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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK (A 
bizottsági ülés szinkrontolmácsolás mellett zajlik. Az elnök a bevezetőjét angol nyelven 
kezdi, majd magyar nyelven folytatja.): Jó reggelt kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! 
Isten hozta önöket, akik elfogadták a meghívásomat. Rendkívül nagy megtiszteltetés 
számunkra, hogy itt van velünk Őexc. Pascale Andréani, aki készen áll arra, hogy 
megossza velünk a francia elnökség prioritásait, kiemelt céljait. 

Rendkívül intenzív francia időszakot éltünk meg itt, Magyarországon. Úgy tűnik, 
hogy a választási kampány Franciaországban és Magyarországon egyféle túlcsorduló 
hatással bír a másik ország felé, úgyhogy rendkívül nagy megtiszteltetés volt, hogy itt 
fogadhattuk, ugye, Macron elnököt még korábban egy V4 miniszterelnöki csúcson, majd 
őt követték még sokan mások. Az elmúlt héten például két külügyi bizottsági, 
törvényhozói bizottság elnök látogatott Magyarországra. Nagyon érdekes találkozásunk 
volt velük is a V4-partnerekkel kiegészülve.  

Szeretném tehát üdvözölni Őexcellenciáját, mindannyiukat, akik itt vannak 
európai uniós nagykövetek, akik elfogadták a meghívásomat bevált gyakorlatnak 
megfelelően; most már jó ideje ezt folytatjuk. Egyben engedjék meg, hogy 
megköszönjem dr. Ökrös Oszkárnak, aki az európai uniós ügyekért felelős államtitkára 
az Igazságügyi Minisztériumnak, aki szintén elfogadta ezt a meghívást. Szeretném 
üdvözölni Szilágyi Tamást, aki pedig az Igazságügyi Minisztérium európai igazgatója. 

Még ezt megelőzően engedjék meg, hogy néhány fontos kérdést átvegyünk. 
Zsigmond Barnát helyettesíti Nacsa Lőrinc képviselő úr, és Németh Zsolt helyettesíti 
Csenger-Zalán Zsoltot, a bizottság alelnökét. Megállapítom a határozatképességünket. 
A napirendet megküldtem. Fölteszem szavazásra képviselőtársaimnak. Ki támogatja a 
napirendet? (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen.  

Tisztelt Bizottság! Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy francia, magyar és 
angol szinkrontolmácsolás áll rendelkezésre. Nyilván mindenki saját ízlése szerint 
állítsa be. Tehát szinkrontolmácsolás kíséri az ülést, és tisztelettel megkérem a bizottság 
tagjait, hogy kérdéseiket, észrevételeiket, hozzászólási szándékukat magyar nyelven 
fogalmazzák meg! A határozathozatal egyébként kézfelemeléssel történik. A 
hozzászólási szándékot is így jelezzék nekem! A mikrofonokat pedig, tudják, úgy kell 
használni, hogy meg kell nyomni a kezelőfelületen a bal szélső gombot. 

Most pedig először megkérem Andréani nagykövet asszonyt, hogy szóljon 
hozzánk, utána megadom a szót az államtitkár úrnak, majd ezt követően lesz alkalom 
arra, hogy mindenki megossza a véleményét, kérdéseket tegyen föl a vendégnek.  

Tájékoztató az Európai Unió francia elnökségi programjának 
prioritásairól 

Őexc. Pascale Andréani tájékoztatója 

ŐEXC. PASCALE ANDRÉANI, Franciaország magyarországi nagykövete: 
Nagyon szépen köszönöm. Jó napot kívánok mindenkinek! Nagyon köszönöm, kedves 
Zsolt, tisztelt elnök úr, hogy megkért arra, hogy jöjjek el, és a Külügyi bizottság előtt 
mutassam be a francia soros elnökség prioritásait. 

A francia elnökség szlogenjében három szó szerepel. Ezek a következők, melyek 
a következő hat hónapnak a szlogenjei: az első szó a helyreállítás, a második az erő, a 
harmadik pedig nem más, mint az összetartozás. 
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A helyreállítás magától értetődik. Itt gazdasági helyreállításról, szociális 
helyreállításról van szó a Covid után vagy a Covid alatt, ahogy tetszik, mindenesetre 
helyreállításra van szükség.  

Az erő mit is jelent? Szerintem ezt sem kell különösebben magyaráznom. Itt a 
legfőbb célunk az, hogy az Európai Unió létezzen a nemzetközi színtéren, hogy 
látszódjon, és így meg tudja védeni az értékeit és az érdekeit. Az összetartozás pedig azt 
jelenti, hogy az Európai Unió állampolgárai között szeretnénk összetartozást, 
hovatartozást kovácsolni, amely a szolidaritást lehetővé teszi. Márpedig a szolidaritás 
alapvető fontosságú az európai projekt megépítéséhez. Ez tehát a három szó, a 
szlogenünk három szava. 

