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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 07 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Jó reggelt kívánok! Megkezdjük a munkánkat. Megállapítom a 
határozatképességet, és felteszem a napirendet szavazásra.  

Felhívom a figyelmet, hogy a határozathozatal kézfelemeléssel történik, és 
hozzászólási szándékuk kézfelemeléssel történő jelzése esetén pedig legyenek szívesek 
a padokban található csiptetős mikrofonokat használni, megnyomva a kezelőfelületen 
a bal szélső gombot.  

Felteszem szavazásra a napirendet. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. 
Köszönöm szépen.  

Bejelentem, hogy Zsigmond Barna képviselőtársunkat Nacsa Lőrinc helyettesíti.  
Első napirendi pontunk keretében szeretném köszönteni őexc. Jorge Ayres Roza 

de Oliveira nagykövet urat, Portugália nagykövetét, az Európai Unió Tanácsának 
elnökségét ellátó ország nagykövetét. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a 
meghívásunkat. Hasonlóképpen szeretném köszönteni Ökrös Oszkár államtitkár urat, 
az Igazságügyi Minisztériumból. Első alkalommal találkozunk vele ebben a 
minőségében, gratulálok a kinevezéséhez, és azt hiszem, hogy lesz sok 
együttműködnivalónk az elkövetkezendő időszakban. Kíséretében szeretném 
köszönteni Szilágyi Tamás helyettes államtitkár urat, európai igazgatót, őt is nagy 
tisztelettel köszöntöm.  

Tisztelt Bizottság! Az Európai Unió elnökségi szerepét betöltő nagykövetet 
minden félévben meghallgatjuk. Nagyon szépen köszönöm a portugál nagykövet 
úrnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hasonlóképpen köszöntöm a szlovén 
nagykövet urat. A kialakult pandémiás helyzet nem tette lehetővé, hogy minden 
európai uniós tagállam nagykövete most itt legyen velünk, de online módon velünk 
vannak - az elnökségi trojkát hívtuk meg, hogy személyesen velünk legyen, de - nyomon 
követik az európai uniós nagykövetek online módon az ülésünket.  

A pandémiás helyzetre természetesen tartalmi értelemben is ki fogunk majd 
térni. Egy jó hír a mai napon, hogy Magyarországon eléggé dinamikusan halad előre az 
oltási program, és immáron a legjobb száz főre vetített arányokkal, számokkal 
rendelkezünk európai uniós összehasonlításban. Ugyanakkor nemcsak jó hírek 
vannak, hanem sajnos rossz hírünk is van, hiszen nagyon durván terjed ez a brit vagy 
kent, nem tudom, milyen vírusnak hívjuk, és Magyarországon is nagyon csúnyán szedi 
az áldozatait. Magyarországon is nagyon nagy az újrafertőzöttek száma, illetőleg 
nagyon magasak a halálozási adataink is.  

Természetesen fontos, hogy egy kicsit tovább is lássunk ebben a helyzetben, és 
lássuk azt, hogy a gazdasági kilábalásnak az eszközrendszerét meg kell teremteni. Nem 
véletlen, hogy a portugál elnökség egyik legfontosabb prioritása pontosan a gazdasági 
újraindítás. De itt Magyarországon is nagyon intenzíven gondolkodunk a gazdaság 
újraindításának a módozatain, lehetőségein és az ehhez szükséges eszközrendszernek 
a megteremtésén. Mivel már azért látszik az alagút vége, bízunk abban, hogy szabad 
nyarunk lesz, és a nyár már a normalizálódás jegyében fog eltelni. Fontos, hogy egy 
kicsit a gondolkodásunk is visszazökkenjen a normális kerékvágásba, és a hosszabb 
távú kérdésekkel is foglalkozzunk. Így májusban várható az Európai Unió jövőjéről 
rendezett konferencia, amit a portugál elnökség kiemelt prioritásként kezel. Reméljük, 
hogy erről is hallhatunk majd a nagykövet úrtól néhány gondolatot. 

Ezekkel a bevezető gondolatokkal először megadnám a szót a nagykövet úrnak, 
akit még egyszer nagy tisztelettel köszöntök. Azt követően meg szeretném kérni 
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államtitkár urat. Utána pedig a szokásos módon Megadom a szót képviselőtársaimnak 
hozzászólásokra, illetőleg kérdésekre, aztán megint a vendégeink fognak majd egy 
körben válaszolni. Így nézne ki a menetrend. Ha ez elfogadható, megadom a szót a 
nagyövet úrnak. Parancsoljon! 

Tájékoztató az Európai Unió portugál elnökségi programjának 
prioritásairól 

Őexc. Jorge Ayres Roza de Oliveira, Portugália magyarországi 
nagykövetének tájékoztatója 

ŐEXC. JORGE AYRES ROZA DE OLIVEIRA, Portugália magyarországi 
nagykövete: Köszönöm szépen. Tisztelt bizottsági Elnök Úr! Államtitkár Úr! Hölgyeim 
és Uraim! Jó napot kívánok. 

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma újból itt lehetek, ebben a csodálatos 
épületben, ebben a csodálatos teremben, amelynek nagyon messzire nyúlik a 
történelme. Köszönöm szépen a kedves meghívást, és szeretném megköszönni a 
bizottságnak, illetve mindenkinek, aki ma délelőtt eljött, illetve online követ minket. 

Hat héttel ezelőtt, január 16-án, európai ügyekben részt vettem a parlamenti 
ülésen. Elnézést kérek, hogy nagyon sok mindent meg fogok itt ismételni abból, amit 
ott elmondtam. Ökrös államtitkár úrtól is elnézést kérek, hogy még egyszer meg kell 
hogy hallgasson, de így biztosítani tudom, hogy nem mondok ellent önmagamnak, és 
azt se felejtsük el, hogy az idő átállítása miatt a mi elnökségünk egy órával megrövidült. 

Egy kicsit úgy éreztem magamat, mint Zsazsa Gábor hatodik férje, amikor 
megkaptuk az elnökséget; mert tudtam, hogy mit kell tennünk, és nem egészen tudtam, 
hogy hogyan kell megtennem. Ma úgy érzem magamat, mint Gábor Zsazsa hetedik 
férje, de összesen kilenc férje volt, úgyhogy még van két lehetőségem.  

A portugál elnökség nagyon nehéz időszakban érkezett: a világ felfordulásban 
van, és a jelenlegi körülmények példa nélkül álló kihívást jelentenek az Európai 
Uniónak és tagállamainak. A február 15-ei állapot szerint 110 millió fertőzéses eset 
fordult elő, és több mint két és fél millió haláleset. A mai állapot szerint 117 esetünk 
van, és 2,8 millió haláleset. Ezen felül még arra számítunk, hogy meredeken növekedni 
fognak ezek a számok.  

A társadalom nem fogadja el azt, hogy a végtelenségig a pandémiában éljünk, és 
nagyon vágyik a normál életre, amennyiben ilyen normál életmód lehetővé válik. Az 
állampolgáraink arra számítanak, hogy a pandémia nemsokára véget ér, és nem 
maradunk túszai ennek a helyzetnek, le tudjuk győzni ezt a helyzetet. Ez előfeltétele 
bármilyen kilábalásnak, az, hogy el tudjuk laposítani a járványgörbét, és folytassuk az 
oltásokat.  

Nehéz megbecsülni a kimenetelét ezeknek a bizonytalanságoknak, tehát 
szeretném alázattal, prudenciával, szerénységgel elmondani az előadásomat. Az 
elnökségünk mottója: eljött az ideje a cselekvésnek, hiszen az Európai Unió 
hitelességét kockáztatjuk. Tehát nagyon fontos, hogy megteremtsük a lehetőségét a 
hatékony, biztonságos vakcinák szállításának, és ez előfeltétele annak, hogy a pénzügyi 
biztonságot is megteremtsük. 

2009-ben egy olyan akcióterv indult el, amely az európai uniós delegációk 
elérését növelte, ami viszont azzal is járt, hogy a soros elnökség hatáskörét 
csökkentette. Azt nem tudom elképzelni, hogy a portugál elnökség a kívánságokon 
kívül mit tud elérni ilyen tekintetben, de nézzük meg, hogy milyen prioritásaink 
vannak, és tudjuk, hogy a prioritások nagy részét mindig a szemeszter végén sikerül 
elérni, amit bizonyított a német elnökség is, amiért nagyon hálásak vagyunk.  

