2012. 
évi XXXVI. törvény 70. §-a és a házszabály 141. §-a alapján. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye. (Senki nem jelentkezik.) Nem látok ilyet. Szavazásra teszem fel. Ki az, aki 
támogatja a napirendi pont megtárgyalását? Kérem, szavazzanak. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen, a jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy bizottságunk 
egyhangúlag elfogadta a mai napirendi pont megtárgyalását.  

Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom a bizottságot, hogy a mai ülés megtartásához a 
házszabály 180. § (5) bekezdése alapján szükséges egyetértést megkaptuk a házelnök 
úrtól.  

Jelezném továbbá, hogy a mai meghallgatásra másfél óra áll rendelkezésre, 
kérem képviselőtársaimat, hogy erre legyenek tekintettel az esetleges hozzászólások 
esetén.  

Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság szomszédság- és 
bővítéspolitikáért felelős tagjelöltjének meghallgatása 

Tisztelt Bizottság! Tehát akkor hozzákezdünk a napirendi pont 
megtárgyalásához, amely Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság szomszédság- és 
bővítéspolitikáért felelős tagjelöltjének a meghallgatása. Még egyszer köszöntöm a 
biztosjelölt urat, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.  

Elnöki bevezető 

Tisztelt Bizottság! Legutóbb öt évvel ezelőtt tartottunk egy hasonló ülést, 
amelynek fő célja akkor is és ma is a jelölt felkészültségének és rátermettségének a 
megismerése. Szeretném emlékeztetni bizottságunk tagjait, hogy Várhelyi Olivér jelölt 
úr több mint két évtizede foglalkozik európai uniós ügyekkel, és nemcsak kormányzati 
tisztségviselőként, de több éven át az Európai Bizottság munkatársaként is segítette az 
európai szabadalom ügyét. Azt is mondhatnám pestiesen, hogy ha valaki, akkor ő 
mindent tud az Európai Unióról, nemcsak kívülről, hanem belülről is, hogy hogyan 
működik. Alkalmasságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy még az ellenzéki sajtó is 
úgy beszél róla, mint - idézem - „felkészült szakember”-ről, akibe nem lehet belekötni. 
Felkészültségéről a biztosi meghallgatáson is tanúságot tett, szeretném idézni a 
Politicót: „Hibátlan teljesítményt nyújtott, látszik, hogy behatóan ismeri az EU 
szomszédság- és bővítéspolitikáját.” 
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Tisztelt Képviselőtársaim! Úgy hiszem, hogy ritka kincs az olyan szakpolitikus, 
akiben megvan a képesség, hogy ugyanolyan megértéssel és ugyanolyan empátiával 
forduljon a tagállami és az uniós szempontok felé, és mindezt mélyreható szakmai 
felkészültséggel ötvözze. Szeretném kiemelni, tisztelt képviselőtársaim, azt a tényt is, 
hogy a magyar uniós biztos az egyik legfontosabb portfóliót kapta meg. Úgy hiszem, 
hogy ez egy nagyon jelentős magyar diplomáciai siker. A Fidesz-KNDP frakciója teljes 
mértékben támogatja Várhelyi Olivér biztosi kinevezését, meg vagyunk győződve, hogy 
tisztét maximális erőbedobással fogja ellátni az elkövetkezendő időszakban, amiben, 
reméljük, sok-sok segítséget is kap majd biztosjelölt társaitól.  

Tisztelt Bizottság! Szeretném jelenteni, hogy a jelölt alkalmasságáról szavazásra 
most nem kerül sor, mivel az Országgyűlés és az Európai Bizottság között közjogi 
kapcsolat nem létesül. A meghallgatás további célja pedig az Európai Bizottsággal való 
széles értelemben vett politikai párbeszéd elősegítése, és ebben számítunk majd a jelölt 
úr közreműködésére, hiszen az elmúlt ciklusban, én azt hiszem, egy jó kapcsolatot 
építettünk ki az előző Európai Bizottság bizonyos tagjaival, hisz többször 
meglátogattak bennünket, az Európai ügyek bizottságát itt Budapesten.  

Arra is szeretném emlékeztetni képviselőtársaimat, hogy a nyugat-balkáni 
országok európai integrációs törekvéseit az Országgyűlésben egyhangúlag támogattuk, 
hiszen nemrégen fogadtuk el azt a véleményt, amely az Európai Bizottság bővítési 
csomagjáról szólt.  

Még egyszer szeretném megköszönni a jelölt úrnak, nagykövet úrnak, hogy a 
bizottság rendelkezésére áll, és megadom a szót. A meghallgatás rendje a következő: 
kérem, hogy a jelölt úr egy rövid expozéban mutassa be önmagát, illetve - szeretném 
hangsúlyozni - a portfólióját, amiről most szó van. Ezek után megadom majd a 
lehetőséget képviselőtársaimnak a kérdésekre, a kérdéseket összegyűjtjük, aztán 
visszaadom a szót a jelölt úrnak. Ha a második körben lesz, marad megválaszolatlan 
kérdés vagy probléma, akkor szintén feltehetik a kérdéseiket, majd ezeket a kérdéseket 
is összegyűjtve visszaadom a szót, és utána bezárjuk az ülést.  

Tisztelt Biztosjelölt Úr! Parancsoljon, megadom a szót, tessék parancsolni! 

Várhelyi Olivér tájékoztatója 

VÁRHELYI OLIVÉR, az Európai Bizottság szomszédság- és bővítéspolitikáért 
felelős tagjelöltje: Köszönöm a szót, elnök úr. Mindig nagy megtiszteltetés, hogyha a 
Magyar Országgyűlésben beszélhet az ember - ez a helyzet most is. Számomra ez egy 
nagyon fontos momentum a biztossá válás folyamatában, hogy a hazai parlamenttel, a 
magyar emberek által megválasztott képviselőkkel is meg tudjuk beszélni, melyek azok 
a fontos kérdések, amelyek a következő ötéves bizottsági ciklusban a magyar 
biztosjelölthöz fognak tartozni.  

Magamról nem kívánok túl hosszan értekezni, nyilvános az önéletrajzom. 
Mindenki láthatja, hogy a karrierem egy tudatos építkezés terméke, eredménye, 
mindvégig az európai építkezésnek szenteltem minden erőmet és munkámat. Én annak 
a fiatal - akkor még fiatal - generációnak a tagja vagyok, amelyet annak idején, még a 
90-es évek közepén arra vettek fel, amelynek az volt a feladata, hogy a magyar uniós 
csatlakozáson dolgozzon, illetve a magyar uniós csatlakozás feltételeit megteremtse. 
Számomra ez egy óriási kihívás volt, és én történelmi feladatnak tartottam ezt akkor is, 
most is így gondolom, ami egy sikeres csatlakozással ért véget. Dolgoztam Budapesten, 
dolgoztam Brüsszelben Magyarországért, ezt követően pedig dolgoztam Európáért is, 
tehát a magyar csatlakozás után mint európai tisztviselő dolgoztam vezetőként az 
Európai Bizottságban. Az Európai Bizottságban már bizonyítottam, hogy tudok 
Európáért dolgozni, és nemcsak hogy tudok Európáért dolgozni, hanem eredményesen 
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tudok Európáért dolgozni, ugyanúgy, ahogy Magyarországért is mindig eredményesen 
igyekeztem dolgozni.  

