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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai uniós ügyek bizottsága 
ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az Országgyűlés 
munkatársait, és köszöntöm a napirendi pontok előadóit. 

Első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Megállapítom, hogy az aláírt 
jelenléti ív és az eseti képviseleti megbízás alapján - Tessely Zoltán képviseli Csöbör 
Katalint, Riz Gábor pedig Tiba Istvánt - bizottságunk határozatképes. (Dr. Tilki Attila 
megérkezik az ülésterembe.)  

Képviselőtársaim a törvényi előírásnak megfelelően megkapták időben a 
napirendipont-javaslataimat. A mai napra két megtárgyalandó napirendet terveztünk. 
Az első: tájékoztató a szlovén EU-elnökség programjáról és prioritásairól, előterjesztő 
Szlovénia nagykövete és Ökrös Oszkár, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára. 
Utána második napirendi pontunkat zárt ülésként folytatjuk nagykövetjelölt kinevezés 
előtti meghallgatásával, előterjesztő Sztáray Péter államtitkár úr. 

Tisztelt Bizottság! Kérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése. (Nem érkezik jelzés.) Nem látok ilyet. Szavazásra teszem fel. Ki az, 
aki támogatja a napirendi pontok megtárgyalását? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. 

A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag 
elfogadta. (Dr. Szél Bernadett megérkezik az ülésterembe.)  

Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy tájékoztassam képviselőtársaimat, hogy 
a mai bizottsági ülésre vonatkozóan előzetesen írásban jelezte távolmaradását Bana 
Tibor bizottsági tag és Tiba István. 

Engedjék meg, hogy röviden beszámoljak az elmúlt időszak főbb eseményeiről, 
hiszen nyáron nem találkoztunk, ez az első alkalom most ősszel, az Országgyűlés őszi 
időszakának az első napja, amikor bizottságunk először találkozik. Remélem, 
képviselőtársaim kipihenték magukat, és elegendő erőt gyűjtöttük ahhoz, hogy az őszi 
bizottsági üléseken szerepeljenek. Tehát engedjék meg, hogy röviden beszámoljak az 
elmúlt időszak főbb eseményeiről. 

A szlovén EU-elnökség parlamenti dimenziója keretében COSAC-elnöki 
találkozóra került sor július 19-én. Sajnos nem utazhattunk személyesen Szlovéniába, 
így videokonferencia formájában tettük ezt, ahol Anze Logar külügyminiszter úrral volt 
lehetőségünk egyeztetni. Jómagam fel is szólaltam a járványkezelés és európai uniós 
bővítés témakörében. 

A visegrádi országok uniósügyi bizottságai szeptember 5-7. között Prágában 
találkoztak, végre, két év után személyesen. Balczó Zoltán alelnök úrral és Tilki Attila 
képviselőtársammal vettünk részt az eseményen, ahol a járványkezelés mellett az 
„Irány az 55%!” csomagról is tárgyaltunk. 

Végül szeptember 8-án a lengyelországi Karpaczban tartott gazdasági fórumra 
látogattam el, ahol a „Kárpátok Európája” konferencián a regionális együttműködés 
jelentőségét vitattuk meg. Felszólalásomban egyebek mellett a Via Carpatia Miskolc-
Tornyosnémeti közötti, még hiányzó magyarországi szakaszának közelgő átadásáról is 
beszámoltam. 
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Tájékoztató a szlovén EU-elnökség programjáról és prioritásairól 
Előterjesztő: Dr. Marjan Cencen, Szlovénia nagykövete és Dr. Ökrös 
Oszkár, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára 

Tisztelt Bizottság! Akkor hozzákezdünk az 1. napirendi pont megtárgyalásához, 
mely tájékoztató a szlovén EU-elnökség programjáról és prioritásairól. Engedjék meg, 
hogy köszöntsem körünkben Marjan Cencen urat, Szlovénia nagykövetét, Ökrös 
Oszkárt, az Igazságügyi Minisztérium államtitkárát, és Szilágyi Tamást, az Igazságügyi 
Minisztérium helyettes államtitkárát. Szokásunkhoz híven engedjék meg, hogy néhány 
angol mondattal vezessem fel ezt a napirendi pontot. (Hozzászólását angol nyelven 
kezdi meg.) 

Hagyománnyá vált immáron, hogy minden egyes szemeszter elején 
bizottságunk, ahogy szeretem mondani, az Országgyűlés legfontosabb bizottsága, 
mégpedig az Európai uniós ügyek bizottsága meghívja az éppen aktuális, hivatalban 
lévő európai uniós elnökség nagykövetét a bizottság találkozójára, hogy ott első kézből 
tájékozódjon az elnökség programjáról és prioritásairól.  

Először is engedjék meg, hogy gratuláljak, hiszen Szlovénia másodszor tölti be 
ezt a pozíciót a 2008-as első alkalma után. Azért emlékszem jól erre az időszakra, mert 
akkor a bizottság tagja, az alelnöke voltam, és az egyáltalán nem volt egy könnyű 
elnökségi időszaka Szlovéniának. Nagyon sok kritika érte egyébként Brüsszelből, az 
európai uniós központból, merthogy az egyik első elnökség volt akkor Szlovénia az új 
uniós tagországok közül, de ahogy emlékszem, rendkívül sikeres elnökség volt. 

Üdvözlöm Cencen nagykövet urat, aki a szlovén nagykövet, és kedves kollégáit, 
akik majd a prioritásokról, az elnökségi programról fognak beszélni. Először is 
szeretném megadni a szót a nagykövet úrnak, és utána pedig Ökrös urat kérem a 
minisztériumból, hogy beszéljen a magyar kormányzat álláspontjáról ez ügyben, és 
végül, hölgyeim és uraim, szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a nagykövet úr 
egy powerpoint-prezentációt is fog tartani. Nagykövet úr, öné a szó. 

Dr. Marjan Cencen tájékoztatója 

DR. MARJAN CENCEN nagykövet, Szlovénia: (Hozzászólását magyar nyelven 
kezdi meg. - Előadását kivetítő használatával tartja meg.) Köszönöm szépen.  

Jó reggelt kívánok mindenkinek! Rendkívül nagy megtiszteltetés, hogy itt 
lehetek, ebben a gyönyörű történelmi épületben, amelyet egyébként nyáron 
meglátogattam, mert kíváncsi voltam, hogy néz ki belülről. Rendkívül nagy örömömre 
szolgál - ha jól értettem, ma van az első hivatalos munkanap a parlamentben a szünet 
után -, hogy rögtön alkalmat kaptam arra, hogy mi találkozzunk, és beszélhetek a 
szlovén elnökség prioritásairól.  

Igen tisztelt bizottsági elnök úr, államtitkár urak, igen tisztelt képviselő urak és 
asszonyok, Szlovénia második alkalommal tölti be az európai uniós elnökséget, és 
ilyenformán mondhatom, hogy talán kevésbé ambiciózus terveink voltak. Szerettem 
volna, szerettük volna a munkánkat becsülettel elvégezni első alkalommal is, és azt 
hiszem, akkor is jól teljesítettünk. Most azonban teljesen más helyzet fogadott 
bennünket nemcsak Európában, hanem egyébként máshol is, úgyhogy ezért van az, 
hogy a prioritásaink talán egy kicsit mások, és ahogy majd szeretném bemutatni a 
prioritásaink négy pillérét, akkor érteni fogják a többit. Gyakorlatilag a jelenlegi helyzet 
alapján a szlogenünk az, hogy „Together. Resilient. Europe.”, tehát együtt, reziliens - 
ellenálló, alkalmazkodó -, Európa. 

Egy nagyon különleges helyzettel találtuk magunkat szemben Európában, és ez 
a helyzet mindenféleképpen az, ahogy ebben a helyzetben a jelenlegi problémákat 
megközelítjük, önmagában is meghatározza majd a jövőnket. Ilyen formán az 
elsődleges prioritásunk, amelyről beszélni szeretnék, az Európai Unió újjáépítése, a 
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reziliencia kérdése, majd végül pedig az Európai Unió autonómiája. A reziliencia - 
ellenállóképesség - egy fontos jelszava az elnökségünknek, mert felismertük 
gyakorlatilag a válság, a Covid-válság során, hogy az Európai Unió egyáltalán nem 
olyan erős, mint amennyire szeretnénk, hogy legyen, és azt is megtapasztaltuk, hogy 
jelentős mértékben függünk a világ más részeitől. Sokkal inkább függünk, mint kellene, 
mert a Covid-válsággal együtt bizonyos ellátóláncok sérültek, szűntek meg, és 
szembesülnünk kellett az utánpótlás hiányával. Nemcsak árukról, hanem 
szolgáltatásokról is beszélek. Rendkívül fontos olyan áruk nem érkeztek, mint 
gyógyszerkészítmények, természetesen egészségügyi felszerelés, és élénken 
emlékszünk a zárások utáni első néhány hónapra, amikor mindenki kétségbeesetten 
maszkot akart venni, gyógyszerekhez akart jutni, lélegeztetőgépeket akart venni. 

Úgyhogy természetesen az ötletünk, a gondolatunk mindenféleképpen arról 
szól, hogy Európának egy erőteljesebb függetlenségre kell törekednie, inkább 
önellátásra - jó magyar szó - a különböző termékek tekintetében, függetlenebb 
állapotra, amelyben az egészségügyi rendszer, például az ellátórendszer elég erős 
ahhoz, hogy meg tudjon akadályozni jövőbeni katasztrófákat. Támogatjuk azt a 
gondolatot, hogy megerősítsük az Európai Járványmegelőzési Központot, és erősítsük 
az EMA-t, az Európai Gyógyszerügynökséget, amely egyébként a munkájával nagyban 
meghatározza az életünket a vakcinákkal kapcsolatos döntéseivel. Tehát a jövőbeni 
válságokra ilyenformán talán majd jobban tudunk reagálni, gyorsabban és 
hatékonyabban tudunk reagálni. 