Az első prioritás Európa gazdasági és politikai stabilitásának megteremtése. 
Minden tagállamban gyorsan be kell fejezni a forrásokkal kapcsolatos döntéseket és 
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határozatokat, és a rugalmassági és kilábalási tervet megvalósítani, ami 
elválaszthatatlan a teljes Unió helyreállásától.  

De nem tudjuk figyelmen kívül hagyni azokat a kihívásokat, amelyek előttünk 
állnak. Mindennek a kilábalásnak a digitális, illetve klímakilábaláson kell alapulnia. 
Egy európai zöldmegállapodásra sürgősen szükség van. Ez az új növekedési 
stratégiánk, amely az emissziók csökkentését teszi lehetővé, miközben új 
munkahelyeket teremt. Tehát fontos, hogy a kreativitásunkra támaszkodjunk, hogy 
megfizethető zöldenergia-forrásokat tudjunk adni. Tudjuk, milyen fontos ez 
Magyarország számára, és számunkra is fontos prioritás.  

Tudjuk, hogy ez a digitális évtized kora. Nem szabad, hogy bárki lemaradjon 
ebben a globális versenyben. Különös figyelmet fordítunk a digitális 
szolgáltatáscsomagra, amely különösképpen fontos az egyéni jogok védelméhez és 
ahhoz, hogy a digitális piacon jobban működjön a verseny és a kreativitás is előtérbe 
tudjon kerülni. 

A társadalmi jogok európai joga is nagyon fontos azért, hogy a digitális és 
klímaváltozás senkit ne hagyjon hátra. Természetesen azt is látjuk, hogy milyen 
kihívások előtt állnak a közép- és kisvállalkozások, illetve az európai munkások milliói, 
akik attól félnek, hogy elveszítik a versenyképességüket, ugyanakkor nem 
modernizálnak. A munkások félnek a jövőtől, az új foglalkoztatási formáktól, illetve a 
nehezen megszerzett jogok virtualizációjától. Fontos a készségek megerősítése, hogy a 
munkavállalók, az állampolgárok a változás élére tudjanak állni, és ne csak elszenvedői 
legyenek. 

Ugyanez igaz a vállalatokra is, és a társadalmi, szociális védőhálót is meg kell 
erősítenünk, hogy senki ne maradjon le.  

A májusi portói társadalmi konferencián ezeket a témákat tűzzük napirendre, és 
azt is szeretnénk biztosítani, hogy ezek a változások lehetőséget, ne pedig fenyegetést 
jelentsenek. Ez egy közös felelősség, az európai uniós szervezeteknek, illetve a nemzeti 
és helyi szervezeteknek, a nonprofit szervezeteknek és egyéb helyi szervezeteknek. 

Nagyon fontos, hogy az Európai Unió nyitott maradjon a világra, természetesen 
fontos, hogy a szállítóink ne csak külső felekre támaszkodjanak a szállítási 
láncolataikban, hiszen ez nagy kockázati tényező. Emlékszünk arra, hogy mi történt a 
pandémia első heteiben, illetve a vakcinák kapcsán. Valamilyen szintű függőség 
természetes, de a túlzott függőség nem, és elkerülendő.  

Tehát nagyon fontos, hogy az Európai Unió bajnokai között ne legyenek 
egyenlőbbek, mint a többiek, nagyon fontos, hogy a gazdaságunkat a 27 országban a 
kis- és középvállalkozásokra építsük, a kutatási és innovációs rendszereinknek be kell 
épülniük a globális értékláncokba. 

A stratégiai autonómia konszolidálása azt is jelenti, hogy az Európai Unió 
globális szereplővé váljon, amely olyan értékeket követ, amelyek pozitív értelemben 
megkülönböztetnek minket. Kelet és dél felé is szeretnénk, illetve az egész kontinensen 
szeretnénk megerősíteni a kapcsolatainkat, ugyanúgy az Egyesült Királysággal, az 
Egyesült Államokkal és Latin-Amerikával.  

Az Egyesült Királyság külön figyelmet igényel, hiszen régi szövetségesünk és új 
szövetségesünk is, 1373-ig nyúlik vissza ez az együttműködés. Sürgősen tárgyalnunk 
kell arról, hogy védelmi ügyekben hogy tudunk stratégiai együttműködést kialakítani. 
Nagyon sokan ültek már az Egyesült Királyság képviselője mellett Brüsszelben a 
NATO-csúcson. Tehát fontos az is, hogy megerősítsük a kapcsolatunkat az Egyesült 
Államokkal, illetve felgyorsítsuk a transzatlanti kapcsolatokat klímaügyekben, a 
járvány elleni küzdelemben, a multilaterizmus területén, illetve a védelem és digitális 
megoldások területén. 
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Ne felejtsük el, hogy a transzatlanti kapcsolat már nem vehető készpénznek, 
ezen dolgoznunk kell.  

A portugál elnökség ezen felül stratégiai együttműködést szeretne kialakítani az 
Európai Unió és India között. Egy csúcstalálkozót tervezünk májusban, amely a 
kereskedelemre, a befektetésekre, a gyógyszeriparra, a tudományra, az űr 
meghódítására fókuszál. 

Ami Kínát illeti, a jelenlegi stratégiai bizonytalanságot közös szakpolitikával kell 
kiváltani, de az is lehet, hogy ennek nem akkor van itt az ideje, amikor nagyon sok 
állampolgárunkat kínai oltással oltanak be. 

A migráció egy érzékeny kérdés az Európai Unióban, erről beszélni kell. Tehát 
az a feladatunk, hogy a német elnökség alatt kialakult migrációs paktumon tovább 
dolgozzunk, megfelelő egyensúlyokat elérve és napirendre tűzve a legális migráció 
kérdését is.  

Az oltás tekintetében is lépni kell, és fontos, hogy a gazdasági és társadalmi 
kilábalás részeként az Európai Unió nyitott maradjon a világra is, de az is fontos, hogy 
Európa jövőjéért is tegyünk, ezért tehát az Európa jövőjéről szervezett konferencia 
hasznosnak fog bizonyulni a jövő építése szempontjából.  

A konferencia, amely május 9-én indul, az állampolgárok aggodalmával kell 
hogy foglalkozzon, az egységes szakpolitikák irányába kell hogy mutasson, egy egyre 
kevésbé eurócentrikus kihívásokkal teli világban. Fontos, hogy ez a konferencia ne csak 
a brüsszeli buborékot célozza meg, ennél tovább kell lépnie, az európai polgárok teljes 
körét meg kell céloznia.  

Tisztelt Államtitkár Úr! Az ön édesapja nagyszerű zenész volt, én igazából 
dobolok, és sokan azt mondják, hogy a két hangszer más, de mindegyik ugyanazokkal 
a hangokkal dolgozik, ugyanaz a dinamikája. Igazából csereszabatosak, és akár együtt 
is játszhatók. Biztos vagyok benne, hogy az ön édesapja nagyszerű dobos is lett volna. 

Az én érvem az, hogy a különbségek nem jelentenek inkompatibilitást, az 
embereknek tisztelniük kell ezeket a különbségeket, és ha különféle értékeink vannak, 
az nem azt jelenti, hogy az egyik magasabb rendű, mint a másik. Európa jövője nem 
kompatibilis az egyetlen gondolattal, bármi is legyen az az egyetlen gondolat. Tehát 
nem szabad engednünk a divíziókat. Nagyon fontos, hogy hagyjuk érvényesülni a 
vélemények, érdekek pluralitását az egység és a diverzitás, a sokszínűség nevében. 

Mindannyian osztjuk azt a nézetet, hogy nagyon fontos, hogy konkrét 
programunk, illetve pénzügyi eszközeink legyenek a továbblépéshez. Hogy sikerül-e ezt 
sikerre vinni, az egy nehéz kérdés.  

Portugália mindenképpen őszintén, nyitottan kíván fellépni, és a célunk az, hogy 
hidakat építsünk. Az előttünk álló kihívásokat hat hónap alatt nem tudjuk leküzdeni, 
tudjuk a felelősségünket, viszont azt is, hogy a hathavi meghívás milyen korlátokkal 
rendelkezik, különösképpen a mai világban. De az Európai Parlament, illetve a 
tagállamok, a Tanács és természetesen a nemzeti parlamentek segítségével az elnökség 
célja az, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy legyőzzük a pandémiát, 
illetve a nehézségeket.  