Most pedig négy nagy fejezetre osztanám a prioritásokat. Először is: nemzetközi 
ügyek és védelem. A nemzetközi ügyek között - és ezt mindannyian nagyon jól tudjuk - 
akármilyen prioritást is választ egy elnökség, a nemzetközi ügyek esetében az 
aktualitásoktól függ minden, és gondolom, hogy a kérdésekkor majd rá fogunk erre 
térni. Ahogyan azt az elnök úr is mondta, a V4+Franciaország ülésén, a külügyi 
bizottságok elnökeinek ülésén beszéltünk Ukrajnáról, és beszéltünk Oroszországról, 
valamint a Száhel-övezetről, különösképpen Maliról. 

Ezen aktualitáson kívül mi a világ három részére szeretnénk hangsúlyt fektetni. 
Afrika. Tudják, hogy volt a múlt héten egy EU-Afrikai Unió csúcstalálkozó. A száheli 
régióban történek most rendkívül aktuálisak. Szeretnénk megerősíteni Afrika és az 
Európai Unió között a kapcsolatokat. 

A világ második része a Balkán, és Macron köztársasági elnök közép-európai 
barátainkkal folytatott beszélgetései, főleg Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott 
beszélgetése során kimondásra került, hogy a Balkán biztonsága mennyire fontos. És mi 
a következő cseh elnökséggel, amely szeretne egy balkáni csúcstalálkozót - ez lesz az első 
prioritásuk, tehát mi - júniusban egy Balkán-konferenciát fogunk szervezni. Nagyon 
fontos, hogy itt is kiemeljük, hogy az Európai Unió a Balkán felé mennyire elkötelezett.  

És a világ harmadik része, és ez a prioritások között egyébként az első, az az 
indopacifikus régió. Nem szeretnénk az indopacifikus régiót meghagyni egyedül, hanem 
szeretnénk politikailag elköteleződni, és szeretnénk egy miniszteri szintű találkozót 
tartani február 22-én.  

A nemzetközi ügyekben ott van persze a védelem kérdése is. Ezen a területen a 
mi két országunknak, Magyarországnak és Franciaországnak nagyon közel vannak a 
prioritásai. Ott van az úgynevezett Stratégiai Iránytű, amelyet, nagyon remélünk, hogy 
a március 24-25-én megrendezésre kerülő európai csúcson sikerül majd elfogadni. Ez 
egy úgynevezett „Fehér könyv”, a NATO-ban szoktak ilyet elfogadni, most mi is 
szeretnénk egy ilyet elfogadni. Szeretnénk leírni az aktuális helyzetet, az 
iránymutatásokat, de szeretném kiemelni, hogy itt műveleti kérdésekről van szó, 
például a Takuba alkalmi harci kötelékről Afrikában, illetve ott vannak még egyéb fontos 
kérdések is. Nagyon fontos, hogy a védelmi ipar az európai védelmi ipar legyen. Ez volt 
tehát az első fejezet, nemzetközi ügyek. 

Folytatnám a második nagy fejezettel. Ezt mi gazdasági és szociális növekedési 
modellnek neveztük el. Tudják, Franciaország nagyon elkötelezett az egyenlőség 
irányába, egyrészt versenyképesség, gazdaság, másrészt szociális egyenlőség. És itt pár 
prioritásról majd szeretnék még beszélni. 

Ami a gazdaságot és a növekedési modellt illeti, most lesz egyébként egy külön 
csúcstalálkozó, amelyen a gazdasági növekedési modellről fogunk beszélni. Tehát ott 
van egyébként először is a „környezetvédelmi kérdések”, erre is kitérhetünk még, a 
klímaváltozás, a klímaátállásnak a kezelése és egyébként, ahogy az energiaárak 
növekednek, ez is egy prioritás. Nagyon fontos egyeztetések zajlanak, és nincs még 
megállapodás. Franciaország szeretne a karbonvám és az importáruk karbonintenzitást 
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ellensúlyozó mechanizmusa területén egyezségre jutni. Aztán ott van a második fontos 
kérdés, a digitalizáció. Egyébként itt is vannak a két országunk között egyetértési pontok 
Brüsszelben, például a nagy digitális vállalatok közötti verseny, illetve a digitális 
tartalmakról szóló irányelv. A háromoldalú egyeztetés zajlik a Parlamenttel, a Tanáccsal, 
ezt éppen lefolytatjuk.  