A bizottsági munka után ott egy - mondjuk így: - célfeladatra vettek fel, ezt a 
feladatot teljesítettem. Ezt követően kaptam azt a rendkívül megtisztelő felkérést, hogy 
képviseljem Magyarországot Brüsszelben, először a gazdasági területért felelős, 
úgynevezett helyettes állandó képviselőként, nagykövetként, majd pedig az állandó 
képviselet vezetőjeként Magyarország EU-nagyköveteként volt szerencsém képviselni 
az országot. Mindvégig egyetlen célom volt a munkámban, az pedig az, hogy 
hozzátegyek Európához, hogy erősítsem az európai együttműködést, és minden 
erőfeszítésemmel ezen voltam, ezen is leszek.  

Ami magát a portfóliót illeti, egy rendkívül nagy kihívásokkal teli portfólióról 
van szó, hiszen ha belegondolunk, nincs olyan területe a portfóliónak, amely 
problémamentes vagy amely biztos sikerrel kecsegtető lenne. Az első és nyilván magyar 
szempontból talán a legfontosabb a bővítés ügye. A 2019. októberi európai tanácsi ülés 
után adódik a hatalmas kihívás, hogy hogyan tudnánk sikerre vinni a bővítés ügyét, 
hiszen a két ország, amely felkészült a csatlakozási tárgyalások megkezdésére, nem 
kapott zöld utat az európai vezetőktől, és nem tudott az Európai Unió döntést hozni 
arról, hogy megkezdődhessenek ezek a csatlakozási tárgyalások. Az én egyik 
legfontosabb és legsürgetőbb feladatom az lesz, hogy lehetővé tegyem azt, hogy az 
Európai Bizottság olyan javaslatot tudjon az asztalra tenni ismét, amely alapján már 
valóban megindul a csatlakozási tárgyalás, lehetőleg még a jövő évben, a Nyugat-
Balkánnal foglalkozó zágrábi csúcstalálkozó előtt, tehát hogy még 2020 májusa előtt 
meg tudjanak kezdődni a csatlakozási tárgyalások ezzel a két országgal.  

Az Európai Tanács októberi vitája azt is felszínre hozta, hogy vannak olyan 
tagállamok, amelyekben komoly kételyek vannak nem csupán a két tagjelölt ország 
tárgyaláskezdésével szemben, hanem önmagában a bővítés politikájával, illetőleg a 
bővítési folyamattal kapcsolatban. Nem mehetünk el e mellett a probléma mellett, ez a 
probléma is megoldást igényel, hiszen különben nem lesz bővítés az Európai Unióban. 
Az én személyes meggyőződésem az, hogy bővítés nélkül Európa szegényebb lesz, 
Európa nem használja ki sem azokat a politikai, sem azokat a gazdasági lehetőségeket, 
amelyeket közvetlen környezete kínál, sőt önmaga járulhat hozzá ahhoz, hogy 
destabilizálódik a saját közvetlen környezete. Mindenképpen szükség van tehát a 
nyugat-balkáni országok csatlakozási folyamatának a dinamizálására, megerősítésére, 
és én kész vagyok együttműködni minden tagállammal annak érdekében, hogy ezt 
megtehessük, ebbe értelemszerűen beletartoznak azok a tagállamok is, amelyeknek 
egyébként ellenvetéseik vagy problémáik vannak a bővítési folyamattal. Azt is 
szeretném aláhúzni, hogy ez ugyanakkor nem jelentheti azt, hogy az egész bővítési 
politikát kérdőjelezzük meg, hiszen az októberi európai tanácsi ülésen sem vetette fel 
egyetlen állam- vagy kormányfő sem, hogy megkérdőjelezné ezeknek az országoknak 
az európai perspektíváját. Ezt nem is szabad megkérdőjelezni, e mögé nem lehet 
kérdőjelet tenni, különben azonnal egy válság közepén fogjuk magunkat találni. Az én 
feladatom tehát az lesz, hogy megerősítsem ezt a folyamatot, és megpróbáljam egy 
olyan felzárkózási folyamattá teljesíteni, amelynek a révén ezek az országok egy 
gyorsított gazdasági felzárkózással a mindennapok Európájához sokkal közelebb 
kerülnek.  

Mit jelent ez? A magyar példából kiindulva láthattuk, hogy az egyik legnagyobb 
kihívás a gazdasági fejlettségbeli különbség volt közöttünk és a régi tagállamok között. 
Mindaddig, amíg ez a különbség fennáll, sokkal nehezebb a felzárkózás, sokkal 
nehezebb az egyetértés, és sokkal nehezebb önmagában a bővítési folyamat 
elfogadtatása a régebbi tagállamokkal. Kiemelt feladatnak tartom tehát, hogy segítsem 
ezeket az országokat abban, hogy felgyorsuljon a piacgazdaságra való áttérésük, ami 
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egyébként el fogja hozni a jogállami intézmények megerősítését is, hiszen hitelesen 
nehéz lenne a gazdasági szereplők felé a beruházások, a gazdasági együttműködés 
ötletét eladni, amennyiben nem tudhatnák biztonságban ezeket a befektetéseiket. Ez a 
két dolog tehát együtt jár, és szükségszerűen épül egymásra. Ebben is komoly munka 
van még hátra minden országban, és ebben a munkában szintén nagyon elkötelezetten 
és hathatósan fogok dolgozni ezekben az országokban.  

Hogyan lehet ezt valósággá tenni? Egyetlen példát szeretnék mondani. Sokszor 
éri kritika ezeket az országokat amiatt, hogy külső befolyásnak túlzottan kitettek, 
legyen szó nagy infrastrukturális beruházásokról vagy más típusú külföldi befolyásról, 
és az a helyzet, hogy mindaddig, amíg Európa maga nem tesz többet azért, hogy jobban 
és erőteljesebben legyen jelen ezekben az államokban, addig ez a helyzet nem fog 
megváltozni. Ha veszem például a közlekedési infrastruktúrát, azt látjuk, hogy a 
közlekedésiinfrastruktúra-fejlesztések, európai fejlesztések rendszerében, amit TEN-
T-nek hívnak, a nyugat-balkáni országok nem vesznek közvetlenül részt. Amennyiben 
részt vennének benne, akkor számtalan ilyen befolyásolási kísérlettel is le tudnánk 
számolni, hiszen egy közép- és hosszú távon hiteles, ezekben az országokban, ebben a 
régióban is egy kiszámítható infrastruktúra-fejlesztési politikát tudnánk együttesen, 
közösen végezni.  

Nyilván nem lehet megfeledkezni a portfólió másik területéről, amely a 
szomszédságpolitika. A szomszédságpolitikában a keleti partnerséget venném előre, 
hiszen a Magyar Országgyűlést valószínűleg jobban érdekli a keleti partnerség területe, 
hisz a közvetlen környezetünkről van szó. A keleti partnerség államai megoszlanak 
annyiban, hogy vannak közöttük ambiciózusabb, akár európai perspektívára is törő 
államok, és vannak olyanok, amelyek megelégszenek a társulási megállapodással és a 
társult viszonnyal. Első megközelítésem az lesz, hogy minden olyan, a keleti 
partnerséghez tartozó országnak, amely többet és mélyebben szeretne együttműködni 
az Európai Unióval, igyekezni fogok megadni ezt a lehetőséget; úgy gondolom, hogy ez 
kölcsönös érdek, nekünk is érdekünk, hogy ez a régió mind gazdaságilag, mind 
politikailag egyre közelebb kerüljön hozzánk, éppen ezért buzdítani fogom őket arra, 
hogy működjünk együtt minél több, alapvetően szakpolitikai területen.  