Ennyit szerettem volna elmondani, elnök úr, most a bizottság rendelkezésére 
állok, hogy megválaszoljam a kérdéseket. Mindenkinek nagyon kellemes húsvéti 
ünnepeket, jó egészséget kívánok, és köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen őexcellenciája, és ezennel átadnám a szót Ökrös 

Oszkár államtitkár úrnak. Államtitkár úr, öné a szó.  
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Dr. Ökrös Oszkár hozzászólása 

DR. ÖKRÖS OSZKÁR államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök Úr! 
Nagykövet Úr! Tisztelt Bizottság! Ha megengedik, akkor a nagykövet úr által kiemelt 
portugál elnökségi prioritások közül a legfontosabbakra reflektálnék röviden. 

Mindenekelőtt szeretném elmondani, hogy magyar részről nagy örömmel 
fogadtuk a portugál elnökség hivatalba lépését január 1-jén, hiszen Portugália hasonló 
méretű és számos szempontból hasonló helyzetben lévő tagállamként már korábban is 
érzékenységet mutatott a közepes méretű tagállamok és azon belül is specifikusan 
Magyarország álláspontjára és érzékenységeire. Másrészről Portugália a negyedik 
alkalommal tölti be az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét, és egy olyan átfogó 
programot bocsátott a tagállamok rendelkezésére, amelynek a legfőbb prioritásaival, 
illetve célkitűzéseivel magyar részről maximálisan egyet tudunk érteni.  

Portugália egy erős, versenyképes és a nemzeti identitásokat tiszteletben tartó 
Európai Unió továbbépítését nevezte meg egyik vezérmotívumának, amelyben 
Magyarország támogatására teljes mértékben számíthat.  

A megnevezett prioritások közül elsőként talán a gazdasági helyreállítás, azon 
belül is az uniós belső piac és a négy alapszabadság érvényesülésének maradéktalan 
helyreállítását szeretném kiemelni azzal a megjegyzéssel, ahogy az az európai uniós 
diskurzusban rendre felbukkan, hogy a válság előtti állapotát helyreállítani a belső 
piacnak. Ezt azzal szeretnénk kiegészíteni, hogy a belső piac működésében már a válság 
előtt is mutatkoztak akadályok, illetve működési zavarok, így a szerződésekben 
rögzített, teljes mértékben működőképes belső piac kialakítását, a már létező 
akadályok maradéktalan elbontását, illetve az új akadályok képződésének 
megakadályozását tekintenénk e tekintetben célnak.  

Nagykövet úr szintén kitért a digitalizáció fontosságára, amelyre a jelenlegi 
járványidőszak mindannyiunk életében személyesen is rámutatott. Mindenki 
megtapasztalhatta ennek jelentőségét. A portugál elnökség gyors ütemben halad előre 
számos uniós jogszabály kialakítása tekintetében. Ezek közül az egyik kiemelt dosszié, 
az úgynevezett adatkormányzásra vonatkozó rendelet, amelynek a célja, hogy az adatok 
megosztását és újrafelhasználását könnyítse meg az ágazatok, illetve a tagállamok 
között, amelynek célkitűzésével a magyar kormány szintén egyetért, természetesen 
szem előtt tartva a szubszidiaritás elvének érvényesülését, illetve a tagállami 
hatáskörök tiszteletben tartását.  

Ennek megfelelően a nemzeti megoldások közötti összhang megteremtésében 
látjuk az előre vezető utat ebben a tekintetben. Nagykövet úr szintén kitért digitalizáció 
fontosságára, amelyre a jelenlegi járványidőszak mindannyiunk életében személyesen 
is rámutatott. Mindenki megtapasztalhatta ennek jelentőségét. A portugál elnökség 
gyors ütemben halad előre számos uniós jogszabály kialakítása tekintetében. Ezek 
közül az egyik kiemelt dosszié az úgynevezett adatkormányzásra vonatkozó rendelet, 
amelynek a célja, hogy az adatok megosztását és újrafelhasználását könnyítse meg az 
ágazatok, illetve a tagállamok között, amelynek célkitűzésével a magyar kormány 
szintén egyetért; természetesen szem előtt tartva a szubszidiaritás elvének 
érvényesülését, illetve a tagállami hatáskörök tiszteletben tartását. Ennek megfelelően 
a nemzeti megoldások közötti összhang megteremtésében látjuk az előrevezető utat 
ebben a tekintetben.  

Illetve a nagykövet úr szintén kiemelte a digitális szolgáltatásokról szóló 
rendelettervezetet, amelynek alapvetően két célját szeretném kiemelni, mint amellyel 
a kormány részéről maximálisan egyetértünk, és e tekintetben szorgalmazzuk annak 
minél előbb történő hatálybalépését. Az egyik az illegális online tartalmak elleni 
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fellépés, amelyet röviden azzal a mottóval foglalhatnánk össze, hogy ami a valóságban, 
a fizikai életben illegális, annak a virtuális térben is annak kell lennie.  

A másik pedig természetesen az alapvető jogok maradéktalan érvényesülése kell 
hogy legyen. Ideértve természetesen a véleménynyilvánításhoz való jogot, illetve a 
szolgáltatásokra vonatkozó rendelettervezet úgymond testvér-jogszabálytervezete a 
digitális piacokról szóló rendelettervezet tárgyalása is halad, amely pedig alapvetően a 
versenyjogi kérdéseket rendezné a nagy digitális platformok és a kis- és 
középvállalkozások, illetve valamennyi piaci szereplő között, amelyet szintén 
jelentősnek és előremutatónak tartunk. 

A portugál elnökség egy másik prioritása a zöld jövő mottóval leírható, 
fenntarthatósági célokat, klímapolitikai és környezetvédelmi célkitűzéseket 
megfogalmazó csomagja. Magyarország, ahogy talán a tisztelt bizottság előtt is volt már 
erről korábban szó, támogatja a zöldmegállapodásban foglalt javaslatokat, illetve 
annak célkitűzéseit.  

Talán a tisztelt képviselő hölgyek és urak számára is ismert, hogy 
Magyarországot, illetve Magyarország kormányát törvény kötelezi a klímasemlegesség 
felé történő folyamatos törekvésre. Jelesül is a 2050-es céldátumig Magyarországnak 
éghajlatsemlegessé kell válnia.  

E tekintetben a portugál elnökség kifejezte elkötelezettségét, hogy a 
tagállamokkal külön konzultációkat folytasson a célkitűzések elérésének pontos 
mikéntjéről, illetve annak tekintetében, hogy a klímasemlegesség elérése milyen hatást 
gyakorol a nemzeti gazdaságokra, illetve azok versenyképességére. Úgyhogy nagy 
várakozással tekintünk e tagállamokkal folytatandó konzultációk elé.    

A nagykövet úr kiemelte a közös európai menekültügyi rendszer reformjának 
kérdését is. Ezzel kapcsolatban a magyar kormányzati álláspont világosan ismert, és 
hosszú évek óta következetes. Ennek sarokköveihez a továbbiakban is ragaszkodunk, 
így a kötelezőnek elismert, de rugalmas szolidaritás, a migráció külső dimenzióinak 
fokozottabb figyelembe vétele, illetve a menekültügyi csomag egyes jogalkotási elemei 
közötti összefüggésekre tekintettel az úgynevezett csomagmegközelítés alkalmazása, 
amely azt jelenti, hogy a rendszeralkotó jogalkotási javaslatokról egyszerre, egy időben, 
valamennyi elem ismeretében kerülhet sor. És természetesen idesorolhatjuk az 
egyhangú döntéshozatal fenntartását, illetve megtartását az európai uniós állam- és 
kormányfők között.  

Ahogy az Országgyűlés decemberben elfogadott öt darab indokolt véleményéből 
is világosan látszik, vannak szubszidiaritási és tartalmi aggályok a menekültügyi és 
migrációs paktum egyes jogalkotási javaslataival kapcsolatban. Ezeket szintén 
érvényre kívánjuk juttatni majd a tárgyalások során. E tekintetben szeretnénk 
üdvözölni a portugál elnökség pragmatikus megközelítését, illetve eljárását, amelynek 
során betartja valamennyi, soros elnökségre vonatkozó azon követelményt, hogy 
tisztességes közvetítőként, hones brokerként járjon el és valamennyi nemzeti álláspont 
érvényesülésének lehetőség szerint igyekezzen teret szerezni. 