A felkészülésünk során természetesen sokat beszélgettünk arról, hogy hogyan 
lehet Európát megerősíteni a régióban, hogy tudunk-e és hogyan tudunk reagálni a 
jelentősebb természeti katasztrófákra, amelyeket egyre tapasztalunk most már az 
éghajlatváltozás miatt. Ezért és ennek alapján támogatjuk azt a gondolatot, hogy 
legyenek erőteljesebb európai struktúrák, hogy jöjjön létre egyféle európai 
egészségügyi készenléti veszélyhelyzeti hatóság, amely természetesen a saját 
munkájával és kutatásaival tudná felkészíteni Európát arra, hogy önellátóbbá váljon 
egészségügyi eszközök, akár gyógyszerek gyártásában. 

Természetesen a következő fontos része az átmenetnek, hogy ez a válság 
alkalmat ad nekünk arra, hogy a jövőnket digitálisabbá és zöldebbé tegyük. Úgy tűnik, 
ez talán paradoxon így, első hallásra, de hosszú távon, azt gondolom, mindannyian 
csak nyerhetünk egy ilyen reformból. Tehát nagyon aktívak vagyunk a következő COP-
találkozásra való felkészülésben, aktívak vagyunk a digitális átmenetben és a 
mesterséges intelligencia terén, mert Európa nem eléggé független. Nyilván a digitális 
technológiákról beszélünk, a digitális világról beszélünk, és akkor teljesen egyértelmű, 
hogy együtt kell működnünk, ugyanakkor meg erőteljesebb mechanizmusok kellenek 
ahhoz, hogy meg tudjuk akadályozni a kibertámadásokat, hasonlóképp erőteljesebb 
fejlődés kell az Európai Unión belül is a digitalizációban, csökkentenünk kell a 
függőségünket más egyéb beszállítóktól, mert a digitális technológia 
mindenféleképpen egy érzékeny területe a fejlődésnek. 

A prioritások második pillérével, Európa jövőjével szeretnék foglalkozni, 
mégpedig az Európa jövőjéről szóló konferenciával, hiszen az új helyzetről beszélgetve 
nyilván arról is beszélnünk kell, hogy mire van szüksége az Európai Uniónak, mit akar 
az Európai Unió. Eltérő helyzetben vannak az egyes tagországok. Igyekezni fogunk 
ebbe a vitába a lehető legtöbb olyan témát bevonni, amit csak lehet, mert szeretnénk 
elkerülni egy olyan helyzetet, amelyben Európa jövőjét csak kormányzati tisztviselők 
és bürokraták beszélik meg. Igyekszünk egy szélesebb merítést elérni.  

Az egyik dolog, az egyik ilyen program a bledi stratégiai fórum, amit e hónap 
elején Szlovéniában tartottunk. Ennek része volt a bledi ifjúsági fórum is, és ez azért 
volt, mert úgy gondoljuk, hogy a fiataloknak benne kell lenniük ebben a beszélgetésben, 
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mert az ő jövőjükről van szó. De meghívtunk ezenkívül másokat is, olyanokat, akiknek 
ilyenformán van tapasztalata, akik így tudták gazdagítani a párbeszédet. Nagyon sok 
területen vagyunk aktívak a társadalomban, hogy ezeket a kérdéseket megvitassuk, 
tényleg azért, hogy majd a francia elnökség során tartandó záró plenáris ülésre 
megfelelően felvértezve tudjunk elmenni.  

Részben elmondhatom, hogy elnökségünk is így készült. Amikor a prioritásokról 
egyeztettünk, akkor konzultáltunk természetesen az elnökségi trióban Németországgal 
és Portugáliával, de ezen túlmenően beszéltünk a minket követő elnökséggel, ez pedig 
Franciaország. Tehát a következő és harmadik pillér az európai életmód uniója, a 
jogállamiság és az egyenlőség uniója. Sokszor nincs egyetértés abban, hogy 
tulajdonképpen mit is takar az európai életmód, a személyes méltóság, az alapvető 
szabadságjogok, valamint a szabályok tiszteletben tartása, illetve a kötelezettségek 
teljesítése.  

Az Európai Uniónak egy demográfiai kihívással is szembe kell néznie, és nagyon 
sok esetben ezek negatív irányba ható trendek. Az erőfeszítésünk részben arra irányul, 
hogy megtaláljuk a megfelelő mechanizmusokat, amikkel meg lehet fordítani ezt a 
trendet, s ezt követően az európai állampolgárok talán nagyobb lelkesedéssel fognak 
gyereket vállalni, és tesznek majd azért, hogy társadalmunk működőképes maradjon, 
mert ha egy elöregedő társadalommal lesz dolgunk, akkor rendkívül nehéz helyzetben 
találhatjuk magunkat. 

Természetesen támogatjuk a gondolatszabadságot, a gondolatok pluralitását, és 
azt gondoljuk, hogy mindenkit megillet az egyenlő bánásmód. Különösképp fontos ez 
akkor, amikor azon dolgozunk, hogy megőrizzük az állampolgárok bizalmát, az állami 
létesítmények, illetve az egyes államok közötti bizalmat.  

Amin dolgozunk, az az, hogy a második jogállamisági jelentés kapcsán felmérjük 
a jelenlegi helyzetet. Ez októberben fog bekövetkezni, és novemberben pedig azt 
tervezzük, hogy megvitatjuk az egyes tagállami helyzeteket. Itt lényeges, hogy jobban 
kell értenünk, látnunk az országonként eltérő alkotmányos megoldásokat, amiket adott 
kihívásokra hoztak. Nyilván tiszteletben kell tartanunk a tagállamok egyenlőségének 
elvét, tiszteletben kell tartanunk a nemzeti identitásokat, ilyenformán a jelenlegi 
helyzetben az a legfontosabb, hogy keressük a párbeszéd lehetőségét, ne ujjal 
mutogassunk egymásra, amikor különbözőségeket tapasztalunk.  

Támogatjuk a bíróságok működésének függetlenségét, a nem részrehajló 
bíróságok gondolatát. Történelmi tények miatt vannak tagországok, amelyek még 
keresik a legjobb megoldást, hogy ne legyenek részrehajlóak a bíróságaik. Tehát 
támogatjuk azt a gondolatot, hogy egyenlő módon tudjunk elbírálni egymástól eltérő 
alkotmányos megoldásokat és gyakorlatokat. Szlovénia támogatná egy alkotmányos 
demokrácia európai alapítvány létrehozásának ötletét, és támogatnánk azt az ötletet is, 
hogy ha ezt az intézményt Szlovéniában hoznánk létre. 

Foglalkoznék most a negyedik pillérrel, egy hiteles és biztonságos Európai Unió, 
amely képes biztosítani a biztonságot és stabilitást a szomszédságában is. Az Európai 
Unió olyan tagállamokat is magába foglal, amelyek a NATO-nak is tagjai, a NATO pedig 
része és garantálója biztonságunknak is. Tehát a célunk tovább erősíteni a transzatlanti 
szövetséget a jövőben.  

A második természetesen az, hogy erősítenünk kell az Európai Unión belüli 
biztonságot. Támogatjuk a schengeni jogszabályok hatékony megvalósítását, valamint 
kiállunk az EU külső határainak védelme mellett, kiállunk egy működő 
menekültrendszer, menekültbefogadási rendszer mellett, és szándékunkban áll 
szorosan együttműködni a menekültek esetében a tranzit-, illetve származási 
országokkal. 
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Szlovéniának célja, hogy elfogadásra kerüljön a migrációs paktum keretében 
minden szükséges jogszabály. Szlovéniában egy sikeres belügyminiszteri találkozót 
szerveztünk, annak ellenére, hogy nem tűnt annyira optimistának a helyzet. A találkozó 
végére végül is sikerült egyhangú álláspontra jutni a külső határok védelmének 
kérdésében is, ami egy nagyon fontos kérdés, különösképpen abban a helyzetben, 
amelyben most vagyunk. Úgyhogy készen állunk arra, hogy megvitassuk az illegális 
migráció jövőbeli kezelésének formáit, de szükség van arra is, hogy megvitassuk és 
kezeljük az embercsempészet ügyét, illetve egyéb ehhez a jelenséghez kapcsolódó 
bűncselekményeket. 

A negyedik pilléren belül beszélni kell a terrorizmus elleni harcról, illetve a 
különböző ideológiai és radikális tevékenységekről. Az afganisztáni helyzet, én azt 
gondolom, mindenféleképpen jól mutatja azt, hogy oda kell figyelnünk erre, az ilyen 
jellegű ügyekre a jövőben.  

Aktívak vagyunk a kiberbiztonság terén, a hibrid fenyegetések elleni 
küzdelemben. Ezeket a problémákat hatékonyabban kell tudnunk kezelni, és amikor 
sok-sok dezinformációval, illetve fake news-zal, álhírekkel találjuk magunkat szemben 
a médiában, akkor ezek ellen megfelelő szabályokkal kell tudnunk fellépni. 