Ha nevesíteni akarom, Ukrajna, Georgia és Moldávia esetében a DCFTA - sajnos 
a magyar elnevezését nem tudom ennek a társulási megállapodásnak - keretében még 
rengeteg kiaknázatlan lehetősége van ezeknek az államoknak. Ha megnézzük ezeket a 
megállapodásokat, a szabadkereskedelmi rendszeren túl egy olyan átfogó 
jogharmonizációs rendszert épített ki az Európai Unió ezekkel az országokkal, amelyet 
messze nem töltöttünk még ki, nagyjából az európai uniós joganyag közel 
70 százalékának az átvételére vállaltak kötelezettséget, tehát bőven van még tartalék 
ezeknek a megállapodásoknak a végrehajtásában, és én készen fogok állni arra, hogy 
felgyorsítsam ezeknek a megállapodásoknak a végrehajtását. Ukrajna külön figyelmet 
érdemel ebben a régióban. Ukrajna stabilitása és biztonsága elsőszámú európai érdek, 
és mint ilyet mindenben védelmezni fogom, legyen szó Ukrajna területi integritásáról, 
legyen szó Ukrajna gazdasági autonómiájáról és szuverenitásáról, vagy legyen szó akár 
bármilyen külső politikai befolyásolási kísérletről. Az Európai Uniónak ki kell tartania 
Ukrajna mellett, és én mindig rendelkezésre fogok állni Ukrajnának, hogy ebben 
segíthessek.  

Engedjék meg, hogy végül szóljak néhány szót a déli partnerségről is, ahol 
véleményem szerint egy új megközelítésre van szükség. A déli partnerség országai 
ugyan nem képeznek egy olyan homogén egységet, mint mondjuk a keleti partnerség 
országai, egy sokkal heterogénebb országcsoportról van szó, ugyanakkor a kihívásaik 
nagyon közel állnak egymáshoz. Azt lehet mondani, hogy ebben a régióban a gazdaság 
fejlettsége szintén alacsony, és ez a legnagyobb kihívása az európai 
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szomszédságpolitikának, hogy egy olyan régió veszi körül, akár délre, akár keletre, akár 
a közvetlen környezetünkre tekintünk, ahol hozzánk képest egy rendkívül nagy 
gazdasági fejlettségbeli különbség áll fenn, és ez a gazdasági fejlettségbeli különbség az 
oka számos kihívásnak, legyen szó a migrációról, legyen szó a klímakérdésekről, amit 
a különbség csökkentésével szintén tudnánk csökkenteni. Példaként hoznám fel 
Marokkó ügyét, ahol a marokkói kormányzat kész egyre több területen együttműködni 
az Unióval, beleértve a számunkra a legnagyobb kihívást jelentő migráció területét. Úgy 
gondolom, hogy ez a példa a régió többi országával is vállalható és végrehajtható, 
magyarán mindazokon a területeken, ahol együtt tudunk működni, működjünk együtt, 
de próbáljuk meg ezeket a területeket úgy meghatározni, hogy az kölcsönös előnyökhöz 
vezessen. Újra kell tehát gondolni bizonyos értelemben az Európai Unió 
fejlesztéspolitikáját, nem csupán fejlesztéspolitikáról van szó, hanem egy átfogó 
gazdaságfejlesztési, gazdaságstratégiai politikát kell kínálnunk ennek a régiónak, 
amelytől viszont azt várjuk, hogy segítsen minket a minket legjobban foglalkoztató 
kihívások kezelésében, például a migráció külső aspektusainak kezelésében, és ezzel 
segítsék Európa biztonságát. Köszönöm a figyelmet, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, Várhelyi Olivér biztosjelölt úrnak az expozéját. 

(Juhász Hajnalka távozik az ülésről.) 
Szeretném jelezni képviselőtársaimnak, hogy Várhelyi Olivért 2019. október 8-

án jelölte Orbán Viktor miniszterelnök úr az Európai Bizottság magyar tagjának. Az 
Európai Parlament külügyi bizottsága 2019. november 14-én közel két és fél órás 
meghallgatás keretében vizsgálta a jelölt felkészültségét, és végül a kiegészítő kérdések 
után november 18-án állapította meg alkalmasságát és felkészültségét, amiért innen is 
szeretnék gratulálni a biztosjelölt úrnak. (Várhelyi Olivér: Köszönöm!) Azt is 
szeretném elmondani, hogy a hét pártcsoportból öt: az Európai Néppárt, a szocialisták, 
a liberálisok, a konzervatívok és a szélső jobboldaliakat tömörítő Identitás és 
Demokrácia támogatta, a zöldek és az Egyesült Baloldal viszont ellenezte a biztossá 
való kinevezését.  

A fentiek alapján tehát immár 27 tagállam biztosjelöltjéről állapította meg az 
Európai Parlament szakbizottsága az alkalmasságot, az Ursula von der Leyen által 
vezetett kollégiumról az Európai Parlament plenáris ülése várhatóan 2019. november 
27-én szavaz, azzal, hogy továbbra is hiányzik a brit kormány biztosjelöltje.  

Tisztelt Bizottság! Ahogy az ülés elején említettem, most a kérdésekre és a 
véleményekre kerül sor. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki szeretne hozzászólni. 
(Jelentkezések.) Elsőként megadom a szót Bana alelnök úrnak. Tessék parancsolni! 

Kérdések, vélemények 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Biztosjelölt Úr! Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégeink! Először is szeretném 
megköszönni a biztosjelölt úrnak a felvezetőt, ebből is látszik az, hogy valóban egy 
felkészült szakemberről van szó az ön esetében, és ezt a Jobbik részéről mindenképpen 
el tudom ismerni; ugyanakkor azt szeretném hozzátenni, hogy egy meglehetősen 
érdekes helyzet az, hogy ön a várományosa a bővítési portfóliónak, így tehát majd 
jogállamisági kérdésekben kell véleményt nyilvánítani az egyes tagjelölt országok 
tekintetében, miközben Magyarországgal szemben éppen most zajlik a 7. cikkely 
szerinti eljárás, emellett pedig a jogállamisági mechanizmus bevezetéséről vannak 
érdemi viták európai uniós szinten.  

Ez azért egy eléggé érdekes és különleges kontextusba helyezi ezt a helyzetet, 
még akkor is, hogyha ön az Európai Parlamentben zajlott meghallgatáson és különböző 
nyilatkozatokban aláhúzta azt, hogy az Európai Bizottságot kívánja képviselni, és az 
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Európai Unió érdekeit kívánja megjeleníteni, ami reményeim szerint valóban így lesz, 
és ez mindenképpen előrevivő lehet Magyarország szempontjából is, hiszen 
meglehetősen fura is lenne, hogyha a magyar kormány érdekeit szeretné ön 
érvényesíteni akkor, amikor - ahogy ezt a keddi napirend előtti felszólalásomban is 
elmondtam - jelenleg az Orbán Viktor által vezetett kormány, amely 2010-ben az 
országgyűlési választásokat követően meghirdette a keleti nyitás politikáját, amellyel 
önmagában még nem lenne probléma, mára eljutott oda, hogy a nyugati zárás 
politikáját viszi nemzetközi szinten, ami abban nyilvánul meg, hogy Oroszország és 
Törökország azok a fő partnerek Magyarország számára, amelyekkel hazánk kormánya 
igyekszik minél szorosabbra fűzni a kapcsolatot, a másik oldalról pedig sajnos azt 
láthatjuk, hogy a nyugati világtól, a nyugati értékközösségtől elszigeteli hazánkat a 
jelenlegi kormány. Én tehát bízom abban, hogy a biztosjelölt úr biztossá történő 
kinevezése és megválasztása esetén valóban majd az Európai Bizottság és az Európai 
Unió érdekeit fogja képviselni például akkor is, amikor bővítési kérdésekben 
különböző feltételek mentén kell majd előrehaladni.  