Illetve külön szeretnénk üdvözölni a portugál elnökség azon hozzáállását, 
amellyel kifejezett hangsúlyt fektet a migráció külső dimenziójára, és e tekintetben is a 
harmadik országokkal való együttműködések fokozására, ideértve a visszatérésekkel 
kapcsolatos megállapodás, illetve a harmadik országokkal a visszatérések terén 
kötendő megállapodások fokozását, felhasználva a vízumkötelezett harmadik országok 
együttműködésének az akár negatív ösztönzők révén történő kikényszerítésének 
eszközét is.  

Elnök úr említette az Európa jövőjéről szóló konferenciát, amely a tervek szerint 
és nem kis részben a portugál elnökség munkájának köszönhetően május 9-én végre 
útnak indulhat, csaknem egyéves késéssel. Nyilvánvalóan a világjárvány volt az a fő 
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tényező, amely ennek a fontos diskurzusnak az elindulását hátráltatta, de volt egy olyan 
vita a három fő intézmény között is a tekintetben, hogy a konferencia irányítása, illetve 
pontos struktúrája hogyan nézzen ki. Ennek a vitának a végére a portugál elnökség 
közvetítésével sikerült egy megfelelő kompromisszumot találni, úgyhogy nagy 
örömmel tekintünk a május 9-i indulás elé. 

És ahogy nagykövet úr szintén kiemelte, a szociális Európa célkitűzése a 
portugál elnökség egyik vezérmotívuma, amellyel magyar részről maradéktalanul 
egyetértünk. Ahogy nagykövet úr fogalmazta, hogy az úgynevezett ikerátmenet a 
digitális és zöld átmenete az európai gazdaságoknak senkit ne hagyjon hátra.  

E tekintetben természetesen a szubszidiaritás és arányosság elvét, illetve a 
nemzeti hatáskörök tiszteletben tartását kezdetek óta az úgynevezett szociális pillér 
2017-es indulása óta és azóta is folyamatosan hangsúlyozzuk.  

Végül magyar részről támogatjuk a portugál elnökség célkitűzését Európa 
globális pozíciójával, illetve a globális Európa megjelenítésével kapcsolatban, így mind 
India, mind az afrikai kontinens tekintetében támogatjuk a kimondottan Portóban 
megrendezni tervezett EU-India vezetői találkozót, illetve szintén támogatjuk azon 
portugál célkitűzéseket, amelyek a Keleti Partnerség és a déli szomszédság 
viszonylatában a kapcsolatok megjavítását és megerősítését célozzák. E tekintetben a 
bővítéspolitika és specifikusan a Nyugat-Balkán tekintetében javasolnánk talán egy 
valamivel erősebb fókuszt.  

Röviden, ily módon áttekintve a portugál elnökségi prioritásokat, látható, hogy 
a legtöbb célkitűzést magyar részről támogatjuk, és összességében, tekintve, hogy 
lassan pontosan a félidejéhez érkezünk a portugál elnökségi félévnek, elmondható, 
hogy üdvözöljük azt a munkát, amit Portugália eddig is elvégzett, illetve ezután is el fog 
végezni, úgyhogy a hátralévő három hónapban is drukkolni fogunk magyar részről 
Portugáliának, hogy sikerüljön valamennyi célkitűzését elérnie. E tekintetben lesz 
majd egy 90 perces kivétel, amikor egymás ellen játszunk az Európa-bajnokság 
selejtezőjében, de ettől eltekintve kívánjuk Portugáliának, hogy mindenben sikerre 
járjon. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. A hegedű meg a dob valóban nem 

állnak ellentétben egymással, mint ahogy a futball is, ha jó, akkor élvezetes tud lenni. 
Volt már nekünk azért a közelmúltban emlékezetes meccsünk a portugálok ellen az 
Európa-bajnokságon, amikor 3:3-at játszottunk. 

Hölgyeim és Uraim! Akkor szeretném még egyszer köszönteni Robert Kokalj 
nagykövet urat, legközelebb Szlovénia veszi át az Európai Unió elnökségét, és ő fog itt 
előadást tartani. Köszönjük szépen, hogy ebben a szűkített körben azért elfogadta a 
meghívásunkat, és számítunk majd arra, hogy valamikor az ősz folyamán ugyanebben 
a keretben folytatjuk a megbeszélésünket.  

Akkor most megadnám a szót elsőként Brenner Koloman képviselő úrnak.  

Képviselői hozzászólások 

DR. BRENNER KOLOMAN (Jobbik): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Nagykövet Úr! Államtitkár Úr! Én három témához szeretnék megjegyzéseket, 
illetve kérdéseket feltenni nagykövet úrhoz, tisztelettel megköszönve a nagyon 
részletes és kiváló prezentációját. (Mesterházy Attila érkezik.) 

Az első téma a digitalizáció, amit államtitkár úr is említett. Itt az lenne a 
kérdésem, hogy az előzetes tervekhez képest az Európai Unió hétéves költségvetésében 
erre a célra nem sikerült olyan nagyságrendű forrást odacsoportosítanunk, mint ahogy 
szerettük volna kezdettől fogva, és az lenne a kérdésem nagykövet úrhoz, hogy lát-e 
lehetőséget - itt nyilvánvalóan ez alatt a rövid három hónap alatt nem a portugál 
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elnökségtől várnék tulajdonképpen áttörést, de arra lát-e nagykövet úr lehetőséget -, 
hogy ez alatt a hétéves ciklus alatt ebben azért valami elmozdulás bekövetkezzen.  

A második kérdés a szociális Európa kérdése a portugál elnökség prioritásai 
között, és itt ki szeretném azt is emelni, hogy ez részben kapcsolódik a mi véleményünk 
szerint az Európa jövőjéről szóló, nagyon érdekes diskurzushoz, hiszen az én politikai 
közösségem, a néppárti Jobbik volt az, aki a béruniós európai polgári 
kezdeményezéssel a belpolitikai diskurzusba behozta ezt a kérdést. És mi hosszú évek 
óta azt szorgalmazzuk, hogy létrejöjjön egy új kiegyezés Nyugat-Európa és Közép-
Kelet-Európa között, ami a bérkérdést is illeti.  

Nyilvánvalóan meg kell ezt alapozni a megfelelő gazdasági teljesítménnyel, de 
30 évvel a rendszerváltoztatás időszaka óta Közép-Kelet-Európában nem értük el azt a 
bérfelzárkózást nagyon sok tagállamban, így hazánkban sem, amire, mondjuk, 30 évvel 
ezelőtt, azt hiszem, joggal számítottunk. Ezért is tartom nagyon fontosnak és 
támogatandónak a szociális pillért. 

A harmadik téma pedig az új amerikai adminisztrációra vonatkozik. Itt azt 
szeretném tisztelettel nagykövet úrtól megkérdezni, hogy az új amerikai adminisztráció 
Kína-politikáját hogyan értékeljük az Európai Unió szempontjából, hiszen itt múlt év 
végén történt egy bizonyos megegyezés az Európai Unió és Kína között. Itt az új 
amerikai adminisztráció szempontjából nekünk szerintem igazándiból egyfajta 
euroatlanti elkötelezettségű álláspontot kellene képviselnünk. Erről mi nagykövet úr 
véleménye? Nagyon szépen köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Gurmai Zita képviselő asszony!  
 
DR. GURMAI ZITA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Nagykövet 

Urak! Nagykövethelyettes Úr! Államtitkár Úr! Rendkívül örömteli, amikor két azonos 
méretű ország támogatja egymás elnökségét. Valóban a portugáloknak rendkívüli 
előnyük van, hiszen ez már a negyedik alkalom, ahogy ezt államtitkár úr is említette. 
De én mindenféleképpen azt gondolom, hogy egyrészt ezt sugallja az a fajta mottó, amit 
a portugál elnökség egyébként választott, ugye, ideje cselekedni az igazságos, zöld és 
digitális fellendülésért. Mind a ketten beszéltek ennek a fontosságáról. De, ugye, egy 
mondatot azért mégiscsak szeretnék hangsúlyozni: ez a döntésekről az eredményekre 
való áttérés. Én is egy gyakorlatias politikus vagyok, tehát én ezt rendkívül fontosnak 
tartom.  

Azt kell mondjam, hogy mint csepp a tengerben, kifejezi az EU előtt álló 
legfontosabb kihívásokat és elvárásokat is, és egyúttal mutatja Portugáliának a 
realitásérzékét és professzionalizmusát.  