Azzal szeretném befejezni, hogy beszélek még egy kérdésről, ami a negyedik 
pillér keretében lényeges, ez pedig az EU bővítése és szomszédságpolitikája. Október 
6-án fogjuk megtartani az EU−Nyugat-Balkán-csúcsot. A nyugat-balkáni helyzet, mint 
azt tudjuk, rendkívül összetett, de én nagy örömmel állapítom meg, hogy a két 
országnak, Szlovéniának és Magyarországnak nagyon hasonló álláspontja van a 
bővítésben. 

Szerintem érdemi lépéseket kell tennünk a bővítés felé, azon országok felvétele 
felé, amelyek készen állnak a tagságra. Tehát bizonyos szinten, azt gondolom, sikerült 
ezt a kérdést magas szinten napirenden tartani az EU-ban, de azért még nem tartunk 
ott. Tudjuk, hogy specifikus kihívásokkal állunk szemben Észak-Macedónia esetében, 
Szerbia, Montenegró, Bosznia, Koszovó és Albánia esetében. Tehát mindent 
megteszünk annak érdekében, hogy legyen haladás is ezeken a területeken. 

Szoros együttműködésre van szükség a keleti partnerség kapcsán. Tervezünk 
konferenciát rendezni a keleti partnerség tekintetében, illetve a földközi-tengeri 
partnerekkel annak ellenére, hogy az elnökség nem vállal aktív alakító szerepet a 
külügyekben, de a fő képviselővel való együttműködés kapcsán természetesen 
felmerültek bizonyos kérdések Kína, illetve a csendes-óceáni stratégia kapcsán. 

Örömmel mondom, hogy részese voltam anno a stratégia előkészítésének az 
Indiai-óceáni térségben, mert azért azt lehet látni, hogy ebben az helyzetben, a mostani 
helyzetben India jelentősége egyre növekszik a nyugati demokráciák szempontjából, 
hiszen India pillanatnyilag a világ legnagyobb, legnépesebb demokráciája, illetve a 
beszállító láncaink szempontjából is fontos lehet az ország. India nagyon határozottan 
kifejezte az igényét, hogy szorosabban működne együtt az Európai Unióval, ezért van 
az, hogy az indiai külügyminiszter részt vett a brdoi találkozón szeptember elején.  

Ennyi volt a mondandóm, és természetesen később válaszolok más kérdésekre 
is. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, nagykövet úr. A következő hozzászóló Ökrös Oszkár 

államtitkár úr lesz. Öné a szó. 

Dr. Ökrös Oszkár tájékoztatója 

DR. ÖKRÖS OSZKÁR államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Köszönöm szépen nagykövet úrnak a részletes beszámolót a szlovén 
elnökségi programmal kapcsolatban, amelynek fő pontjaival összefüggésben röviden 
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ismertetném a magyar álláspontot. Mindenekelőtt szeretném aláhúzni, hogy 
Magyarország üdvözli, hogy július 1-jétől Szlovénia tölti be az Európai Unió 
Tanácsának soros elnöki tisztségét, hiszen Ljubljanában jó szomszédunkat és 
megbízható partnerünket köszönthetjük, így nagy várakozással tekintettünk a közös 
munka elé, és a július 1-je óta eltelt időszak nem is cáfolt rá erre a pozitív várakozásra. 

Külön szeretnénk üdvözölni a szlovén elnökség mottóját és legfőbb célkitűzését, 
az ellenállóképesség és a helyreállítás címszavait, tekintettel arra, hogy a tisztelt 
bizottság előtt is volt már róla alkalmunk többször eszmét cserélni. Az elmúlt években 
az Európai Uniót a válságok sorozata felkészületlenül és olyan állapotban találta, amely 
nem tette képessé az integrációt arra, hogy hatékony választ adjon, gondolok itt a 
pénzügyi és monetáris, a migrációs és belbiztonsági, az integrációs és vezetési 
intézményi vagy legutóbb az egészségügyi és az annak nyomán előálló reálgazdasági 
válságra. Ebből fakadóan reméljük, hogy az elnökségi trió harmadik tagjaként 
Németország és Portugália után, amelynek elnökségét súlyosan hátráltatta a Covid-19 
járvány, az élet a szlovén elnökség alatt visszatérhet a rendes kerékvágásba, és 
Szlovéniának alkalma nyílik megvalósítani azt a részletes és átfogó programot, amelyet 
a tagállamok rendelkezésére bocsátott elnökségét megelőzően, és amely - és ezt néhány 
pontban szeretném majd a következőkben alátámasztani - számos ponton komoly 
átfedést mutat a magyar kormány Európa-politikai célkitűzéseivel. 

Mindenekelőtt szeretném ismét megemlíteni a gazdaság helyreállításának 
szükségességét, hiszen a járvány negatív hatásait csak egy valóban - a szlovén elnökségi 
programot idézve - ellenállóképes, versenyképes, zöld, digitális és globális Európai 
Unió képes ellensúlyozni. Ehhez pedig mindenekelőtt szükséges a belső piac és a 
schengeni rendszer mielőbbi helyreállítása azzal a megkötéssel, amiről szintén volt már 
alkalmunk a tisztelt bizottság előtt beszélni, hogy sem a belső piac, sem a schengeni 
rendszer működése nem volt száz százalékos és a szerződéseknek teljes mértékben 
megfelelő már a válság előtt sem, ezért nem elég visszatérnünk majd a válság előtti 
állapothoz e két nagyon fontos dimenzió tekintetében, hanem valóban a 
szerződésekből fakadó teljes működőképességet kell szem előtt tartanunk. 

Nagykövet úr utalt az Európa jövőjéről szóló konferenciára is, amelynek 
lebonyolításában Szlovéniára különleges szerep hárul. Emlékezhetünk, hogy Ljubljana 
legutóbbi soros tanácsi elnöksége során is komolyan letette a névjegyét ebben a 
témakörben, tekintettel arra, hogy a lisszaboni szerződés tárgyalása és véglegesítése a 
szlovén elnökség idejére esett. Maximálisan támogatjuk, hogy az állampolgárok, az 
uniós polgárok elmondhassák közvetlenül valódi véleményüket, és hallathassák a 
hangjukat ebben a vitasorozatban. Üdvözöljük, hogy hosszú hónapok huzavonája után 
valóban elindult ez a folyamat, és lényegében a szlovén elnökségi fél év során fog 
kibontakozni ez a vitasorozat, amelyben természetesen a magyar kormány is 
proaktívan részt vesz. 2020 júniusa óta már három magas szintű konferenciát sikerült 
megrendeznünk. Ezzel kapcsolatban e helyütt is szeretném megköszönni az 
Országgyűlés szíves támogatását a helyszín biztosításában, illetve a logisztikai 
támogatásban. 

Nagykövet úr szintén említette a szlovén elnökség hangsúlyos programelemét, a 
nyugat-balkáni bővítés felgyorsítását és a hiteles csatlakozási perspektíva nyújtását a 
nyugat-balkáni országok részére. Természetesen magyar részről üdvözöljük és 
támogatjuk Szlovénia magas ambíciószintjét e tekintetben. Úgy gondoljuk, hogy az 
elmúlt hónapok és az elmúlt évek botladozásai és halvány próbálkozásai után helyre 
kell állítanunk az európai bővítéspolitika hitelességét, és új ösztönzőket kell biztosítani 
a tagjelölt országok számára, hogy a csatlakozási kritériumokat mielőbb teljesíteni 
tudják. 
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Szó esett a migráció témaköréről is. E tekintetben természetesen zajlanak a 
migrációs és menekültügyi paktumról folyó tárgyalások, amellyel kapcsolatban 
szeretnék emlékeztetni, hogy az Európai ügyek bizottsága több indokolt véleményt is 
fogadott el, tekintettel arra, hogy a csomag számos elemében a hatáskör-átruházás 
elvét, a szubszidiaritás és arányosság elveit megsérti, ennélfogva rendkívüli 
óvatossággal javasoljuk folytatni az erre vonatkozó tárgyalásokat.  

Szeretnék emlékeztetni arra a két fontos elvre is, amelyet a magyar kormány a 
migrációs paktum tárgyalásai során követni szándékozik. Az egyik, hogy a paktum 
elemeiről csak egyben, egyidőben, egy csomagban hozható döntés. A másik, hogy a 
paktum kiemelt stratégiai jelentőségű politikai elemeiről az állam- és kormányfőknek 
kell döntést hozniuk és iránymutatást adniuk a paktum további kialakítása érdekében.  

Szeretnénk üdvözölni, hogy Ljubljana az elmúlt hetek, hónapok tanúbizonysága 
szerint a megfelelő óvatossággal kezeli a migrációs dossziét, és nem követi el elődei 
hibáját, akik megpróbáltak a csomag egységének megbontásával, vagy a tárgyalások 
felgyorsításával és lehetőség szerinti elsietett lezárásával pontot tenni az ügy végére. 
Ahogy nagykövet úr is utalt rá, a fehéroroszországi és az afganisztáni helyzet egyaránt 
ennek az ellenkezőjét mutatja. A tagállamoknak legelőször is a külső határok 
védelmének megerősítését és a migráció kiváltó okainak helyben történő kezelését kell 
szem előtt tartaniuk.  