Itt akkor rá is térnék a kérdésemnek arra a részére, amit szintén tárgyaltunk már 
itt a szakbizottságban, éppen e héten volt téma a schengeni térség esetleges bővítése. 
Ezzel kapcsolatban is kíváncsi lennék a biztosjelölt úr véleményére, hogy hogyan látja 
e tekintetben akár Horvátország, akár Románia, Bulgária helyzetét, összességében a 
schengeni bővítésnek az ügyét, de sokkal inkább kíváncsi lennék arra, hogy 
összességében a bővítés vonatkozásában milyen hozzáállással kívánja majd ezt a 
portfóliót vinni. Hiszen a Jobbik véleménye az e tekintetben, hogy a feltételeknek, 
követelményeknek mindenképpen eleget kell tenniük a tagjelölt országoknak és 
természetesen azoknak az országoknak is, amelyek még eddig a státuszig sem jutottak 
el, ebbe az irányba kell haladni, és sajnálatos módon azért ezzel ellentétes nyilatkozatok 
jelentek meg szintén kormányzati oldalról, mondjuk Törökország esetében láthatjuk 
azt, hogy továbbra is egy túlzottan szoros kapcsolat figyelhető itt meg.  

Félreértés ne essék, én nem arról beszélek, hogy Magyarországnak és akár 
egyébként az Európai Uniónak ne kellene gazdasági kapcsolatokat építenie Kelet felé, 
Törökország mint nagyhatalom, Oroszország mint nagyhatalom vagy más keleti 
államok is természetesen joggal merülhetnek fel ilyen szempontból, vagy oktatási, 
kulturális téren, és ennek a politikai színtéren is meg kell jelennie, viszont azért 
aggályos folyamatok zajlanak Törökországban, egyre inkább távolodnak attól, sőt már 
teljes mértében elzárták magukat attól az iránytól, ami az európai értékeket jelenti, a 
demokratikus értékeket jelenti a sajtószabadság, a szólásszabadság vonatkozásában, és 
ezért is különösen szomorú az, hogy a magyar miniszterelnök nemcsak Törökországgal 
kapcsolatban, hanem mondjuk Azerbajdzsánnal kapcsolatban is egy másfajta 
hozzáállást képvisel, mint ami az európai színtéren meglátásom szerint elfogadható 
lenne, hiszen lényegében már Azerbajdzsánnak is kezet nyújtana mint az Európai Unió 
egyik tagállamának kormányfője. Ez elfogadhatatlan, és remélem, hogy a biztosjelölt 
úr Törökország esetében például egy másfajta hozzáállást fog képviselni. Erre 
vonatkozik a kérdésem is, hogy a török jogállami helyzetről és az ottani eseményekről 
mi az ön véleménye, és itt akkor arra külön nem is térnék ki hosszabban, hogy mondjuk 
most már a katonai szövetség tekintetében is egyre inkább távolodik Törökország a 
NATO-tól; persze annak tagja, de közben azért látható az, hogy mondjuk védelmi 
vonatkozásban olyan lépéseket tett a szíriai beavatkozás ügyében is, amelyek 
egyáltalán nem egyeztethetőek össze ezekkel az elvekkel.  

Szerbia esetében pedig szintén arra lennék kíváncsi, hogy hogyan látja a 
csatlakozási tárgyalások lehetséges menetét a következő időszakban, különös 
tekintettel természetesen az ott élő magyar kisebbségre, magyarságra, hiszen azért itt 
megint csak egy olyan dolog figyelhető meg a magyar kormány hozzáállását illetően, 
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amely egy meglehetősen oroszbarát vonalat jelent - és itt most arra utalok, hogy 
Ukrajnát is említette a biztosjelölt úr. Én sajnos azt látom, hogy a magyar kormány 
nagyon harcosan - mondom, ez még támogatható is, és, félreértés ne essék, ezt a 
magunk részéről mi is tudjuk támogatni, hogyha valóban erről szól ez a történet - kiáll 
a kárpátaljai magyarság ügyéért, de mondjuk a délvidéki magyarság vonatkozásában 
ezt már kevésbé látjuk, és ilyenkor az ember mindig elgondolkodik, hogy itt csak és 
kizárólag a magyar érdekek jelennek-e meg, vagy esetleg itt más érdekek is 
megfigyelhetőek, meghúzódnak a háttérben, kimondottan az orosz érdekekre 
gondolok.  

Végezetül pedig azt szeretném leszögezni, hogy a Jobbik konzervatív jobboldali 
pártként abban érdekelt, hogy Magyarország a nyugati világhoz tartozzon, és 
megkérdőjelezhetetlen legyen hazánk számára az, hogy az Európai Unióban és a 
NATO-ban képzeljük el a jövőnket. Így aztán egy ilyen hozzáállásra én azt tudom 
mondani a biztosjelölt úrnak, hogy ha ön ténylegesen az Európai Bizottság érdekeit és 
európai uniós érdekeket fog megjeleníteni, akkor ebben természetesen támogatni is 
fogjuk, de kérem azért, hogy oszlassa el azokat az aggályokat, amelyeket itt 
kérdésekben is megfogalmaztam, és amelyek egyébként a magyar társadalom széles 
rétegeiben szintén megfogalmazódtak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak egy rövid megjegyzés az alelnök úr számára: 

valóban, ahogy említette, az elmúlt ülésen már megvitattuk a keleti és a nyugati 
nyitásnak a problémáját. Hogyha bezártuk volna a kapunkat Nyugat felé, akkor, úgy 
hiszem, nem lett volna sikeres a magyar diplomácia abban a tekintetben, hogy az 
Európai Bizottság elfogadta biztosjelöltnek Várhelyi Olivért. Úgy hiszem, hogy ez 
kiváló példája annak, hogy mi nemcsak a Kelettel, hanem a Nyugattal is kiváló 
kapcsolatokat ápolunk.  

A magyar külpolitikai célja elsősorban a magyar érdekek képviselete, pont, akár 
Nyugaton, az Európai Unióban, akár Keleten, a Távol-Keleten vagy bárhol a világon, és 
hozzá szoktam tenni, bár az európai kollégák nem mindig értik a Quod licet Iovi non 
licet bovi, a kettős mérce problémáját, hogy a nagy tagországoknak szabad keleti 
nyitásban politikát, gazdaságpolitikát folytatni Törökországgal vagy éppen 
Németországgal, csak éppen nekünk nem szabad. Úgy érzem tehát, hogy ebben a 
tekintetben a mi vezércsillagunk a magyar érdekek képviselete akár Nyugaton, akár 
Keleten, és ebben nincs probléma. Úgy hiszem, hogy az ön jelöltsége kiváló példája 
annak, hogy milyen kapcsolataink vannak az Európai Unióval.  