Az Unió polgárai a politika minden területén határozott döntésekre, cselekvésre 
és eredményre várnak, és most különösen a járvány idején azt gondolom, hogy ez még 
inkább fokozódik. 

A világméretű járvány továbbra sem teszi lehetővé és egyszerűvé a munkát, 
ugye, nem akar engedni a szorításból. Portugáliát különösen sújtotta az elmúlt időszak, 
itt elsődlegesen a decemberi időszakra gondolok, amikor a számok egészen brutálisak 
voltak. Mindenképpen azt gondolom, hogy figyelembe véve ezeket a körülményeket, 
gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy elismerésre méltó munkát végez a portugál 
kormány, erről természetesen nagykövet úr részletesen is beszélt, és szeretném jelezni, 
hogy az IPU Mónikával együtt, aki az elnök, én társelnöke vagyok ennek a bizottságnak, 
azt kell mondjam, hogy nagyon kiváló ebből a szempontból is az együttműködésünk, 
úgyhogy bizakodó vagyok, hogy a közeljövőben az ibériai csapat is fog találkozni. 

Arról beszélt, hogy az elnökség öt fő területre koncentrál. Ebben mind a 
tagállamok és az Unió jelene, jövője szempontjából is meghatározó. Nyilván nem 
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fogom végigsorolni az öt területet, de mindenféleképpen két területet szeretnék 
kiemelni, aztán plusz van egy bónuszterület, ami az én szívügyem.  

Az egyik az úgynevezett „ellenálló Európa”, a gazdaság újraindítása és 
megerősítése kulcsfontosságú. Itt kíváncsi is lennék arra, hogy milyen konkrét példákat 
tud felsorolni a portugál kormány ezzel kapcsolatosan, hiszen, mikor találkoztunk, 
akkor arról beszélt nagykövet úr, hogy gyakorlatilag minden zárva volt. Nálunk egy 
picit ez lazább volt. Ez milyen hatással volt? Ezt mindenképpen szeretném tudni, meg 
milyen típusú támogatásokat kaptak a cégek? Ugye, digitális oktatás volt, azok a szülők, 
akik esetleg otthon voltak a gyerekekkel, azok kaptak-e bármilyen fajta támogatást a 
kormánytól?  

De nyilvánvaló, hogy ami a legfontosabb, az az, hogy az Európai Uniót tudjuk 
tartósan stabilizálni, és valamilyen formában megőrizni az ellenállóképességét, mert 
hogy meggyőződésem, hogy ez elengedhetetlen feltétele az európai értékek 
megőrzésének és érvényesítésének, és persze ebben benne van a jogállamiság és a 
médiapluralizmus is.  

Beszélt a szociális Európáról, hogyha esetleg némi konkrétumot tudna a portói 
csúcstalálkozóval kapcsolatosan mondani, ugye, május 7-én lesz, nyilván a szegénység, 
a társadalmi kirekesztettség, a megkülönböztetés elleni és a nemek közti egyenlőségért 
folytatott küzdelem, valamint a tagállamok közötti együttműködés az egészségügy 
területén, ugye, erre koncentrál. Hogyha lenne kedves, nagykövet úr, egy picit 
pontosítani, hogy a digitális demokráciáról szóló szándéknyilatkozat mit tartalmaz, 
hogyan áll ennek az előkészítése?  

Illetve, ugye, hónapok óta egyre égetőbb napi kérdés a tagállamok közötti 
egészségügyi együttműködés. Esetleg mit tudnak ezen a területen tenni? Mit terveznek 
a hátralévő hónapokban? 

És ugye, a bónuszkérdés: nyilvánvaló, hogy államminiszterükhöz tartozik az 
esélyegyenlőség-portfolió, és én szeretném megköszönni, hogy a portugál elnökség 
alatt a nők elleni erőszak ügyét, számos más mellett, rendkívül módon komolyan 
vették, úgyhogy ezt szerettem volna még hozzátenni. Még egyszer, nagyon sok erőt a 
következő időszakhoz. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Nacsa Lőrinc képviselő úr! 
 
NACSA LŐRINC (KDNP): Köszönöm szépen. Tisztelt Nagykövet Úr! 

Államtitkár Úr! Elnök Úr! Köszönjük szépen nagykövet úr beszámolóját, főleg azért, 
mert én magam is ütőhangszeren játszottam, és doboltam sokat, úgyhogy ez egy külön 
öröm, hogy nagykövet úr is ennek a hangszernek próbál hódolni.  

Államtitkár úr lelőtte a poénomat, én is sok sikert kívántam volna a portugál 
elnökségnek, kivéve, június 15-én, akkor reméljük, hogy szomorúak lesznek, és 
kikapnak tőlünk. Ezen az egy napon kívül mi is sok sikert kívánunk a portugál 
elnökségnek.  

Én a digitalizáció kérdésére szerettem volna rákérdezni. A Fintech-szektor, a 
digitális pénzügyek szabályozása, itt, ugye, tavaly ősszel elfogadásra került egy 
négyéves csomag a következő négy évre, a digitális pénzügyi szabályozása, tervei az 
Uniónak.Azt látjuk, hogy ebből nem nagyon valósultak meg még történések, viszont le 
vagyunk maradva uniós szinten a Fintech-szabályozásban, például az Egyesült 
Államokhoz vagy akár a délkelet-ázsiai régióhoz képest, és fontos lenne lépnünk, 
hiszen akár ami segítheti az e-kereskedelmet, a digitális bankolást, a digitális pénzügyi 
innovációk terjedését, ebben fontos lenne lépni, és örültem, amikor láttam a portugál 
elnökség prioritásai között a digitalizáció mint fő kérdés megjelenését, ezért szeretném 
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kérdezni, hogy várható-e haladás a négyéves csomag végrehajtásában, és tudunk-e 
esetleg hamarabb is lépni, mint ahogy ezt a bürokrácia normálisan engedné.  

Ehhez kapcsolódik a következő és utolsó kérdésem, az pedig az e-közigazgatás, 
bürokráciacsökkentés. Magyarország számos lépést tett ebben a kérdésben az elmúlt 
10-11 évben. Nagyon sok ügymenet került át a digitális ügyintézhető formába, nem 
szükséges a személyes jelenlét. Nagyon sok illeték került eltörlésre, nagyon sok 
egyszerűsítés történt.  

Tudom, hogy a portugál elnökség tervezte a közigazgatási miniszterek 
találkozóját az e-közigazgatás és a bürokráciacsökkentés kérdésében. Ez megvalósult -
e, vagy mikor tud majd megvalósulni, hogy találkozzanak a közigazgatási miniszterek, 
és erről valamiféle nagyobb csomagban tudjanak majd tanácskozni, hogy hogyan lehet 
az állampolgárok életét még egyszerűbbé tenni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: További kérdés van-e, tisztelt bizottság? (Jelzésre:) Juhász Hajnalka 

alelnök asszony! 
 
JUHÁSZ HAJNALKA (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Államtitkár urat szeretném arról megkérdezni, hogy említette röviden, hogy 2030-ra 
55 százalék lesz majd a szén-dioxid-kibocsátás számaránya, és hogy támogatnánk azt, 
hogy felvegyék a tagállamokkal a kapcsolatot, tehát tagállami szinten történjen egy 
egyeztetés. Ez hogyan fog kinézni? Tudunk-e erről bármit is esetleg? Köszönöm szépen.  

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

úrnak a tájékoztatót és államtitkár úrnak is. Folytassuk a dobolás témakörét! A 
dobolásnál a lábakat és a kezeket kell összehangolni, amelyek különböző ritmusokat és 
különböző hangsúlyokat ütnek, illetve mozgatnak a dobon.  

Én egy kicsit ilyesmit látok az Európai Unión belül például vakcinabeszerzésnél. 
Tehát hogyan lehetne a lábakat és a kezeket úgy összehangolni, hogy az Európai Unió 
egy kicsit jobban érvényesítse azokat a keretszerződéseket, amelyeket különböző 
gyártók felé lekötött, hiszen látjuk - ahogy nagykövet úrral is beszéltük az elején -, hogy 
az egyik legnagyobb probléma talán az, hogy egy 50 százalékos az a vakcinaszállítmány, 
ami eddig érkezett a népesség beoltására. Nagykövet úr is azt mondta, hogy 
Portugáliában is nagyjából 50 százalékot szeretnének már azért továbbhaladni, vagy a 
mostani állapothoz képest legalább duplázni a következő időszakban.  