A jogállamiság vizsgálata és előmozdítása tekintetében szeretném hangsúlyosan 
üdvözölni a nagykövet úr által elmondottakat és a szlovén elnökségi programban 
hangsúlyos elemként megjelenítetteket, miszerint a különböző alkotmányos 
hagyományok, amelyekkel a tagállamok az Európai Unióban bírnak, és amellyel az 
európai integrációba érkeztek, mindenekelőtt tiszteletben tartásra érdemesek, és 
ezenfelül, ahogy a tagállamok kötelesek az európai uniós intézményekkel, illetve 
egymással a lojális együttműködés jegyében együttműködni, akként az Uniónak, mint 
egésznek, és az uniós intézményeknek is kötelességük tiszteletben tartani a tagállamok 
nemzeti identitását. Ezeket az alapelveket maximálisan támogatjuk, és reméljük, hogy 
ezeken az alapokon és ezekből kiindulva sikerülhet egy olyan általánosan elfogadott, és 
valamennyi tagállam támogatását bíró megközelítést kialakítani, amely elfogult 
politikai támadások helyett egymás kölcsönös megértésére és valós alkotmányos, 
jogállami dialógusra vezet. 

Röviden szeretném megemlíteni az elnök úr által is már megidézett „Irány az 
55%!”, vagy "Fit for 55" elnevezésű jogszabálycsomagot, amelyet az Európai Bizottság 
július 14-én tett közzé, és amelynek célja, hogy az Európai Unió 55 százalékra emelt 
kibocsátáscsökkentési céljához igazítsa hozzá az uniós szabályozási keretet. E 
tekintetben nem várható gyors előrehaladás sem a szlovén elnökség alatt, sem az azt 
követő francia elnökség alatt nem számítunk a jogszabálycsomag lényegi elemeinek 
lezárására, de természetesen folytatjuk a tárgyalásokat. Valamennyi tagállammal 
közösen vizsgáljuk a javaslatokat, folytatjuk a hatásvizsgálatot, és a korábban 
említettek és a korábban rögzítettek alapján elsődleges célkitűzésünk, hogy megvédjük 
a háztartásokat a túlzott költségek áthárítása terhétől. 

A digitalizáció témakörét szintén említette nagykövet úr. Ez a számos dossziéból 
felépülő, összetett témakör olyan javaslatokat foglal magában, mint a mesterséges 
intelligencia, amelyre szintén utalt nagykövet úr, az adatkormányzási rendelettervezet 
vagy az e-személyazonosságról szóló rendelettervezet, és természetesen kiemelt 
fontosságú a digitális szolgáltatásokról, illetve a digitális piacokról szóló egy-egy 
rendelettervezet, amelynek részletes bemutatására már korábban nyílt alkalmuk a 
tisztelt bizottság előtt.  

Az idő előrehaladtára tekintettel, ezeket a főbb vonalakat ismertetve, le is 
zárnám a rövid reflexiót a szlovén elnökségi programmal kapcsolatban, és ha valamely 
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konkrét témakörrel kapcsolatban a tisztelt képviselő hölgyeknek, uraknak kérdésük 
merülne fel, akkor állunk szíves rendelkezésükre.  

Zárásként még csak annyit hadd jegyezzek meg, hogy továbbra is nagy 
várakozással tekintünk a közös munkára Ljubljanával. Reméljük, és bízunk benne, 
hogy az elnökség 4 programeleme, mely, mint korábban említettem, maximálisan 
egybeesik a magyar kormányzati célkitűzésekkel, egy valóban erős és versenyképes, 
illetve a nemzeti identitásokat tiszteletben tartó Európai Unióhoz vezet majd minket. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Hozzászólását angol nyelven kezdi meg.) Köszönjük szépen, 

államtitkár úr, köszönjük szépen, nagykövet úr.  
Először is engedjék meg, hogy gratuláljak a szlovén elnökségnek a rendkívül 

ambiciózus programjához. Ahogy azt hallottuk: „Together. Resilient. Europe.”, tehát 
„Együtt. Reziliens. Európa.” A COSAC-on júliusban már volt szerencsém 
megismerkedni ezzel. Szlovénia kis ország, de én úgy gondolom, hogy minden adott 
számára, hogy képes legyen megszervezni a 27 tagország tevékenységét az elnöksége 
során.  

Egy történet közös közép-európai történetünkből. Az 1990-es évek eleje, amikor 
épphogy véget ért a véres balkáni háború, és Szlovénia megtette az első lépéseket az 
európai integráció felé, konkrétan az Európa tanácsi tagság felé, akkor én voltam a 
jelentéstevő az Európa Tanácsban Szlovénia jelöltségével kapcsolatban. Nagyon nagy 
örömömre szolgált részt venni ebben a folyamatban, és segíteni Szlovénia tagságát. 
Nagykövet úr, államtitkár úr, ezzel most megnyitom a vitát.  

(Hozzászólását magyar nyelven folytatja.) Most megadom a szót a 
képviselőknek, akik kérdezni óhajtanak, és a kérdések után pedig nagykövet úrnak és 
államtitkár úrnak. Akinek kérdése, véleménye van nagykövet úrhoz vagy az államtitkár 
úrhoz, kérem, mondja el. A kérdéseket összegyűjtjük, és utána visszaadjuk a szót az 
előadóknak. (Jelzésre:) Először is Szél Bernadett képviselő asszonyé a szó. Tessék 
parancsolni! 

Hozzászólások 

DR. SZÉL BERNADETT (független): Köszönöm szépen a lehetőséget, és 
köszönöm szépen a beszámolót is nagykövet úrnak és államtitkár úrnak is. Az 
elhangzottakkal meg az átküldött írásos anyaggal kapcsolatban szeretnék pár 
észrevételt tenni a következő percekben. Az egyik, hogy én sajnálattal látom azt, hogy 
a globális klímaválság nem szerepel kiemelt helyen és önálló prioritásként a szlovén 
elnökség programjában, holott én azt gondolom, és szerintem sokan egyetértenek 
velem abban, hogy ez a legfőbb kihívás az Unió előtt a következő időszakban, 
egyértelműen a klímaválság méltányos és zöld átállásának biztosításával együtt. Én azt 
gondolom, hogy mielőbb el kellene fogadni a 2030-as klímacélok végrehajtásának a 
tervét, és a novemberi glasgow-i klímacsúcsra erős és egységes tervekkel menni az Unió 
szintjén.  

Magyarországon, akik ismerik a politikámat, tudják, hogy az a mondásom, hogy 
aki nem zöld, az nem képvisel senkit, ugyanis a mai világban én azt látom, hogy ha nem 
hozzuk meg azokat a döntéseket, amiket meg kell hozzunk, akkor egy olyan bolygót és 
olyan Európát hagyunk utódainkra, amit én mindenképpen szeretnék elkerülni. Ez 
egyébként pártállástól független vélemény kellene, hogy legyen, mert azt gondolom, 
hogy fel kell ismernünk, hogy mi az emberiség alapvető érdeke most, ebben a 
pillanatban. Ezért bátorkodom hangsúlyozni azt, hogy fontos lenne, hogy önálló pontot 
kapjon a prioritások között a globális klímaválság és annak helyénvaló kezelése.  
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Láttam azt, hogy a járvány utáni gazdasági helyreállítás pontja alatt szerepel, de 
szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy nyáron jött ki az az IPCC-jelentés, amelyik 
világosan bemutatja, hogy ha nem kezdjük azonnal és jelentősen csökkenteni a 
kibocsátásokat, már ennek az évtizednek a végére átléphetjük a visszafordíthatóság 
határát, ami másfél fok. A visszafordíthatóság határa azt jelenti, hogy utána 
visszafordíthatatlan, és azt is jelenti, hogy kezelhetetlen. 

Államtitkár úrnak szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy jelenleg egy globális 
erőfeszítés és európai erőfeszítés is, hogy hogyan tudjuk méltányosan és igazságosan 
az átállás költségeit megoldani. Viszont ebben a diskurzusban rendszerint elhallgatják 
azt az olvasatot, ami arról szól, hogy mibe kerül a nem cselekvés, ki fogja azt kifizetni, 
hogy ha nem cselekszünk itt és most. 

Számos országnak már tragikus példái, tapasztalatai vannak arról, hogy mibe 
kerül az, hogy ha a globális klímaválság már most megindult fázisában nemzeti 
tragédiák, természeti katasztrófák jelennek meg. Ez nagyon-nagyon sokba kerül, és azt 
is ki kell fizetni, úgyhogy a bölcsebb megoldás az, hogy ha megelőzzük, és ha egy olyan 
diskurzusban vagyunk partnerek, ami azt a célt szolgálja, hogy egy nemzeti és akár 
nemzetközi, európai szolidaritás keretében megoldjuk az átállást a lehető 
leggyorsabban és legfájdalommentesebben. Úgyhogy propaganda és szlogenek helyett 
én azt gondolom, az őszinte politizálásnak van itt az ideje, amikor arról beszélünk, ami 
a valóság, és én azt próbáltam meg ebben a programpontban, amit itt bemutattam. 
Nagyon örülök neki, hogy ha államtitkár úr elviszi ezt az üzenetet arra a helyre, ahol 
most a döntéseket hozzák, hozzátéve azt, hogy bízom benne, hogy a döntések 
hamarosan máshol fognak születni Magyarországon. 

A második pontomban, visszatérve a programra, szeretném aláhúzni, hogy a 
zöld helyreállítás és az 55 százalékos kibocsátáscsökkentés láthatóan célként szerepel. 
Ez azonban sajnos nem hatja át szemléletében az egész programot. A fenntartható 
gazdasági rendszer azt is jelenti, hogy nem támogatunk olyan szabadkereskedelmi 
egyezményeket, amelyek a környezet súlyos degradációjával és pusztulásával járnak. 
Ilyen a Mercosur-egyezmény. A Mercosur-egyezményről azt kell tudni, hogy 
egyértelműen az amazonasi esőerdők további pusztulásával jár. Az amazonasi 
esőerdők további pusztulása előrevetíti az emberiség pusztulását. Sajnálattal látom, 
hogy a Mercosur aláírási folyamatát a szlovén elnökség tető alá akarja hozni. Én ezt egy 
komoly problémának látom. 