Tisztelt Bizottság! Tessely alelnök úr kért szót. Tessék parancsolni, és szeretném 
megjegyezni, hogy európai parlamenti képviselőinknek alanyi jogon van lehetőségük a 
hozzászólásra.  

 
TESSELY ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

lehetőséget, elnök úr. Mindenekelőtt szeretném megjegyezni azt, hogy meglehetősen 
furcsa, hogy az ellenzéknek a balliberális oldaláról egyetlen képviselő sem tartotta 
fontosnak azt, hogy a biztosjelölt úr meghallgatásán részt vegyen - de ez természetesen 
semmit sem von le ennek a meghallgatásnak az értékéből.  

Mindenekelőtt szeretnék önnek gratulálni az európai uniós döntéshozói 
körökben, a bizottsági meghallgatásán tanúsított helytállásához és ahhoz a 
szakértelemhez, amellyel talán az ellenlábasok közül is sokat meg tudott győzni, és 
maga mellé tudott állítani. Nem véletlen tehát, hogy a mai rádióinterjújában a 
miniszterelnök úr is úgy fogalmazott, hogy az ön teljesítménye az elmúlt tíz esztendő 
egyik legnagyobb diplomáciai sikere, hiszen a legfontosabb portfóliót nyerheti el a 
magyar jelölt.  
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Az új Bizottság új elnök asszonyának a megfogalmazása szerint az Európai 
Bizottság egy geopolitikai bizottság kíván lenni. Nyilvánvaló, hogy az Unió geopolitikai 
érdeke az, hogy a nyugat-balkáni bővítés felgyorsulhasson, hiszen a térségben a 
politikai bizonytalanság ismert, és hogyha az Unió nem kínál egy reális pozitív 
jövőképet ennek a bizonytalan térségnek, akkor vélhetően idegen nagyhatalmi 
befolyásoknak tesszük ki azt. A térségen áthaladó balkáni migrációs útvonal is további 
veszélyeket rejt nemcsak hazánk, de Európa számára is. A nyugat-balkáni bővítésnek 
és a stabilizációnak a kulcsországa Szerbia, ezért számunkra nemcsak azért fontos, 
mivel Szerbiának példaértékű a kisebbségpolitikája és a magyar kisebbség helyzete, de 
az egész Balkán stabilizációja megkövetelné, hogy Szerbia mielőbb tagfelvételhez 
jusson. A csatlakozási tárgyalások jelenlegi helyzetét tekintve elmondható, hogy 
Szerbia és Montenegró áll az élen, ugyanakkor az is ismert, hogy Belgrád és Pristina 
között vannak ellentétek, és azt is láthatjuk, hogy egy hatékonyabb párbeszéd nélkül 
nem várható a folyamatok felgyorsulása. Az első kérdésem az lenne, hogy miként tudja 
segíteni a kétoldalú párbeszédnek az elmélyülését és ezzel a létező ellentétek rendezését 
annak érdekében, hogy ez a kívánt párbeszéd eredményre jusson, és a folyamatok 
felgyorsulhassanak.  

A másik kérdésem arra vonatkozik, hogy - ahogy ön is jelezte a bizottsági 
meghallgatásán - Észak-Macedónia és Albánia csatlakozási tárgyalásainak a 
megkezdése már nem egy túlságosan távoli cél. A második kérdésem az lenne, hogy 
pontosan mikorra tartja megvalósíthatónak ezt a fontos célkitűzést. Köszönöm szépen 
a lehetőséget.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Következik Szájer József képviselő úr. Tessék 

parancsolni! 
 
SZÁJER JÓZSEF európai parlamenti képviselő: Köszönöm szépen, elnök úr, és 

köszönöm a meghívást és a kedves üdvözlést. Én is mindig szeretettel és örömmel jövök 
ide, az európai ügyekkel foglalkozó bizottságba, régi emlékeket idéz.  

Miután én az Európai Parlament képviselőjeként feltehettem a kérdéseimet a 
biztosjelölt úrhoz, nagykövet úrhoz, ezért nyilván nem is ez a célja a mostani 
hozzászólásomnak, hanem inkább a bizottságnak, az igen tisztelt bizottságnak a 
tájékoztatása azzal kapcsolatban, hogy hogyan folyik magának a Bizottságnak a 
felállítása, illetőleg magának a jelölt úrnak a meghallgatása.  

Az első és legfontosabb megjegyzés - hiszen az elnök úr már említette, hogy a 
jövő héten kerül sor magának az egész Bizottságnak a jóváhagyására, és mi, a hazai 
kormánypártokhoz tartozó európai parlamenti képviselők valamennyien támogatni 
fogjuk ennek a Bizottságnak a felállását -, hogy miután itt a magyar nyilvánosságban a 
legkülönbözőbb és leghajmeresztőbb fakenewsok keringenek néha azzal kapcsolatban, 
hogy ez hogyan volt korábban, szeretném azt is megerősíteni, hogy 2004 óta, amióta 
mi az Európai Parlament képviselői és az Európai Uniónak a tagjai vagyunk, Juncker 
úr megválasztását kivéve minden alkalommal igennel szavaztunk az Európai 
Bizottságnak a felállítására. Ennek fényében is ez történt idén is Ursula von der Leyen 
asszonynak a megválasztásával, és mi úgy gondoljuk, hogy egy új lehetőség nyílik meg 
ennek a Bizottságnak a felállításával. 

A másik dolog, amit szintén szeretnék megemlíteni, hogy arról már beszéltünk, 
hogy egy hallatlan politikai siker az, hogy egy ilyen portfóliót, egy ilyen fontos portfóliót 
kaphattunk, erre nem volt példa tulajdonképpen az elmúlt 15 évben, hogy ennyire 
jelentős és ennyire az Európai Unió ügyeinek a központjában lévő kérdéssel 
foglalkozhat a magyar biztos, tehát ez egy óriási nemzeti lehetőséget is jelent 
számunkra, persze természetesen anélkül, hogy Magyarország akarná átvenni az Unió 
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külpolitikájának az irányítását. De az, hogy mi beleszólhatunk ebbe, az, azt gondolom, 
nekünk magyaroknak éppen olyan büszkeségre ad okot, mint ahogyan a franciáknak 
vagy a németeknek vagy bármely más országoknak, amelyek büszkék arra, hogy a saját 
biztosaik milyen eredményeket értek el. Csak hogy egy példát mondjak a konkrét 
területről: Verheugen úr vezette annak idején az Európai Bizottságot, amikor az 
Európai Uniónak a nagy bővítése történt, és azt gondolom, hogy erre nemcsak az 
európaiak, hanem a németek is büszkék lehetnek, és nagyon fontos német érdeket is 
megjelenített egyébként ez a bővítés. Úgy gondolom, a magyar érdekek ebben a 
tekintetben egybeesnek az Európai Unió érdekeivel, tehát nincsen konfliktus a 
történetben.  