Ebben hogyan tudja a portugál elnökség esetleg összehangolni a lábak és a kezek 
munkáját, illetve együttzenélését vagy az egy hangot, egy ütemet követését? Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Végül én akkor azt szeretném megkérdezni 

nagykövet úrtól, hogy úgy fogalmazott, hogy nem most van az ideje a Kínával szembeni 
határozott fellépésnek. Nem tudom, hogy jól értettem-e a megfogalmazását, de valami 
ilyen mondatot véltem fölfedezni a szavai között.  

Viszont az Európai Unió most nagyon kemény szankciókat fogadott el Kínával 
szemben, mellesleg Mianmar-Burmával szemben is. Erre a problémára gondolt-e, 
amikor ezt a mondatát megfogalmazta? És egy kicsit tágabb összefüggésben hadd 
kérdezzek rá arra, hogy hogyan látja Európa helyét abban a növekvő feszültségben, ami 
az Egyesült Államok és Kína között szemmel láthatóan kibontakozóban van ezekben a 
hetekben?  
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Ökrös Oszkár államtitkár úr pedig úgy fogalmazott, hogy örülünk annak, hogy 
önök a déli szomszédságpolitikára nagy hangsúlyt helyeznek, ugyanakkor jó lehetőség 
az önök elnöksége arra - a szlovén elnökség pedig majd önök után -, hogy egységesen 
közelítsük meg a szomszédságpolitika egészét, és államtitkár úr úgy is fogalmazott, 
hogy nem tűnik túlságosan erőteljesnek a Nyugat-Balkán iránti bővítési politika 
menetrendje. Itt különösen Albánia és Észak-Macedónia tárgyalási lehetőségeinek 
elindítása az Európai Unióval jelent a mi szempontunkból, a közép-európai, a bővítés 
iránt elkötelezett országok szempontjából egy olyan lépcsőfokot, amelynek a 
meglépése indokolt lenne. Mi a véleménye erről a portugál elnökségnek? 

Amennyiben nincs több kérdés, megadnám a szót először a nagykövet úrnak, 
utána pedig államtitkár úrnak. Nagykövet úr, parancsoljon! 

Őexc. Jorge Ayres Roza de Oliveira válasza 

ŐEXC. JORGE AYRES ROZA DE OLIVEIRA, Portugália magyarországi 
nagykövete: Köszönöm szépen. Nem tudom, mi lenne nehezebb: a kérdések 
megválaszolása vagy a június 15-ei meccs?  

Először megpróbálom a kérdéseket megválaszolni. Koloman úr említette a 
digitalizációt és a pénzek elosztását a rugalmassági és kilábalási tervek részeként. Ha 
ezek is szerepelne a tervekben és ezeknek elindul a megvalósítása, akkor úgy gondolom, 
hogy az Európai Unió szintjén már olyan nagysárendet tudunk teremteni, amely 
nyomás alá helyezi az Uniót, hogy több pénzt szánjon erre a területre. Tehát mindez 
attól függ, hogy az egyes tagállamok milyen lépéseket tesznek a saját területeiken ebben 
a témában.  

Úgy gondolom, hogy Közép- és Kelet-Európa valóban felzárkózott. Ha 
megnézzük, hogy Portugália hol tartott néhány évtizeddel ezelőtt, akkor elmondhatjuk, 
hogy kohézióban, felzárkózásban Magyarország, Közép-Kelet-Európa jól teljesített, 
sokkal közelebb került az Európai Unió átlag-életszínvonalához, aztán, hogy a 
minimumbérek tekintetében lehet-e tenni valamit a jelenlegi kontextusban, úgy 
gondolom, hogy a társadalmi-szociális pillér részeként kellene erről beszélni.  

Természetesen a pandémia társadalmi hatása hatalmas volt, ahogy erre ki is 
tértem. A legtöbb tagállamban, minden tagállamban nagyon súlyos a helyzet. Úgy 
gondolom, hogy Portugáliában, Magyarországon is nagyon hasonló a helyzet. 

A kérdéshez kapcsolódva pedig Kínáról azt szeretném elmondani, hogy nincs 
igazán tisztánlátás Kína tekintetében: egyrészt befektetési-beruházási szerződéseket 
írunk alá, aztán ugyanakkor nagyköveteket hívunk be. Úgy gondolom, hogy adok-
kapok játék folyik, és úgy gondolom, hogy nem áll az Európai Unió érdekében, hogy az 
encore gee múlt heti megbeszéléshez hasonló tárgyalásokat szintén szervezzünk.  

Úgy gondolom, Kínával óvatosabban kell bánni, és vigyáznunk kell, mit teszünk. 
Én is említettem, hogy láttam, hogy a miniszterelnöküket beoltották a Sinopharm 
vakcinával, de nem tudom, hogy engem mikor fognak behívni, és lehet, hogy én is 
Sinopharmot kapok. Nem tudom, hogy az elnökség mit tud tenni ez ügyben. Igazából 
csak a kívánságaimat tudom elmondani. 

De, ha figyelembe vesszük Kína súlyát és jövőjét, úgy gondolom, hogy nagyon 
óvatosan kell bánnunk azzal, hogy milyen pozíciót veszünk fel. De igazából most a 
rendőr és a pandúr és a rabló szerepét játsszuk, ami nem segít annak tisztázásában, 
hogy hol is tartunk, és merre szeretnénk haladni.  

Ne felejtsük el például Makaó kérdését, amely egészen 1999-ig portugál terület 
volt, és a sajtó cenzúrázta ezt a témát a megállapodás tükrében. Óvatosan kell bánnunk 
ezekkel a kérdésekkel, és nem szabad rövid távon javíthatatlan megosztottságot okozni, 
de azt mindenképpen elmondhatom, hogy jelenleg nem világos, hogy mit is akarunk 
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tenni, tehát egy kicsit egyértelműbbé kell tennünk, hogy hogy lépjünk fel a sorban 
felmerülő kérdésekkel kapcsolatban. 

Ami pedig a világjárványt illeti, szerencsére a számok most már elindultak lefelé. 
Igazából a halálozások száma az egyetlen szám, ami stabilizálódott. Tehát igazából 
Magyarország most ott tart, ahol mi február végén tartottunk, de biztos vagyok benne, 
hogy a vakcináció magas szintjével most már a csúcs közelében vagyunk, és a görbe 
hamarosan elindul lefelé. De mindennek hatalmas negatív hatása volt, ahogy el is 
hangzott, például az iskolák tekintetében, hiszen nehéz mindenkinek átállni a digitális 
oktatásra, nagyon sok diáknak nincs meg otthon ehhez az eszköze.  

Azt se felejtsük el, hogy nehéz elvárni a diákoktól, hogy két órán át egyfolytában 
egy monitort bámuljanak, ne tudjanak fizikailag más gyerekekkel találkozni, 
barátkozni, együtt lenni, emlékszünk, hogy ez mindannyiunk számára fontos volt a 
gyerekkorunkban, úgyhogy ennek nagy negatív hatása volt. Tehát fontos, hogy 
támogassuk a családokat, illetve a szülőket is, akiknek otthon kell maradniuk. Ők olyan 
támogatást kaptak, amely megközelítette a bérük száz százalékát, de persze, ezeknek a 
forrásoknak is van egy bizonyos korlátjuk. Tehát ez a helyzet a végtelenségig nem 
folytatódhat.  

Az iskoláink már kinyitottak, nagyon lassan. Természetesen húsvétkor zárva 
lesznek, az éttermek sincsenek nyitva, és a nyilvános helyek is korlátozás alá esnek, 
kijárási tilalom is van, az egyes megyék között Portugáliában nem utazhatunk, és egy 
kicsit olyan, mint itt Pesten. Nagyon sok függ a turizmustól, a portugál gazdaság 20 
százaléka is a turizmusból származik, és ez nehézségekbe fog ütközni, nagyon sok üzleti 
tevékenység, étterem zárva van, és ezek valószínűleg még jó darabig nem nyitnak ki.  

Tehát úgy gondolom, hogy ha reálisan nézem, akkor sajnos azt kell hogy 
mondjam, hogy amikor majd megszűnnek a korlátozások, akkor úgy fog kinézni 
minden, mint egy nagy csata utáni tájkép. Tehát gondoskodnunk kell a meghaltakról, 
a családtagjaikról, és meg kell tennünk, amit tudunk. Az egy évvel ezelőtti normál 
kerékvágáshoz azonban nem fogunk tudni visszatérni, más lesz majd a tájkép.  