A harmadik pontban szeretném megemlíteni, hogy én támogatandónak tartom 
az Unió jövőjéről szóló vitát és a kontinens stratégiai önállóságát, mint célt. Nagyon 
fontos tanulság a járvány után, hogy nemcsak zöld szempontból, de a válságok utáni 
ellenállóképesség erősítése érdekében is nagyobb függetlenségre és önellátásra kell 
törekednie az Uniónak például a feldolgozóipar vagy az élelmiszer-előállítás területén. 
Viszont ennél a pontnál hiányolok egy nagyon komoly szempontot, méghozzá a 
Kínához való viszony átértékelését, a gazdasági függőség csökkentését, mint fontos 
célkitűzést és a kínai befolyásszerzés elleni koordinált fellépést. Azt gondolom, akkor 
tudunk az Unió jövőjéről őszintén beszélni, a kontinens stratégiai önállóságáról 
hitelesen és egyértelműen beszélni, hogy ha kimondjuk azt, hogy jelenleg Kínának egy 
olyan vehemens gazdasági érdekkörbe vonási kísérlete van az egész Unió irányába, 
amelyben semmilyen uniós állam nem lehet partner. Ha ezt kimondjuk, és ez ellen 
fellépünk, utána azt gondolom, sokkal szabadabb párbeszédet tudunk folytatni, és azt 
gondolom, az Európai Unió is sokkal sikeresebb tud lenni. Ebben nagyon számítok 
mindenkire, főként arra, aki az elnökségi címet betölti az európai kötelékben. 

Az utolsó pontban a jogállamiságról szeretnék beszélni. Ez Magyarországon is 
egy nagyon forró téma sokak szempontjából. Én meglehetősen kényelmesen érzem 
magam, ha jogállamiságról kell beszélni, mert meggyőződésem, hogy teljesen 
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értékelvűen és pontosan látom ennek a fogalomnak a lényegét és az azzal kapcsolatos 
diskurzusban az egyes felek érdekeit. Az a helyzet, tisztelt nagykövet úr és tisztelt 
államtitkár úr, hogy a jogállamiság kérdésében komoly visszalépést érzek a szlovén 
elnökség programjában. Én azt látom, hogy nem a jogállamisági mechanizmus mentén 
akarnak tovább menni, hanem azt látom, hogy a szőnyeg alá kívánják söpörni ezt a 
problémát egy ilyen összehasonlító jogi intézet felállításával - ez az európai 
alkotmányos demokráciáért intézmény -, amely majd a különböző alkotmányjogi 
eltéréseket elemezné az egyes országok között. Én azt látom, hogy ez egy olyan 
szemléletet tükröz, mintha itt csak eltérő alkotmányos hagyományokról lenne szó, nem 
pedig a jogállam lebontásáról az egyes országokban. Márpedig ez nem igaz. Itt nem 
jogállamisági hagyományok tértek el, hanem itt egy szisztematikus törekvés van egyes 
kormányok részéről arra, hogy a jogállamiságot mint konstrukciót lebontsák egyes 
európai uniós tagállamokban. 

Magyarországon élem meg és éltem meg ezt a helyzetet. 2010 óta ez zajlik, az 
alkotmányos rendszerünk szisztematikus és módszeres lebontása, a jogállamiság 
tudatos felszámolása, és ebben az égvilágon semmifajta történelmi hagyomány 
nincsen, ez egy teljesen új dolog, ez egy új kihívás, amivel a magyar népnek szembe kell 
néznie napjainkban. Ezért én azt gondolom, hogy nem az egyes jogi rendszereket kell 
összehasonlítani, hanem minden rendszert a saját korábbi állapotával kell 
összehasonlítani, azt például, hogy milyen gyorsan, mennyi idő alatt és milyen 
mélyrehatóan változott meg egy ország alkotmányos rendszere, és az egyes változások 
rendszerszinten milyen elmozdulásokat eredményeztek, és ez milyen hatással bír az 
egyes országok belső dinamikájára és a különböző alrendszerek működésére. Úgyhogy 
ezt a kritikát szerettem volna elhelyezni a beszámolóm vagy a reakcióm végén, 
megköszönve az ön beszámolóját. 

Államtitkár úrnak pedig szeretném a figyelmét felhívni arra, hogy azt gondolom, 
Magyarországon szükség van egy nemzeti minimumra, és ennek a nemzeti 
minimumnak egy alapvető kritériuma az, hogy felismerjük a saját érdekeinket, ami az, 
hogy a klímaválság korában ne késleltessünk olyan folyamatokat, amelyek nemcsak a 
magyar nemzet, de az egész emberiség túlélését tudnák garantálni. 

Ezért kérem önöket, és ezt mindig meg fogom tenni, amikor nemzetközi vagy 
akár európai közösségi diskurzus zajlik, hogy képviseljék az egységes Magyarország 
érdekét most és mindig, amikor zöldkérdésekről van szó. A klímaválság nem válogat 
jobboldali és baloldali, kormánypárti és ellenzéki szavazók között. Nagyon 
aggodalommal hallom mindig azokat a kormánypárti kijelentéseket, amelyek arról 
szólnak, hogy megpróbálják a szükséges döntéseket elodázni. Kérem, legyenek önök 
partnerek abban, hogy ezt a következő időszakot a lehető legkevesebb katasztrófával 
tudjuk átvészelni. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Csak egy rövid megjegyzést 

engedjen meg, képviselő asszony! A leghatározottabban szeretném visszautasítani az 
ön állítását, miszerint Magyarországon az alkotmányos demokrácia lebontás alatt van 
- valami ilyesmit mondott. Én tiszteletben tartom minden képviselő saját politikáját, 
de úgy hiszem, most nem azért vagyunk itt, hogy egymással vitatkozzunk, hanem a 
szlovén elnökség programjáról hallgassuk meg nagykövet urat és államtitkár urat. 
Továbbadom a szót Balczó alelnök úrnak. Tessék parancsolni! 

 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Én is hadd kezdjem ehhez a 

megjegyzéshez kapcsolódó saját megjegyzésemmel! Természetesnek és 
demokratikusnak tartom, hogy ilyen fórumon is bizonyos kérdésekben eltérő 
vélemények - akár az alkotmányosságról megjelennek -, amit egy ellenzéki képviselő 
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adott szinten lát, és elnök úr pedig, a maga szempontjából nagyon helyesen, az 
ellentétes véleményt elmondja. Mindenekelőtt szeretném megköszönni nagykövet 
úrnak azt, hogy a programot és a prioritásokat ismertette, és államtitkár úrnak azt, 
hogy a reflexiójában a magyar kormány álláspontját elmondta ezekkel kapcsolatban. 

Én egy témáról szeretnék szólni, az „Európa jövője” konferenciáról. 
Hozzáteszem, abban a megtiszteltetésben van és volt részem, hogy magam is tagja 
vagyok annak a négytagú delegációnak, amely a magyar parlamentet képviseli. Azért 
térek ki erre, mert Szlovéniának most kiemelt szerepe van ezen a konferencián is, 
hiszen az executive boardban, tehát a vezető testületben a Bizottság, az Európai 
Parlament és a Tanács képviselteti magát, és a tanácsi képviseletet jelenleg Szlovénia 
látja el, ahogy az előző félévben ebben a vezető testületben ezt Portugália látta el. Tehát 
ezért gondolom, hogy ez egy fontos kérdés Szlovénia számára is. 

Amit fölvetnék kérdést vagy megjegyzést, abból némi szkepticizmus azért 
érződni fog. Az egyik felvetésem arra vonatkozik, hogy végül is a végső döntés, a végső 
jelentés milyen módon születik meg. Az Európai Bizottság nagyon erőteljes kísérletet 
tesz annak a bizonyítására, hogy az európai polgároknak megvan a teljes lehetőségük a 
döntésekbe való beleszólásra. A lisszaboni szerződés így vezette be az európai polgári 
kezdeményezést, amellyel kapcsolatban azért megvannak a magunk - nekünk 
magyaroknak különösen negatív - tapasztalatai, amikor azt látjuk, hogy a Bizottság 
adott esetben akkor fogad be egy kezdeményezést, ha azt az Európai Unió Bírósága 
végül, a második menetben helyesnek tartja, és arra kényszeríti a Bizottságot, hogy 
ezzel foglalkozzon.  

Az „Európa jövője” konferencia annak jegyében született meg, hogy vonjuk be 
az európai polgárokat ennek a jövőnek a meghatározásába, és ezért vannak ezek a 
bizonyos polgári vitafórumok, körök, amelyek nemzeti szinten, európai szinten 
valósulnak meg, és a plenáris ülésen természetesen ezeknek a képviselői is jelen 
vannak, mint ahogy a 108 képviselő a nemzeti parlamentekből. A javaslatban vagy a 
mechanizmusban az szerepel, hogy a vezető testület az, amelyik a konferencia végső 
eredményeit egy jelentés formájában bemutatja.  