Azt is meg kell említenem persze, hogy az Európai Parlamentben - és ezen 
végigmentünk az elmúlt hetekben-hónapokban - teljesen evidens volt, hogy vannak 
olyan erők, amelyek nem akarják azt, hogy Magyarország, illetőleg a magyar biztos 
vezesse ezt a területet, ennek megfelelően mindent el is követtek ennek érdekében. Azt 
hiszem, azt gondolom, az egész világ velünk szemben álló, elsősorban baloldali erői 
megmozdultak ennek a megakadályozása érdekében; az, hogy nem sikerült, az 
egyébként szerintem világosan mutatja a magyar politika és külpolitika súlyát, erejét 
jelenleg az európai politikai színtéren. De igazából nem ez az érdekes, hiszen ez egy 
természetes dolog, a világban különböző erők vannak, amelyek egymással küzdenek, 
ami számunkra igazán döbbenetes és fájdalmas volt, az az, hogy a magyar képviselők, 
a hazai, a magyar ellenzék képviselői, akik az Európai Unióban különböző területeken 
többségben vannak, azok is mindent megtettek annak érdekében, hogy Magyarország 
ne juthasson ilyen sikerhez. Ennek az eredménye pedig evidensen természetesen 
látható: nem jártak sikerrel. Gyáva magatartásnak tartom a magyar baloldali ellenzék 
részéről, hogy akkor, amikor viszont itthon van lehetőség ezekben a kérdésekben 
nyilatkozni, akkor meg sem jelennek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csöbör Katalin képviselő asszonyt illeti a szó. 
 
CSÖBÖR KATALIN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr, és nagyon 

örülök, hogy Várhelyi Olivér biztosjelölt úr itt van a mi bizottságunkban, és 
személyesen mi is hallhatjuk, bár tudjuk, hogy számos meghallgatáson, embert próbáló 
meghallgatáson vett részt az utóbbi időben. Ma én is hallgattam miniszterelnökünk 
interjúját, és ő is mondta, hogy csak olyan embert delegál, főleg az Európai Unióba, aki 
képviseli a magyar érdeket, de ugyanúgy európai is, és Várhelyi Olivér biztosjelölt úr 
egy ilyen ember.  

Azt is tudjuk, hogy az ön beiktatását ellenző pártok kiforgatták, és próbálták ön 
ellen fordítani Orbán Viktor Türk Tanácshoz intézett szavait is, úgyhogy fontos, hogy 
tisztázzuk: mindig is azt mondta, hogy csak az Unió érdekeit és csakis az Unió érdekeit 
fogja képviselni.  

Nagyon nehéz kérdéseket feltenni, hiszen már annyi kérdés elhangzott, de 
mégis, azt tudjuk, és hallottuk is az expozéjában, hogy már 2008 óta az Európai 
Unióban, Brüsszelben ténykedik, és az ön pályafutása alatt volt-e már szükség arra, 
hogy meggyőzze Magyarországot valamilyen uniós politikával kapcsolatosan? 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több jelentkezőt nem látok.  
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Jelölt Úr! Ahogy Tessely alelnök úr is említette, 

Ursula von der Leyen egyik legfőbb célkitűzésének tekinti a geopolitikai egyensúly 
megteremtését - ezt kíváncsian várjuk. Én úgy hiszem, hogy erre nagyon nagy szükség 
van, hiszen amint láttuk az elmúlt öt-tíz évben, az Unióban nagyon sokan dolgoznak 
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azon, hogy tovább erősítsék vagy mélyítsék a kelet-nyugati törésvonalakat. Gondoljunk 
itt például arra, hogy még a hivatalban lévő régi Európai Bizottság milyen tervet tett le 
a hétéves költségvetésre az Európai Unió asztalára, olyat, amely egyértelműen a 
Kohéziós Alap csökkentése politikája. Nemcsak az Egyesült Királyság kilépése miatt, 
de más okok miatt is nagyot csökkenne a Kohéziós Alapok összege, különösen a 
visegrádi négyekkel kapcsolatban. De gondolok a rebatesekre vagy a rosszabb 
minőségű árukra, említhetném a mobilitáscsomagot is, és lehetne még folytatni a sort, 
ami egyrészről arról biztosít bennünket, hogy harc folyik egyfajta protekcionista 
nyugat-európai tagországok és a kelet-európai országok között. Itt aztán teljes 
mértékben érvényesül, hogy az első Németország, az első Franciaország elsősorban a 
gazdaságpolitikában, és ezt a politikát folytatják, és ez eredményezi azt, hogy a 
szakadék mélyül Kelet és Nyugat között, amiért tizenvalahány évvel ezelőtt éppen a 
kelet-európai országok csatlakozása létrejött, ez volt a fő szlogen, hogy betemetjük az 
árkokat - nos, ez, azt látjuk, nem így történik. Ebben a helyzetben, ami most kialakult, 
én úgy hiszem, ezért értékelődik fel az ön portfóliója, és egyszerre gyakorlati és 
szimbolikus jelentősége van annak, hogy egy magyar biztos egy ilyen jelentős tárcát 
kap.  

Nagykövet úr, hogyan látja, hogy az ön magyar származása, az országért végzett 
munkája mennyiben lehet hozzáadott érték az ön biztosi munkája során? Hiszen ön a 
munkája során elsősorban az Európai Unió alapszerződésének őreként kell hogy 
fellépjen, de milyen plusz hozzáadott értéket jelenthet az, hogy ön magyar állampolgár, 
illetve hogy Brüsszelben végezte munkáját a magyar érdekek képviseletében - és itt 
valóban azt látom, amit Szájer képviselő úr is mondott, hogy hála a jóistennek e 
portfóliónál egybeesnek a magyar és az európai uniós érdekek, aminek nagyon nagy 
jelentősége van. Remélem, hogy az ön munkássága hozzásegíti az Európai Uniót ahhoz, 
hogy kijöjjön abból a gödörből, más szóval abból az állapotból, amelyet bővítési 
fáradtságnak szoktunk nevezni, hogy egy kicsit felgyorsuljanak azok az események, 
amelyek a nyugat-balkáni bővítést eredményeznék.  

Én csak emlékeztetem a biztos urat, hogy a magyar elnökség idejében, 2011 
áprilisában nem véletlenül szerveztünk egy konferenciát, amelyen ott volt a 
miniszterelnök úr és a házelnök úr is Nyugat-Balkán bővítéséről, azóta bizony nem 
sokat változott a helyzet, és ha Magyarország, a magyar miniszterelnök nem áll a 
sarkára, akkor ma még nem tag Horvátország sem. Egyértelműen érdeke a magyar 
politikának a nyugat-balkáni bővítés, amiért a magyar külpolitika mindent megtett és 
megtesz, és örömmel látjuk, hogy nem véletlenül kapta egy magyar biztosjelölt ezt a 
portfóliót, én tehát jó reménységgel nézek a biztosjelölt úr ebbéli munkája elé.  

Tisztelt Bizottság! Akkor a kérdések és a vita körét lezárom, és visszaadom a szót 
a biztosjelölt úrnak, kérem, válaszoljon a feltett kérdésekre és a kommentekre. Tessék 
parancsolni! 