A lakásbérleti moratórium holnapután ér véget, volt egy ilyen moratóriumunk, 
tehát a pandémia nagy sebeket hagyott maga után. Portugáliában is beszélgetünk arról, 
mint ahogy nyilván minden más ország is beszélgetett erről, hogy hogy tudjuk, 
mondjuk, megtalálni a megfelelő egyensúlyt a közegészségügy és a gazdaság között. 
Nyilvánvalóan az egyik nem működik a másik nélkül, de nyilvánvalóan az elsődleges 
cél, hogy életeket mentsünk, és Magyarország nagyon jól teljesít, egyedül Máltán 
magasabb a vakcináció aránya. Tehát ezzel csak azt szerettem volna mondani, hogy 
mindent megteszünk, ami tőlünk telik, hogy enyhítsük a körülményeket a csatatéren, 
amikor végre véget ér ez a csata. 

Azt tudom, hogy a szociális társadalmi csúcstalálkozó tekintetében mik a 
céljaink. Nem tudom, hogy ebben a diskurzus már elkezdődött-e azok között, akik részt 
vesznek majd a csúcstalálkozón, de az összes felvetett kérdés teljes körű megvitására 
sor kerül. Az egyenlőség, a nemek közötti egyenlőség is szóba fog kerülni, bár úgy 
gondolom, hogy ezt nem veszik eléggé komolyan, hiszen a bizottságban túl sok férfi ül.  

Ami a társadalombiztosítási rendszert, az univerzális egészségügyet illeti, úgy 
gondolom, a világjárvány rámutatott, hogy a társadalmaink elbuktak ezen a területen. 
Tehát ezt a krízist pozitív értelemben kell felhasználnunk, hogy meg tudjuk állapítani, 
hogy mit kell megerősítenünk ahhoz, hogy ami most történik, a jövőben ne 
ismétlődhessen meg újból. És nyilvánvalóan minőségi munkahelyeket és gazdasági 
növekedést kell teremtenünk. 

Ami pedig a digitális, illetve a zöld átállást illeti, hát, amikor arról beszélünk, 
hogy senkit nem szeretnénk hátra hagyni, akkor bizony nehéz feladatunk van, hiszen 
vannak olyan munkakörök, amiket nem lehet digitalizálni, akik áruházakban 
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dolgoznak, szállításban dolgoznak, azt nem lehet digitalizálni. Tehát teljes szektorok 
vannak a gazdaságon belül, amelyek nagyon megszenvedték a pandémia hatásait, és 
ezek olyan szektorok, amelyek nem tudnak számítógép mögül dolgozni. 

Tehát az, hogy senkit ne hagyjunk lenn, egy nagyon komoly feladat, és erre 
nagyon komolyan figyelnünk kell, mert ezt könnyebb kimondani, mint ténylegesen 
megtenni. De örömmel várom ezeket a beszélgetéseket, mert a jövő egyértelműen 
digitális, és fel kell hogy készítsük a társadalmainkat erre.  

Az egyik képviselő említette az e-kereskedelmet. Portugália is nagy lépéseket tett 
ezen a területen. Persze, könnyű nagy lépéseket tenni, ha a semmiből indulunk. Tehát 
ilyenkor az előrelépés mindig nagy százalékos arányokat mutat, de nyilvánvalóan a 
kereskedelem, a blockchain, ezek mind olyan témák, amiket napirendre kell venni. 

A pénzügyi lépések tekintetében nem tudom pontosan, hogy mik a részletes 
tervek, de még van három hónapunk, a pénzügyminiszterek és a gazdasági miniszterek 
vizsgálják ezeket a kérdéseket, és biztos vagyok benne, hogy az önök által felvetett 
kérdéseknek tudatában vannak Brüsszelben és az Európai Parlamentben is, és a 
megfelelő pillanatban ezekkel foglalkozni is fognak. Ugyanez a helyzet a 
közbeszerzésekkel is.  

Eufemizmus talán azt mondani, hogy a vakcinabeszerzés nagyon elromlott, de 
természetesen ez nem az elnökség kezében van, és az Európai Tanács, úgy gondolom, 
hogy szolidaritást mutatott a megállapodások tekintetében is, de nagyon sok az 
előttünk álló feladat, és mindenki javára néha vissza kell fognunk magunkat a nemzeti 
lépésektől, mert annak semmi értelme nincs, hogyha az egyik országban mindenkit 
beoltanak, míg a szomszéd országban senkit nem oltanak be, mert folytatódni fog az 
áruk, az emberek mozgása, és nagyon fontos, hogy egy olyan oltási folyamatot 
kövessünk, amely mindenki számára egyenlő, illetve globális.  

Ami pedig a Nyugat-Balkánt illeti, illetve a vakcinációt, nagyon nagy 
meglepetéssel láttam, hogy a bosnyák-szerb határon hatalmas sorok állnak, mert 
Szerbia ingyenes oltásokat kínál, és hosszú sorokban várják az emberek, hogy 
Szerbiában beoltsák őket. Ez csak azt mutatja, mennyire változnak az idők, és nagyon 
jó látni a Bosznia és Szerbia közti szolidaritást, egy hatalmas jó példa. Ami pedig 
Portugáliát illeti, Portugália támogatja a nyugat-balkáni bővítést azon országok 
tekintetében, akik tagságra várnak, akik pedig még nem tartanak itt, a tapasztalatunk 
az, hogy a belépési pont a demokratikus intézményrendszer harmonizálása. 
Magyarország szovjet elnyomás alatt, mi jobboldali elnyomás alatt éltünk, tehát 
nekünk is van tapasztalatunk abból, amit önök is átéltek, és mindkét ország, az önök 
országa és az én országom is érzi, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozással sikerült 
növekedni, fejlődni, hiszen Magyarország 2021-ben egészen más, mint amilyen 1999-
ben volt például.  

Tehát nyilvánvalóan Portugália célja az, hogy a bővítést minden lehetséges 
módon támogassa. Tudatában vagyunk az Észak-Macedóniában, illetve Bulgáriában 
található problémáknak, de az országok közötti konferenciák szervezésével ezeket 
szeretnénk megoldani. Ami pedig Montenegrót és Szerbiát illeti, tudom, hogy 
Magyarország azt szeretné, hogy technikai tárgyalások is induljanak. Itt már van egy 
folyamat, mindenesetre számíthatnak Portugáliára abban, hogy dolgozni fog azon, 
hogy előrelépés történjen mindkét területen.  

Amikor nálunk van az elnökség, nehéz dobolni, mert láttuk, hogy nagyon nagy 
nehéz kérdésekkel állunk szemben, magasak a társadalmi elvárások, és hat hónap alatt 
nem tudunk mindent megoldani. Nagyon sok minden marad még a szlovén elnökségre.  

Nagyon sok minden, amit megemlítettem, például a szociális csúcstalálkozó 
Portóban, az Indiával szervezett csúcstalálkozó, illetve az Európa jövőjéről szóló 
konferencia, ezek igazából még mindig csak papíron kihirdetett alapelvek, aztán 
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meglátjuk majd, hogy ezt hogy sikerül a fizikai valóságukban megvalósítani. Az Európa 
jövőjéről szóló konferenciát nehéz online megtartani, szükség van kontaktusra az 
emberek között. Ha tehát nem történhet meg Indiával a fizikai csúcstalálkozó, akkor 
annak nem lesz olyan jó pozitív hatása. Ezt, oké, nem tudta az elnökség megszervezni, 
de ez nehéz volt.  

Ami viszont az Európa jövőjével foglalkozó konferenciát illeti, úgy gondolom, 
hogy itt a szlovén elnökségnek nehezebb dolga lesz, mert ezek a dolgok elkezdenek 
feltorlódni, és elérkezik majd egy olyan pillanat, amikor már a napirendeken túl sok 
minden fog szerepelni. De nagyon reménykedők vagyunk.  