Tehát egy kicsit nekem itt fölrémlik a 2001. év, amikor az európai alkotmány 
előkészítésében meghatározó szerepet szántak a Konventnek - ha jól emlékszem, 106 
tagja volt, benne a csatlakozás előtt álló országoknak is 2-2 tagja, ellenzéki és 
kormánypárti -, de végül a végső megfogalmazást 12 tag tette meg, s abban csak az 
akkori európai uniós tagok voltak, az odahívott, csatlakozó országokból senki. Itt is 
akkor az a kérdés merül föl bennem, hogy a döntéshozatal, függetlenül attól, hogy 
milyen demokratikus és széles körű a vita, ennek a szűk testületnek a joga lesz. Ezzel 
kapcsolatban az európai parlamentek európai ügyek bizottságai elnökeinek testülete, a 
COSAC azt a javaslatot tette, hogy ezt a végső jelentést vagy konklúziót maga ez a 
plenáris ülés hagyja jóvá, ahol a nemzeti parlamentek, illetve a polgárok is képviselve 
vannak. Ennek kapcsán a kérdés számomra az, hogy ha ilyen döntés születne, mi ennek 
a mechanizmusa. Kétharmados döntés? Konszenzust ilyen nagy létszámnál biztos 
nagyon nehéz elérni.  

Tehát én nem egyértelműen azt mondom, hogy ez a nagy létszámú plenáris ülés 
döntsön, azt tartanám jónak, de mindenesetre azt is szűknek tartom, hogy a Bizottság, 
a Parlament és a Tanács egy-egy képviselője végül azt fogja mondani, hogy 
végigtekintettem mindent, ez az, amiről én úgy gondolom, a végső következtetés kell 
hogy legyen. Tehát ez az első felvetésem, hogy nem világos, és ezek szerint vitatott még, 
hogy mi lesz a végső döntés, ami egy dokumentum, amire elvileg azt mondjuk, hogy 
ezen az úton kell haladni. 

A másik megjegyzésem arra vonatkozik, hogy én hiányolok egy témát a 9-ből, 
amit kiemelten felsoroltak, amit megvitatunk, amivel kapcsolatban ezeket a polgári 
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vitafórumokat is szakmainak, felkészültnek tartják, hogy a digitális átállással, a 
klímaváltás bonyolult szakmai kérdéseivel foglalkozzanak, de egy nem szerepel, 
legalábbis ilyen világos módon nem, ez pedig az, hogy az Európai Uniónak a jövőjét 
hogyan képzeljük el. Pedig itt teljesen nyilvánvalóan zajlik egy vita, még adott 
országokon belül is, amit inkább úgy foglalnék össze így, szakmai körben, hogy 
föderáció vagy konföderáció, amit a politikai vitákon úgy szoktunk leegyszerűsíteni, 
hogy nemzetállamok Európája vagy európai egyesült államok, ami talán egy túl 
erőteljes megfogalmazás, de mégis európai parlamenti képviselőként a múlt ciklusban 
azt tapasztaltam, hogy ez abszolút nem eldöntött kérdés, hogy merre megyünk tovább: 
még több jogosultságot adni át, vagy többet megtartani, vagy milyen területeken 
adjunk át, és ez a 9 téma között így nem szerepel. A demokrácia szerepel mint téma, én 
magam ezért erre jelentkeztem, mert ebbe az általános témába talán ez bevihető. Tehát 
még egyszer mondom, furcsának tartom, hogy erről konkrétan nem kérdezzük meg az 
állampolgárokat, pedig ez eléggé eldönthető. Magyarországon én pár éve ismertem egy 
olyan felmérést, hogy kívánnak-e önök több jogosultságot átadni az Európai Uniónak. 
Akkor körülbelül kétharmados volt az arány, hogy nem kíván, most nem tudom, ez 
hogy állna. Ez a második felvetésem volt. 

Egyébként hozzáteszem, hogy a magyar parlament aktívan képviseltette magát 
az első plenáris ülésen, ahol Juhász Hajnalka személyesen vett részt, és fel is szólalt, 
jómagam végig online módon voltam jelen; majd október végén meglátjuk, hogy ezt 
milyen módon folytatjuk. Úgyhogy még egyszer mondom, örülök, hogy tagja lehetek 
ennek a küldöttségnek, és ezek a felvetések arra vonatkoztak, hogy bizonyos fontos 
kérdéseket nem látok tisztázottnak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak egyetlenegy megjegyzés Balczó alelnök úrhoz. 

Említette, hogy a COSAC-on, a bizottsági elnökök értekezletén elhangzott jó néhány 
javaslat, és főleg német támogatással - én is támogattam ezt -, amelynek lényege az volt, 
hogy a nemzeti parlamentek képviselőinek több beleszólása legyen. Háromfelé 
osztódik ez a grémium, amit említett alelnök úr. Egyik, hogy ebben határozottan 
jelenjenek meg a nemzeti parlamentek érdekei, a képviselői; ez még nem eldöntött 
tény, de reméljük, hogy lesz ennek foganatja. Egy biztos, hogy a COSAC-on általában 
véve minden nemzeti parlament képviselője vagy elnöke, alelnökei mindig részt 
vesznek a vitákban, és mi szeretnénk, ha nagyobb beleszólásunk lenne, mint nemzeti 
parlamentek képviselőinek, Európa jövőjébe.  

Csak megjegyzem, hogy én már olyan öreg vagyok, hogy én részt vettem annak 
idején a Konvent munkájában mint külsős tag, és bizony akkor is szomorúan láttuk, 
hogy több módosító javaslatot nyújtottunk be, aztán egyik sem került terítékre; többek 
között a keresztény értékek képviselete vagy Isten nevének megemlítése az európai 
alkotmányban. Jellemző, hogy sajátos módon megszületett az alkotmányunk, és ebbe 
bizony jó néhány, a nemzeti parlamentek által képviselt állásfoglalás, módosító javaslat 
nem került bele. Mi reméljük, hogy ez a mostani összejövetele az európai képviselőknek 
sikeresebb lesz, vagyis többet tudjuk majd hangoztatni a nemzeti parlamentek 
véleményét, és megjeleníteni ebben a végső dokumentumban, ami végül is kijelöli az 
irányt Európa számára, hogy merre tovább, föderatív vagy éppen konföderatív Európa. 
Köszönöm szépen. 

Nézem képviselőtársaimat, hogy van-e még kérdés. (Nincs jelentkező.) Nem 
látok jelentkezőt. 

Tisztelt Nagykövet Úr! Csak egy nagyon rövid kérdésem lenne az idő 
előrehaladta miatt. A brexit óta sok-sok problémát látunk, amely a tagországok és az 
Egyesült Királyság között fennmaradt. A szlovén elnökség számára a brexitből fakadó 
kérdések rendezése jelent-e kihívást, vagy milyen kihívást jelent? Hiszen éppen csak 
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egy aktuális megjegyzés, Szijjártó Péter külügyminiszter úr a napokban jelentette be, 
hogy egy pályázatot nyit meg a magyar kormány azon magyar kis- és közepes 
vállalkozások számára, amelyek valamilyen formában hátrányát szenvedik el a brexit 
folytatásának, hogy ezt kompenzálják. Van-e hasonló problémája például a szlovén 
kormánynak, de egyáltalán a brexit mint olyan, milyen kihívásokat jelent a szlovén 
elnökségnek? Megkérem elsősorban nagykövet urat, és természetesen államtitkár urat 
is, hogy válaszoljanak a feltett kérdésekre. 

Reflexiók 

DR. MARJAN CENCEN nagykövet (Szlovénia): Nagyon szépen köszönöm. 
Örömömre szolgál, hogy a legjobb tudásom szerint válaszolhatok. Ami az 
éghajlatváltozást illeti, ha leellenőrzöm a szlovén-EU-prioritásokat, az első pillér egy 
kicsit hosszabb, mint a többi három. Nem akarom azt mondani, hogy az első fontosabb, 
de azt gondolom, hogy az éghajlatváltozási kérdésekre felhasznált szöveg legalább 
olyan hosszú, mint az összes többi három, úgyhogy Szlovénia igenis odafigyel az 
éghajlatváltozási kérdésekre. Természetesen nagyon sok erőfeszítést teszünk azon túl 
is, mint ami ebbe a dokumentumba került. Kijelenthetem, hogy jelentős figyelmet kap 
az éghajlatváltozás, és hogy a szlovén elnökségnek szándékában áll, hogy a 
továbbiakban is erősítse az Európai Unió szerepét az éghajlatváltozás elleni globális 
harcban. Egy ambiciózus tárgyalási mandátumot fogadtunk el a glasgow-i 
konferenciára. Ezzel összefüggésben elmondhatom, hogy a külügyminiszterünk az 
elmúlt héten bemutatta az európai zöldmegállapodásban elfogadandó szlovén 
csomagot, és ahogy ő is fogalmazott, ez az egyik prioritása a szlovén EU-elnökségnek, 
és ezt természetesen az éghajlatváltozási konferencia kapcsán is képviselni fogjuk. 

Azt kell mondanom, nagyon is egyetértek önnel abban, hogy nem szabad 
szlogeneket alkotnunk, a szavakat konkrét lépések kell, hogy kövessék, és ezért van az, 
hogy igyekszünk, próbáljuk keresni azt a megoldást, ami működik. Tehát minden egyes 
tagállamnak megadjuk a lehetőséget, hogy az éghajlatváltozásra megtalálja a saját, a 
számára legjobb megoldást, hogy a gazdaságát zöldítse, mert az EU-ban ebben a 
pillanatban még egyhangúságra, egyhangú kritériumokra van szükség, és ezek nem 
mindig tudják az egyes tagállami sajátosságokat kezelni. 