Várhelyi Olivér válaszai, reflexiói 

VÁRHELYI OLIVÉR, az Európai Bizottság szomszédság- és bővítéspolitikáért 
felelős tagjelöltje: Köszönöm a kérdéseket, igyekszem megválaszolni azokat. Az alelnök 
úr Törökország jogállamiságával kapcsolatos felvetésével kezdeném. Úgy gondolom, és 
ezzel nem vagyok egyedül, hogy Törökország az Európai Unió stratégiai partnere, 
ugyanakkor nem mehetünk el amellett sem, hogy a csatlakozási tárgyalások 
Törökországgal holtpontra jutottak, aminek az egyik oka az a visszafejlődés, amit a 
török jogállamiság esetében tapasztalhatunk, ami mellett nem lehet szó nélkül 
elmenni. Éppen ezért állt meg a csatlakozási folyamat Törökországgal, és ez a 
csatlakozási folyamat mindaddig nem is fog tudni továbbhaladni, amíg nincsen 
változás a török jogállamiság helyzetében. Biztosként nyilvánvalóan azért kell hogy 
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dolgozzak, hogy a török jogállamiság helyzetét javítsam, megpróbáljam a török 
hatóságokat meggyőzni arról, hogy térjenek vissza azokhoz a szabályokhoz, azokhoz a 
sztenderdekhez, amelyeket a csatlakozási tárgyalások folyamán maguk is késznek 
mutatkoztak elfogadni, enélkül ugyanis nyilvánvalóan nehéz lenne a török 
csatlakozásról érdemben beszélni.  

Ugyanúgy igaz ez a gondolat vagy ez a mondat, amit elmondtam, Törökországra, 
ahogy igaz egyébként a Nyugat-Balkánra vagy bármely más országra, amely az Európai 
Unió közösségének a tagjává kíván válni, és ugyanolyan módon egyenlő mércével 
mérve fogom ezt érvényesíteni minden tagjelölt ország esetében.  

A szerbiai csatlakozással kapcsolatban feltett kérdéssel és a kisebbségek ügyével 
kapcsolatban azt tudom mondani az alelnök úrnak, hogy a kisebbségek védelme egy 
alapvető európai érték, és mint ilyet köteles vagyok biztosként védelmezni, legyen szó 
akár tagjelölt országról, akár olyan országokról, amelyek közelebb kívánnak kerülni 
Európához, hiszen ezek azok az európai értékek, amelyekben osztoznunk kell ahhoz, 
hogy közelebb tudjunk egymáshoz kerülni. Mindent meg fogok tehát tenni annak 
érdekében, hogy a kisebbségek védelme mindenhol, minden partnerországban az 
európai normáknak megfelelő módon érvényesüljön.  

A schengeni térség bővítésével kapcsolatban feltett kérdésére azt tudom 
mondani, hogy ez nem tartozik ugyan a portfóliómhoz, de politikai értékelésként azt 
tudom mondani, hogy mindnyájunk érdeke, hogy a schengeni övezet minél nagyobb 
legyen, mindnyájunk érdeke, hogy a schengeni övezet révén minél jobban meg tudjuk 
védeni a saját határainkat, és ezzel meg tudjuk védeni saját polgárainkat, garantálni 
tudjuk a biztonságukat. Én abban leszek érdekelt mint biztos, hogy a schengeni övezet 
jelentette minőségi követelményeket minél gyorsabban és minél teljesebben tudjam 
érvényesíteni a csatlakozási tárgyalások folyamán is, hiszen elsőszámú európai érdek, 
hogy ezek a követelmények már a nyugat-balkáni térségben is ne csak elfogadásra, 
hanem mihamarabb alkalmazásra is kerüljenek.  

A geopolitikai bizottság megfogalmazás egy rendkívül fontos programpontja az 
új Bizottságnak. Három programpontot szokás emlegetni, vagy szokott a megválasztott 
elnök asszony is megemlíteni, amikor az új Bizottságról beszél: az egyik az úgynevezett 
Green Deal, a másik a digitális reform, a harmadik pedig a geopolitikai Bizottság. 
Ennek az elsőszámú terepe énszerintem pont az én portfólióm, hiszen a minket 
körülvevő régióban kell a legerősebben, a leghatékonyabban képviseljük Európa 
érdekeit, és ebben a régióban kell - legyen szó bővítésről, legyen szó 
szomszédságpolitikáról - a leginkább megerősítenünk az európai jelenlétet, és a 
leginkább mélyíteni az együttműködést a minket körülvevő országokkal. Ebben a 
munkában nyilván nem egyedül fogok tevékenykedni, fontos a csapatmunka, fontos, 
hogy az új főképviselővel ezen együtt dolgozzunk, Josep Borellhez tartozik ugyanis 
mindennek a külpolitikai dimenziója. Ha el akarom határolni a közös munkánk 
hozzám tartozó elemeit, akkor azt tudom mondani, hogy az én feladatom az lesz, hogy 
mindenben támogassam azokat a külpolitikai törekvéseket, amelyeket a főképviselő, a 
Bizottság elnöke és az Európai Tanács elnöke, illetve a Tanács meghatároz, ehhez a 
portfóliómhoz tartozó politikai, pénzügyi eszközöket hozzárendeljem, és segítsem 
ezeknek a politikáknak a végrehajtását.  

Ami a közvetlen környezetünket érintő országokat érinti, ha konkrét példával 
kívánok élni - és erre kérdést is kaptam -, akkor azt tudom mondani, hogy Josep Borell 
is elkötelezett abban, ahogy hallhattuk a meghallgatásán, hogy mihamarabb békés úton 
rendezzük a Szerbia és Koszovó közötti viszonyt. Egy hosszú távú, békés megoldásban 
érdekelt nemcsak a két fél, hanem mi mindnyájan, tehát egész Európa, és úgy 
gondolom, hogy az egész világ is. Ebben együtt kell hogy dolgozzunk majd a 
főképviselővel, és a magam részéről támogatni fogom az ő munkáját abban, hogy 
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lehetőleg még a jövő év, tehát 2020 végéig meg tudjuk határozni, vagy a felek meg 
tudják határozni azokat a feltételeket, amelyeknek a mentén ez a hosszú távú rendezés 
létrejöhet.  

Kérdést kaptam Tessely alelnök úrtól, hogy mikor lehet Macedónia és Albánia 
csatlakozási tárgyalását megkezdeni. Ahogy a bevezetőben is mondtam, nehéz most 
még konkrét időpontot mondani, de egy vállalást mindenképpen teszek, ahogyan ezt 
az Európai Parlamentben is tettem, és ahogyan ezt Ursula von der Leyen megválasztott 
elnök asszony is tette, ez pedig az, hogy 2020 májusában tartani fogunk egy nyugat-
balkáni csúcsot, a nyugat-balkáni országok vezetői és az európai vezetők tárgyalni 
fognak egymással, hogy addigra ez a döntés szülessen meg. Mindent ennek fogok 
alárendelni, minden erőmmel azon leszek, hogy ezt realitássá tudjuk tenni. Ahogy 
mondtam, két fő területen vár ránk munka: az első az, hogy meggyőzzük a kétkedőket, 
és közvetíteni tudjunk a kétkedők és a két ország között, hogy igenis teljesítik, illetve 
tudják teljesíteni a tárgyaláskezdéshez szükséges feltételeket; a másik pedig, hogy 
megkezdődjön egy vita arról, hogy egyrészt hogyan dinamizálható jobban a 
csatlakozási folyamat, másrészt hogyan hitelesíthető jobban saját tagállamaink 
számára az egész csatlakozási folyamat. Nehéz munka lesz, de sikerre számítok, hiszen 
európai érdek, hogy a bővítéssel hosszú távon stabilizáljuk az egész régiót.  