Szeretnék még pár prioritást elmondani. Nagyon szeretnénk először is, ha lenne 
minimálbér. Nincs szó itt arról, hogy Brüsszel megállapítana egy minimálbért az összes 
tagállam számára. Ennek nem is lenne értelme, hiszen minden államnak megvan a saját 
maga gazdasági és szociális fejlődési szintje, viszont a minimálbérnek az elvét 
szeretnénk, ha Brüsszel megfogalmazná. 

Aztán a második szöveg: szeretnénk azoknak a munkavállalóknak az arányát 
megállapítani, akikre kollektív szerződés vonatkozik. Szeretnénk egy minimális 
százalékot ebben megállapítani. Reméljük, hogy a Parlamenttel és a Tanáccsal is sikerül 
előremozdulni ezen a területen.  

A harmadik dolog - és ez egyébként Macron köztársasági elnöknek a prioritása 
országon belül is - a nők és férfiak közötti egyenlőség. Szeretnénk egy olyan szöveget is 
átvinni, amely a bérezéseknek az egyenlőségét és a bérezéseknek az átláthatóságát tűzi 
ki célul. Az átláthatóságnak köszönhetően lehet majd a nők és férfiak fizetése közötti 
különbséget csökkenteni.  

Aztán a nemzetközi, illetve a gazdasági ügyek után folytatnám a 
menedékkéréssel, illetve a migrációs kérdésekkel. Ez a harmadik nagy fejezet, de 
igazából lehet, hogy ez az egyik nagy fejezet, nagy prioritás és nagy aktualitás. 

Felszólalásom utolsó részében még ki fogok térni erre, itt az a lényeg, hogy 
Európa és a világ várja, hogy Európa legyen aktív. A mi állam- és kormányfőink, amikor 
itt járt Macron elnök úr, akkor erről tettek említést. A francia belügyminiszter körbejárja 
az európai fővárosokat, és január 2-án itt járt Magyarországon, és Pintér 
belügyminiszter úrral találkozott. Ugyanis nagyon jól értjük közösen, hogy mennyire 
fontos a külső határok védelme, és Darmanin úr ismét itt lesz egy V4+Franciaország 
ülésen. Vannak egyet nem értések, de szeretnénk, ha fokozatos megközelítést tudnánk 
kialakítani. Fontos itt a külső határok védelme, ezt már említettem, egyrészt a migrációs 
hullámok ellenőrzését szeretnénk javítani, valamint a visszatérítéseknek az arányát is 
javítani. Nagyon fontosnak tartjuk az együttműködést a származási országokkal, hiszen 
származási országból jönnek azok a szerencsétlen emberek, akik szeretnének egy jobb 
sorsot.  

Aztán a schengeni térséget szeretnénk jobban ellenőrizni. Biztos látták, hogy 
február elején Franciaországban volt egy belügyminiszteri informális találkozó, 
amelynek az elején ott volt Macron köztársasági elnök úr, és egy politikai 
megvalósításba csapott át ez a megbeszélés. Szeretnénk a schengeni térséggel foglalkozó 
belügyminiszterekből egy rendszeresebben találkozó tanácsot kovácsolni. Aztán a 
schengeni kódexet is szeretnénk megreformálni, és ebben a belügyminisztereknek, az 
állam- és kormányfőknek is nagy szerepük lesz. Tehát egy fokozatos megközelítést 
szeretnénk előtérbe helyezni, és ezzel párhuzamosan a válságokat jobban kezelni.  

Láttuk 2005-ben, láttuk mostanában is, hogy mi történik a lengyel-belorusz 
határon. Látjuk, hogy alapvető fontosságú a válságkezelésünk megerősítése. A 
miniszterek, a kormányok, a politikai vezetők tudják ezt megtenni, valamint a nemzeti 
parlamentek, illetve a Frontex európai ügynökség. Így tudjuk jobban koordinálni a 
pozícióinkat, amikor válságot kell megoldani.  

És az utolsó elem - és erre szeretnék hangsúlyt fektetni -, ez az utolsó nagy fejezet, 
de rendkívül fontos mindannyiunk számára az európai uniós jövőnk szempontjából. Ezt 
emberközpontúságnak nevezi a francia soros elnökség. 
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Az Európa jövőjéről szóló konferencia Macron úr ötlete volt, de az intézmények 
egyetértettek ennek fontosságában. Sok ilyen ülésre, konzultációra, online 
konzultációra került sor. Itt különös erőfeszítésekről hallhattunk, és tudjuk, hogy Varga 
Judit miniszter asszony mennyire elkötelezett ennek a konferenciának a 
lebonyolításában.  

Rendkívül fontos, hogy meghallgassuk az állampolgárokat, hogy halljuk, hogy 
miért is aggódnak az állampolgárok. Már vannak feedbackek. Tavaly novemberben 
megvizsgáltuk, hogy az állampolgárok mit is szeretnének. Szerintem önök itt, 
Magyarországon szintén nemsokára összegezni fogják az állampolgárok kívánságait. Ez, 
ha nem is probléma, de Franciaországban április közepén választások lesznek, és ezt is 
figyelembe kell vennünk.  