A Kínától való függőségünk kapcsán mondanám el, hogy én 9 évig éltem 
Kínában, könyvet is írtam Kínáról, úgyhogy nagyon egyetértek abban - a személyes 
véleményemet mondom -, hogy nem voltunk még az Európai Unió tagjai, de 
emlékszem, amikor amerikai delegációk jöttek, érkeztek Pekingbe, és az európai 
országoktól azt kérték, hogy támogassuk őket abban, hogy Kínával tartassuk be a 
szellemi tulajdonjogra vonatkozó megállapodásokat. Ez természetesen nem azt 
jelentette, hogy hátráltatni akarnánk a fantasztikus kínai gazdasági fejlődést. Azt 
gondolom, a hiányosság akkor keletkezett, amikor hagytuk, hogy Kína megszegje 
ezeket a szellemi tulajdonjogra vonatkozó szabályokat. Évek óta tárgyalunk ezekről, de 
az eredménye talán nem volt annyira jelentős. 

Koncepcionális különbségünk is van, mert az a politikai rendszer, amelyet 
Kínában létrehoztak az ezer éve tartó állandó történelem kapcsán, első pillantásra 
hatékonyabbnak tűnik, rendkívül gyors a döntéshozatal ahhoz képest, ami a nyugati 
demokráciákban történik, úgyhogy tisztában kell lennünk vele, és értékelnünk kell 
tudni, amennyink és amink van, de egyértelmű, hogy már most is jelentős, a politikai 
rendszerek hatékonyságának a versenye folyik. Meg kell kérdeznünk, hogy a mi 
demokráciánkban tényleg mi vagyunk-e a hatékonyabbak. De ha mi vagyunk, akkor 
meg kell találnunk az ehhez szükséges legjobb megoldást. Én azt gondolom, hogy 
Kínára nem fordítottunk elegendő figyelmet a múltban, de miközben figyeljük az 
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Európai Unióban alakuló terveket, eközben Kína vetélytársunk, de nem ellenségünk, 
egy lehetőség, amihez meg kell találnunk a megfelelő attitűdöt, a megfelelő hozzáállást. 

A Mercosur kapcsán pedig, amit említett, minden egyes tagállamnak jogában áll 
dönteni és majd annak megfelelően szavazni a szabadkereskedelmi megállapodásról, 
de az EU Bizottsága az, amely tárgyal. Tehát minden tagállamnak megvan a lehetősége, 
hogy a saját aggályait elővezesse a tárgyalási rendszeren belül az EU Bizottságában. Az 
elnökség nem ül ott, tehát ha a megállapodást elfogadják és aláírják, akkor a 
parlamentjeink azok, amelyek ezt ratifikálják. Emlékszem erre, amikor a kanadai 
szabadkereskedelmi megállapodásról folyt a tárgyalás, amit még akkor nem fogadtak 
el a nemzeti parlamentek. 

Ami a jogállamiságot illeti, egyetértek abban, hogy vannak bizonyos kritériumok 
és értékek, amelyeket tiszteletben kell tartanunk. Az egész Európai Unió erről szól. Itt 
a különbség az, hogy ha a múltját látjuk egyes tagállamoknak, a keleti országoknak más 
rendszereik voltak és nehezebb életük. Vannak olyanok, amelyek még a régi struktúrák 
lebontásával küzdenek, és amelyeknél a múltnak még jelentős hatása van a jelenbeli 
intézményekre. Ez egy olyan kérdés, amelyről szerintem még éveken keresztül fogunk 
beszélgetni. 

Amit én fontosnak tartok itt, hogy a globális helyzetben fontos lenne, hogy ha 
bármilyen véleménykülönbség ellenére is az Európai Unió nem lesz egységes, és nem 
mutatja az erejét összefogásban, akkor helyettünk senki nem fogja megcsinálni, 
mindenki a saját maga érdekeit fogja szem előtt tartani. Tisztában vagyunk a 
különbségekkel. Nem fogadjuk el azt, ha valaki elmarad bizonyos demokratikus 
normáktól, de türelemmel kell erről beszélnünk, és hidakat kell építenünk. Ha 
megosztottságot hozunk létre az Európai Unióban, abból mások fognak nyerni. 
Szerintem ez fontos az Európai Unió jövője szempontjából. 

Ami a döntéshozatalt illeti Európa jövőjével kapcsolatban, szerintem a választ 
részben elmondta, tudniillik, hogy nincs végső döntés arról, hogy mi lesz, hogy lesz a 
végső döntés. Biztos vagyok abban, ami fontos, az az, hogy a társadalom különböző 
rétegeit be kell vonni. A végső döntéseket az európai uniós intézmények fogják 
megtenni - a Parlament, a Bizottság, a Tanács -, de én azt gondolom, nincs még 
bizonyosság afelől, hogy majd a következő elnökség alatt, a francia elnökség alatt el 
lehet-e fogadni a záró következtetéseket. 

Az, hogy Európa hogyan nézzen ki a jövőben, föderáció vagy konföderáció, erre 
nincs válaszom. Nagyon remélem, hogy ezt megérti. Ugyanígy, ehhez hasonlóan a 
brexit kérdésében, talán emlékezhetnek, a miniszterelnökünk azt mondta még azelőtt, 
hogy átvettük volna az elnökséget, hogy ez az Európai Uniót érő egyik legnagyobb 
csapás volt, ami visszavetette nemcsak konkrét körülményeit tekintve, hanem 
szimbolizmusát tekintve is az Európai Uniót. Látjuk, hogy az Egyesült Királyság most 
hogyan harcol azért, hogy a saját maga nemzetközi helyzetét meghatározza, ennek a 
jeleit láttuk a múlt héten. A szlovén cégek nem voltak annyira függőek a brit piacoktól, 
de abban egyetértek, hogy ezt mindenféleképpen meg kell vitatni, hogy hogyan lehet 
azoknak a cégeknek segíteni, amelyek esetleg piacot vesztettek. Annak ellenére, hogy a 
megállapodások igyekeztek a nagy károkat elkerülni, de azért mindenféleképpen 
megtörtént ez. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. 
Államtitkár úr, kérdezem, hogy kíván-e válaszolni (Jelzésre:), mert akkor most 

megteheti. 
 
DR. ÖKRÖS OSZKÁR államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 

szépen, csak nagyon röviden reflektálnék az elhangzottakra. Ha megengedik, akkor 
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elsőként Balczó Zoltán alelnök úr megjegyzésével kapcsolatban szólnék röviden 
néhány szót az EU jövője vitasorozat, illetve konferencia kapcsán. Itt alelnök úr 
megfigyelése és problémafelvetése egybeesik a kormány obzervációjával ezzel 
kapcsolatban, miszerint nemcsak föderáció-konföderáció, illetve a tagállamok és az 
Unió közötti hatáskörmegosztás témája nem került be a 9 legfontosabb téma közé, de 
meglepetésre sem a családpolitikával, sem a hagyományokkal vagy a migrációval 
kapcsolatos kérdések sem szerepelnek itt, ami legalábbis felveti azt a gyanút - ahogy 
nagykövet úr fogalmazott -, hogy az elnökségnek nem lehet álláspontja azzal 
kapcsolatban, hogy föderatív vagy konföderatív jövőt képzelünk el.  

A magyar kormánynak természetesen megvan a maga sarkos álláspontja ezzel 
kapcsolatban, amit most időhiányra tekintettel nem ismertetnék, viszont félő az, hogy 
a konferencia szervezőinek is megvan már az ötletük, és ezt sajnos adottnak veszik, 
ezért sajnos nem is bocsátják vitára. Úgyhogy, megerősítve az alelnök úr által 
elmondottakat, ennek a citizens panelnek, ennek az állampolgári panelnek a minél 
szélesebb körű használatára egyrészt az állampolgárok által, másrészt a szervezők által, 
ennek a részvételi körnek a minél nagyobb arányú kiszélesítésére folyamatosan 
törekedni szükséges. 

Illetve a vita inkluzivitásának növelésére még egy olyan dimenziót is szeretnék 
felvetni, amit kezdettől fogva hangsúlyoz a magyar kormány, hogy a nyugat-balkáni 
tagjelölt országokat vonjuk be ebbe a diskurzusba, hiszen, ha Európa jövőjéről 
beszélünk, és adottnak vesszük - csupán az időzítés képezi vita tárgyát a tagállamok 
között -, hogy ezek az államok előbb-utóbb mind az európai család részesei lesznek, 
akkor már a jövő körvonalainak a kialakításába is be kell őket vonni.  

A nemzeti parlamentek szerepével kapcsolatban, amit Hörcsik elnök úr említett, 
szeretném megjegyezni, hogy a vitasorozatnak és a vita során képviselendő 
kormányzati álláspontnak is hangsúlyos eleme a magyar kormány részéről a nemzeti 
parlamentek szerepének növelése. Itt csak emlékeztetnék miniszterelnök úr 7 tézisére 
is, amelyet az Európai Unió jövőjéről fogalmazott meg a nyáron egyrészt a 
szubsziditásvizsgálatok megerősítésével és minél valósabb, effektívebb beleszólási 
lehetőségének szélesítésével kapcsolatban, a piroslapos eljárás bevezetésével 
kapcsolatban, vagy ilyen a jogszabály-kezdeményezést a nemzeti parlamentek számára 
lehetővé tevő zöldlapos eljárás, amely szintén egy megfontolandó javaslat. 