A képviselő asszony kérdésére, hogy előfordult-e már, hogy Magyarországot 
kellett meggyőznöm mint uniós tisztviselő: igen, előfordult. Azt tudom mondani, hogy 
a számomra kijelölt legnehezebb feladat, ami az európai uniós szabadalom 
létrehozásához kapcsolódott, éppen az volt, hogy győzzem meg Magyarországot, amely 
egy kétkedő tagállam volt, az egyik leginkább kétkedő tagállam volt, hogy támogassa a 
javaslatot. Sikerrel jártam, és nemcsak hogy sikerrel jártam, de ha felidézzük a magyar 
EU-elnökség programját 2011-ből, akkor azt látjuk, hogy ez egy kiemelt elnökségi 
prioritássá vált, és nemcsak hogy kiemelt elnökségi prioritássá vált, de a magyar 
elnökség volt az, amely sikerre vitte ezt a dossziét, és az első volt, aki egy megerősített 
együttműködést létre tudott hozni elnökségként.  

Végül az elnök úr kérdésére válaszolva, hogy mi a hozzáadott értéke egy 
magyarnak ebben a portfólióban, engedje meg, hogy egy személyes példán keresztül 
mutassam ezt be! Én Szegedről származom, tőlünk Szabadka 21 kilométer, 
gyerekkoromban elég sokat jártam ott, elég sok mindent tudok erről a régióról, és azt 
is tudom, hogy mondjuk egy spanyolnak bizonyos összefüggések egyáltalán nem 
evidensek, amikor a Nyugat-Balkánról beszélünk. Magyarként nyilván sokkal jobban 
értem, hiszen magyar diplomataként is elég hosszasan dolgoztam, sokkal jobban értem 
azokat a történelmi, etnikai, politikai összefüggéseket, amelyek a Nyugat-Balkán 
régióját jellemzik, de ugyanez a helyzet, én úgy gondolom, a keleti partnerség 
országaival kapcsolatban is, hiszen az a régió is rendkívül közel áll hozzánk, nemcsak 
földrajzilag, hanem történelmi értelemben is.  

Számomra nyilván nagy kihívást fog jelenteni a déli partnerség országaival 
gyorsan felvenni a kapcsolatot, és megérteni mindazt, ami - ahogy mondtam - mondjuk 
egy spanyolnak evidencia; ez nyilvánvalóan egy komoly feladat lesz, tehát ebből a 
szempontból a magyar származás ott kihívás lesz, és így kiegyenlíti egymást, és 
igazságossá teszi, ha lehet ezt mondani, a portfólió kijelölését.  

Összefoglalva tehát azt tudom mondani, hogy szeretném mindazt bevinni az 
Európai Bizottság testületébe - hiszen az egy testületként működő szerv -, amit a 
magyarok tudnak, hogy utána közösen Európáért dolgozzunk. Úgy gondolom, hogy mi 
magyarok hozzá tudunk ehhez tenni, és én ezt meg is fogom tenni.  

Végül pedig engedjenek meg egy személyes vállalást a Magyar Országgyűlésnek, 
ez pedig az, hogy én mindig nagyon szívesen látogatok el akár a magyar, akár más 
európai nemzeti parlamentbe, hiszen a hozzám tartozó ügyek a nemzeti parlamentek 
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nélkül nehezen vihetők sikerre. Éppen ezért engedjék meg, hogy felajánljam önöknek 
azt az együttműködést, hogy időről időre ellátogassak ide, és beszéljük át, az aktuális 
ügyeket, amennyiben önöknek erre van igénye, illetve ideje. Köszönöm szépen a 
figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e még valakiben 

rekedt kérdés, kérés. (Senki nem jelentkezik.) Nem látok ilyet. 
Tisztelt Jelölt Úr! Engedje meg, hogy gratuláljak! Bennünket arról győzött meg, 

hogy a miniszterelnök úrnak kiváló volt a választása, hiszen ön jó reménységgel 
magyarként is az európai célokért fogja végezni a munkáját ebben a rendkívül fontos 
portfólióban. Gratulálok önnek az elmúlt időszakban a meghallgatása alatti 
helytállásáért és az itteni kérdésekre adott válaszért! 

Ahogy említette, a jelölt úr kész arra, hogy az elkövetkezendő időszakban 
egyfajta folyamatos párbeszédet folytasson az Európai ügyek bizottságával a Magyar 
Országgyűlésben - ezt szeretnénk megköszönni. Ez annak a folyamatnak a folytatása, 
amit a korábbi Bizottság legalábbis szóban többször elmondott, és tettekben is 
bizonyos tekintetben, hogy több biztos meglátogatott bennünket, nemcsak Navracsics 
magyar biztos úr, hanem a többiek közül is sokan voltak, akikkel face to face 
párbeszédet folytattunk, ez egy jó dolog volt; csak aztán voltak más problémák, mint 
hogy a Bizottság például a sárgalapos eljárás ügyében változatlanul ugyanazt nyújtotta 
be a Tanács elé, amit mi kifogásoltunk, de ez más lapra tartozik. Mindenesetre az 
Európai Bizottság részéről az évenkénti bővítési csomag jelenti talán a legfontosabb 
kiindulópontot nemcsak az Európai Parlament, hanem az Európai Tanács számára is.  

A nyugat-balkáni országok európai integrációjának folyamata és az Európai 
Unió bővítése, én úgy hiszem, olyan súlyos, olyan fontosságú kérdések, amelyekről, 
reméljük, a testület megalakulása után - amire mi jó reménységgel tekintünk - a biztos 
úrral rendszeresen tudunk majd eszmét cserélni, és ezt megköszönjük. Bízunk a szoros 
együttműködésben, és természetesen elvárjuk későbbi üléseinkre is.  

Végül engedje meg, hogy bizottságunk szokásjogának megfelelően járjak el: 
amikor egy biztos ellátogat hozzánk, akkor mi a bizottság ülése után mindig át szoktunk 
nyújtani a magyar európai politikát jellemző italt, amely nem más, mint egy tokaji bor, 
amire azt is mondhatnám, hogy a magyar európai politika titkos fegyvere. (Várhelyi 
Olivér: Köszönöm!) Én azt kívánom, hogy fogyassza egészséggel (Várhelyi Olivér: 
Köszönöm!), és ismertesse meg a Bizottság többi tagjával, hogy nemcsak a magyar 
Unicum fontos mint hungarikum, hanem a tokaji bor is. Úgyhogy kívánok jó 
egészséget, és engedje meg, hogy ezt a bort, ezt a tokaji bort, amelynek a neve 
Furmitage, átnyújtsam önnek, és jó egészséget kívánjak! (Várhelyi Olivér: Köszönöm 
szépen. - Az elnök átad Várhelyi Olivérnek egy üveg bort. - Taps.) 

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a legközelebbi 
ülésünk november 26-án, kedden lesz - az egy elég sűrű nap lesz -, reggel 8 órától a 
főemelet 66. számú teremben nagykövetjelöltek kinevezés előtti meghallgatására kerül 
sor Sztáray Péter államtitkár úr előterjesztésében zárt ülés keretében, majd pedig 
12.30-tól a Varga Béla teremben a Magyar Európai Üzleti Tanács, a HEBC tagjait 
hallgatjuk meg, a 2018. évi „Út a győzelemhez” című jelentéséről fogunk tárgyalni. 
Szeretettel várom képviselőtársaimat.  

Még egyszer megköszönöm a jelölt úrnak a részvételt, európai parlamenti 
képviselőinknek köszönjük szépen, hogy figyelemmel kísérik a munkánkat.  
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Az ülés berekesztése 

Viszontlátásra, az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 12 perc) 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