Én már több, mint egy éve vagyok Magyarországon, és az idő javarészében 
otthon voltam, nem tudtam megnézni a várost, az országot, persze közben tudtam 
tanulni magyarul, ami jó, de el kell hogy mondjam, hogy az emberek elfáradtak, és el 
tudom képzelni, hogy a magyar kormánynak sem lenne könnyű, egy új nagy lezárást 
bejelenteni, mert az emberek ellenállnak, és Portugáliában is volt ellenállás. Az 
emberek elfáradtak, az édesanyák is elfáradtak abban, hogy a gyerekeik állandóan 
otthon vannak. Sokan egyedül vannak otthon, aztán persze vannak nagy családok, akik 
kis lakásokban laknak. Biztos vagyok benne, hogy ezek a jelenségek előfordulnak 
Magyarországon is.  

Az emberek egyszerűen elfáradnak, ezek nehezen megoldható kérdések. 
Úgyhogy igen, ez a negyedik elnökségünk. A legutolsó alatt született meg a lisszaboni 
szerződés, de ezek nehéz elnökségek. Most csak vágyakozni tudunk dolgokra. 
Mindennap valami váratlan történik, és nem feltétlenül mindig pozitív dolgok.  

Én igazából az elnökség üzenethordozója vagyok. Azt tudom elmondani, hogy 
mit szeretnénk elérni, és ha ezeket elérjük, akkor hogy tudunk egy közelebbi Uniót 
létrehozni a társadalmaink javára, ahogy a spanyol költő mondta, az ösvény már 
megvan, most már csak sétálnunk kell rajta, végig kell mennünk rajta. Majd meglátjuk. 

Június 15-ére pedig azt remélem, hogy az eredmény újból 3:3 lesz, hogy ne 
kelljen egy diplomáciai krízissel is megküzdenem.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, őexcellenciája. Államtitkár Úr! 

Dr. Ökrös Oszkár kiegészítése 

DR. ÖKRÖS OSZKÁR államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 
szépen. Azt hiszem, hogy ez a legtömörebb állapotleírása az Európai Unió helyzetének, 
amikor nagykövet úr azt mondta, hogy a legutóbbi portugál elnökség, ami a lisszaboni 
szerződés tető alá hozásával volt terhelve, sétagalopp volt a jelenlegihez képest. Ebben 
a megállapításban elég sok minden benne volt. 

Az EU jövője konferenciával kapcsolatban nagykövet úr említette, hogy online 
nehéz konzultálni, illetve véleményt cserélni ebben a témában. Csak szeretném jelezni, 
hogy a kormány részéről már két alkalommal azért megpróbálkoztunk ezzel a 
gyakorlattal online, és tervben van a harmadik hasonló nemzetközi konferencia az EU 
jövőjéről, amit júniusban tervezünk éppen a digitalizáció témakörében, és egyben ez 
úton is szeretném megköszönni az Országgyűlésnek a segítséget, amennyiben a 
helyszínt, illetve a megfelelő technológiát rendelkezésre bocsátotta. 

Képviselő asszony kérdése az 55 százalékos kibocsátáscsökkentési céllal és az 
ehhez kapcsolódó tagállami egyeztetésekkel kapcsolatban hangzott el. Az új célkitűzés 
háttere az az állam- és kormányfők 2020 decemberi döntése, amelyben arról 
határoztak, hogy a 2030-ra korábban érvényes 40 százalékos csökkentési célt 
megemelik, és egy ambiciózusabb, 55 százalékos üvegházhatásúgáz-csökkentési célt 
fogadnak el. Ennek a döntésnek az előkészítése során a magyar kormány már jelezte, 
hogy mindenképpen célszerűnek tartanánk egyfajta konvergenciamechanizmust 
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beépíteni ebbe a döntéshozatalba, ugyanis az uniós kibocsátáscsökkentési cél egy 
összesített uniós számadaton alapul, ami azt jelenti, hogy egyes tagállamok e körül az 
átlag körül - néhányan fölötte, néhányan pedig alatta - teljesítenek.  

Mivel meglehetősen nagy a szórás, ezért úgy tartottuk hasznosnak és 
igazságosnak, ha valamiféle kiegyenlítő mechanizmus vagy a tagállami 
teljesítményeket konvergáló megoldás kerül beépítésre. Egyébként ezt félig-meddig az 
európai tanácsi következtetések elvként rögzítették is, illetve arról született döntés, 
hogy mindenképpen szükséges jogszabályokkal megalapozni azt, hogy az Európai Unió 
valamennyi nemzetgazdaságára pluszterhet rovó új kibocsátáscsökkentési célt miként 
lehet elérni, illetve hogy a különböző ágazatokban, a különböző szektorokban ezek 
milyen következménnyel járnának. 

Ezek kidolgozása jelenleg folyamatban van. A legutóbbi hírek szerint júniusban 
fogja bemutatni a Bizottság a jogszabálycsomagját, ami a for fifty five, azaz az 55-nek 
megfelelő nevet fogja viselni, ezzel utalva arra, hogy az 55 százalékos új cél érdekében 
fogja majd összesíteni a teendőket.  

Mi ezzel kapcsolatban már most a március 25-én tartott állam- és kormányfői 
értekezlet kapcsán jeleztük, hogy szükségesnek tartanánk a korábbi döntésnek 
megfelelve, hogyha a legmagasabb szinten, a miniszterelnökök szintjén születne 
iránymutatás a tekintetben, hogy ez a jogszabálycsomag hogy nézzen ki.  

Erre most márciusban nem került sor, de informálisan vannak ígéretek arra 
nézve, hogy az állam- és kormányfők a legmagasabb szinten lehetőséget kapnak 
megvitatni a kérdést, és a Bizottság pedig ennek alapján fogja kidolgozni a saját 
jogszabálycsomagját.  

Ennek a konzultációnak képezné részét a Bizottság ígérete alapján egy olyan 
hatástanulmány, amelyről mi elmondtuk, hogy az egyes tagállamok szintjén is meg 
kellene vizsgálni, hogy milyen hatást gyakorol a megnövekedett ambíciószint.  

Mert, ahogy említettem, itt egy általános aggregált európai számadatról van szó, 
ami azt jelenti, hogy az osztályátlagot a jó tanulók húzzák fel, és ha arról születik 
döntés, hogy ezt javítani szükséges, akkor félő, hogy a plusz terheket is a már egyébként 
jól teljesítő, éltanulókra hárítanák, mondván, hogy ők már bizonyítottak, tőlük lehet 
még többet követelni. Ehhez képest az igazságosság nyilván azt követelné, hogy a 
terhekben arányosan mindenki a teljesítőképességéhez mérten osztozzon, ezért 
szükséges lenne felmérni, hogy ki hol áll, ki mit tud teljesíteni, és mit tud vállalni.  

E tekintetben a portugál elnökség jelezte, hogy kész a tagállamokkal külön-
külön konzultálni. Itt nyilván a járványhelyzet, illetve a járványhelyzetnek a kezelése és 
számos egyéb, sürgető ügy miatt ez csúszott, de a döntések egymásutánisága 
tekintetében azt mindenképpen fontosnak tartanánk, hogy hatástanulmány, tagállami 
konzultáció, legmagasabb szintű politikai döntés, majd ezt követően kerülhet sor a 
jogszabálycsomag bemutatására és majd elfogadására. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Van-e további kérdés?  
 
ŐEXC. JORGE AYRES ROZA DE OLIVEIRA, Portugália magyarországi 

nagykövete: (Ajándékot ad át.) Szeretném a normalitás jegyében ezt a kis apróságot 
átadni önöknek és a bizottság minden tagjának.  

 
ELNÖK: (Ajándékot ad át.) Köszönöm. Mi is szeretnénk átadni önnek egy apró 

ajándékot. Tudjuk, hogy a boraink nem igazán versenyeznek a portói borokkal, de egy 
másik kategóriában azért még mi is versenyben vagyunk, és szeretnék átadni egy 
könyvet Magyarország rövid történelméről. Tehát, amikor magyarul tanul, akkor 
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fontos a magyar történelem tanulmányozása is. És néhány vers Magyarország 
történetének legfontosabb eseményeiről. Köszönöm szépen.  

Az ülés berekesztése 

Nincsen több napirendi pontunk. Tisztelt Bizottság! Jelentkezni fogunk a 
következő bizottsági ülésnek az időpontjával, napirendjével hamarosan. Amennyiben 
nincs senkinek egyéb megjegyzése, az ülést berekesztem. Jó munkát kívánok! 
Viszontlátásra!  

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 27 perc) 

  

Németh Zsolt  

a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Lajtai Szilvia és Barna Beáta  

 