És ha már zöld, akkor Szél Bernadett képviselő asszony néhány felvetésére 
reflektálnék röviden. Először, ha megengedi, a jogállamisággal kapcsolatban 
szeretném jelezni, hogy - Hörcsik elnök úr által elmondottakhoz hasonlóan - a 
jogállamiság leépülésével és errodálásával kapcsolatos álláspontjával nem értek egyet; 
ez később, egy más alkalommal megér egy részletes vitát, amelyet nagyon szívesen, 
nem először és nem utoljára vállalnánk.  

Az alkotmányos hagyományok dimenziójával kapcsolatban szeretnék annyit 
elmondani, képviselő asszony említette, hogy az összehasonlító elemzésnek nemcsak 
térben, azaz a jelenben több tagállam között, hanem időben is, tehát az egyes 
tagállamok fejlődésére is ki kell terjednie. Ezt maximálisan támogatjuk és 
szorgalmazzuk is. Általában egyébként, hozzáteszem, hogy magyar részről nem mi, 
hanem a kritikusaink szoktak kevésbé jól kijönni ilyen összehasonlításban. Elég csak 
néhány nyugat-európai országnak az elmúlt néhány évtizedre visszatekintő fejlődésére 
utalni.  

Alkotmányos hagyományok tekintetében pedig azért szükséges a nemzeti 
kultúrából, a nemzeti identitásból fakadó strukturális különbségeket ebbe a vitába 
behozni, ami talán az egyik legnyilvánvalóbb különbség, hiszen nem érthető meg e 
nélkül, hogy egy államnak az alkotmányos struktúrája vagy jogállamisági 
szervezetrendszere miért úgy alakul, miért úgy funkcionál, ahogy éppen. Csak hogy egy 
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példát említsek, köztársaságpárti alkotmányjogászként meglehetősen furcsa ötletnek 
tűnik, hogy az államfői tisztséget valaki születéssel nyeri el, és haláláig birtokolja, ehhez 
képest néhány monarchikus európai uniós tagállamban ez az alkotmányos identitás és 
ez az alkotmányos hagyomány.  

És még egy dimenzióra szeretnék utalni, utána ezt a témakört le is zárnám. 
Amennyiben térben az egyes tagállamok között alkalmazott, egy időben fennálló 
azonos jogtechnikai megoldásokkal kapcsolatban, a Kelet-Európában történő 
recepcióval kapcsolatban az az egyetlen ellenérv, hogy igen, Nyugat-Európában ez már 
régóta működik, de ott régóta van demokrácia is. És az ő demokratikus 
elkötelezettségükben és hagyományaikban meg lehet bízni, míg Kelet-Európában még 
a késsel-villával evés is a jövő egyik nagy feladata lesz, akkor bizony láthatjuk, hogy az 
alkotmányos viták és az alkotmányos struktúrák közötti különbségek nem állnak a 
legszilárdabb érveken. Úgyhogy ezért szükséges nemcsak időben önmagával egy-egy 
tagállam fejlődését összehasonlítani, hanem úgymond térben is, horizontálisan, a 
jelenleg fennálló jogrendszerek közötti elemeket összevetni.  

A klímaponttal kapcsolatosan, illetve a klímavédelemmel kapcsolatos 
kérdésekben szerintem a legtöbben egyet fogunk érteni. 

A szlovén elnökségi programmal kapcsolatban talán egy eljárási megjegyzésem 
lenne. Egyrészt a szlovén elnökségi félév az „Irány az 55%!” csomag kialakítása 
tekintetében két fontos állomás közé esik, ezért július 14-én jelentette meg az Európai 
Bizottság a javaslatcsomagot, amelyet nyilvánvalóan nem abban a két hétben alakított 
ki, amely ebből a szlovén elnökségre esik. A jelenlegi fázisban a tagállamok így 
szeptembertől nagyjából a novemberi, decemberi tanácsülésekig a számolás, elemzés, 
összehasonlítás fázisában vannak, úgyhogy a valódi vita 16 javaslatból 13 jogalkotási 
javaslat. Ezek ilyen egy-két-, minimum kétéves hatályba lépési időszakkal számolnak 
maguk is a tervezet alapján, tehát ez viszonylag kevéssé esik a szlovén elnökség idejére. 

A glasgow-i csúccsal, a COP26-tal kapcsolatban köszönöm szépen, hogy 
képviselő asszony felhívta a figyelmet a klímadiplomácia és az egységes hang 
megjelenítésének a jelentőségére. Ahogy korábban és a jelen felszólalásában is utalt rá, 
a klímaváltozás és ennélfogva a klímaváltozás elleni küzdelem is egy nonlineáris, 
sztochasztikus, globális jelenségkör, amelyben az Európai Unió által a globális 
összkibocsátás alig 8 százalékát képviselő rész, ahogyan az Európai Bizottság maga is 
fogalmaz, lead by example, azaz példával jár elöl, de ezen 8 százalék nulla százalékra 
csökkentése nem fogja a globális folyamatokat megfordítani, ezért rendkívül fontos a 
klímadiplomáciára is hangsúlyt helyeznie az Európai Uniónak. Itt utalnék rá - talán 
már korábban is volt alkalom ezt megemlíteni -, hogy Ursula von der Leyen elnök 
asszony a klímaportfóliót kifejezetten ezzel az elsődleges feladattal hozta létre az 
Európai Bizottságban, úgyhogy Timmermans alelnök úr feladatszabása között az egyik 
hangsúlyos prioritás az, hogy a globális gazdaság nagy kibocsátóit jó példával és egyéb 
eszközökkel igyekezzék rábírni saját kibocsátásuk leszorítására. Erre egyébként 
Glasgow egy egységes hang és egységes, határozott álláspont megjelenítése révén egy 
jó alkalom lehet. 

A nemcselekvés árát említette képviselő asszony - ez a cost of non-action, ahogy 
az európai uniós terminológiában hívják -, ez világos. Ebben egyetértés van nemcsak 
közöttünk, hanem a tagállamok között is. A vita a terhet viselő közösségen belüli 
résztvevőkön az egyes terhek megosztásának aránya. Egyfelől tagállamok között 
figyelhető meg, illetve terül szét az a teher, amelyet a klímaváltozás elleni küzdelem 
okoz, másrészt van ennek egy kelet-nyugati dimenziója, és nem utolsósorban, amelyet 
nem lehet elégszer hangsúlyozni, és remélem, hogy itt ismerős húrokat pengetek, a 
nagy klímaromboló multinacionális vállalatok igyekeznek ezeket a terheket a 
szabályozás befolyásolásával magukról lerúgni és az európai állampolgárokra 
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átterhelni. Úgyhogy az, hogy ezt a költséget viselni kell és meg kell fizetni, az teljesen 
világos. Az, hogy a szereplők között multicégek versus állampolgárok, nyugat-európai 
országok versus kelet-európai országok vannak, ezt milyen megosztási struktúrában 
kívánja az Európai Unió megvalósítani, ez a nagy kérdés, és ennek a megosztása és 
ennek a struktúrának a kialakítása képezi a legfontosabb vita tárgyát. 

Végül - nem akarok kihagyni egy felvetést sem - kérte képviselő asszony, hogy a 
kormánynak vigyem el a klímasemlegesség szükségességének üzenetét. Ezzel 
kapcsolatban csak szeretnék arra utalni, hogy nagyon szívesen, de nyitott kapukat fog 
ez az üzenet döngetni, mert Magyarország azon kevés európai uniós tagállam közé 
tartozik, amelyik nemcsak az európai uniós 2050-es klímasemlegességi célkitűzést 
támogatta, de saját nemzeti törvényben is vállalta a klímasemlegességet, amelynek 
saját 2030-as kibocsátáscsökkentési célkitűzése van - a tagállamok többsége nem 
rögzített ilyet -, amely az energiatermelés 90 százalékának karbonmentességét szintén 
nemzeti törvényben rögzítette; úgyhogy e tekintetben a feladat teljesítve. 

Még egy üzenet, ha a végére ennyi komolytalanságot megengednek: hogy aki 
nem zöld, az nem képvisel senkit, nem a kormány részére, hanem fradistaként inkább 
az Üllői úton nagyon szívesen átadom ezt az üzenetet. Eltettem magamnak 
útravalónak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úr és nagykövet úr válaszait.  
(Dr. Szél Bernadett: Lehet reagálni?) Nem, nem, bocsánat, mert a napirendi 

pontunk a szlovén elnökség programjának a meghallgatása, és illetlenség lenne a 
nagykövet úr előtt most vitát nyitni erről. Én csak megjegyzem, hogy látszik, hogy 
választásokra készül Magyarország, úgyhogy inkább a napirendre fókuszáljunk 
máskor, a legközelebbi időben is. 

Tisztelt Bizottság! Köszönöm nagykövet úr és államtitkár urak részvételét. 
Végül, szokásunkhoz híven, engedjék meg, hogy nagykövet úrnak átnyújtsam a magyar 
diplomácia titkos fegyverét, egy üveg tokaji bort, melynek elfogyasztása tovább 
erősítheti Szlovénia európai integrációját és a szlovén-magyar kapcsolatokat is. 
Engedje meg, nagykövet úr, hogy átadjam. (Megtörténik.) 

A szünet után a második napirendi pontra térünk át, és zárt ülést rendelek el.  

(A nyílt ülés befejezésének időpontja: 11 óra 36 perc) 

(Szünet: 11.36 - 11.41) 

(A bizottság a továbbiakban zárt ülés keretében folytatta munkáját, 
melyről külön jegyzőkönyv készült.) 

  Dr. Hörcsik Richárd  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Bihariné Zsebők Erika és Vicai Erika 