Szeretnénk ezzel a konferenciával kapcsolatban - így egymás között mondom - 
gyorsan haladni, és szerettük volna még az elnökség előtt levonni a konzekvenciákat. Az 
a lényeg, hogy meghallgassuk, hogy az állampolgárok mit is szeretnének. 2021. május 
9-én, tehát Európa-napon indult ez az egész konferencia. Az összes intézmény nagy 
hangsúlyt fektetett a rendezvényekre, és most, 2022. május 9-én, tehát végül is a 
választások után Strasbourgban lesz az összegzése ennek a konferenciának. Ott lesz az 
összes intézmény elnöke.  

Majd pedig a júniusi csúcson politikai szinten összefoglalják, összefoglaljuk az 
Európa jövőjéről szóló konferencia következtetéseit, és aztán ez majd ajánlások 
megfogalmazásába fog átcsapni. Minden kérdés természetesen rendkívül fontos ezen a 
konferencián. Éppen az értékekről zajlanak az egyeztetések. Vannak félreértések, de 
szerintem nagyon fontos, hogy megértsük egymást, hogy megpróbáljuk megérteni 
egymást, hogy megnézzük, hogy hol vannak az egyet nem értési pontok. 

Tehát Macron köztársasági elnök úr és Orbán Viktor miniszterelnök úr beszélt 
erről, és nagyon fontos, hogy az európai projektünk csak akkor létezhet, hogyha közös 
érdekeink vannak, és ezeket az érdekeket közösen megvédjük. Az emberközpontúságba 
tartozik a fiatalság, a kultúra, és ha már a fiatalságról beszélek, Európa jövője a 
fiatalokon áll.  

Az európai egyetemeknek lesz egy csúcstalálkozója júniusban, és az Erasmus+ 
harmincötödik évfordulóját is meg fogjuk ünnepelni. Ez az európai projektünknek az 
egyik legszebb megvalósulása. Aztán a kultúráról, a kulturális iparról is gondolkodunk 
az elnökség keretében. Tehát így fog lezárulni ez az elnökség. 

Megintcsak ott van ez a kis probléma, hogy az elnökség közben lesznek a 
választások. Mindazonáltal abszolút a folytonosság. Látják, hogy már most van egy 
június 30-áig tartó programunk, ráadásul a cseh és a svéd következő elnökséggel is 
együttműködünk. Ugye, tudják, hogy elnökségi trióban dolgozunk, hogy a három 
elnökség között legyen kontinuitás. 

Tisztelt Elnök Úr! Ennyit szerettem volna mondani bevezetésképen, és 
természetesen nagyon szívesen várom Ökrös Oszkár államtitkár úr szavait. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, nagykövet asszony. Megadnám a szót Ökrös 

államtitkár úrnak. 

Dr. Ökrös Oszkár kiegészítése 

DR. ÖKRÖS OSZKÁR államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Bizottság! Ha megengedik, csak 
nagyon röviden, címszavakban reagálnék a nagykövet asszony által elmondottakra, 
illetve a francia elnökség programjának és prioritásainak, elsősorban a Külügyi bizottság 
feladatkörébe eső témáira.  
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Természetesen a francia elnökségre is még sajnos rányomja a bélyegét a 
belpolitikai és az uniós politikai hullámzások mellett a Covid-19-járvány is, ráadásul 
amint az nagykövet asszony beszámolójából is kiderül, újabb és újabb válságok 
kopogtatnak az Unió ajtaján, így annál is inkább komoly feladat hárul a soros 
elnökségre, és Franciaországra az egységes európai válasz kidolgozásában.  

Ennek érdekében Párizs egy rendkívül ambiciózus és proaktív programmal 
vágott neki az elnökségi félévnek. A 2022. január 1-jén, tehát pont az elnökség 
kezdőnapján közzétett program - ahogy azt a nagykövet asszony is számos ponton 
kiemelte - nagy átfedésben van a Magyarország által előnyben részesített uniós 
irányvonalakkal. 

A francia elnökség hozzáállásának és programjának gerincét a stratégiai 
autonómia fogalomköre jelenti, amely szintén nagy figyelmet kapott Macron elnök úr 
decemberi budapesti látogatásán, ahol a V4-ekkel közös csúcstalálkozót tartottak. Itt 
Orbán Viktor miniszterelnök úrral közösen három olyan pillért neveztek meg, amely 
ennek az európai stratégiai autonómiának a harmadik országoktól való hosszú távú 
stratégiai függőségnek a csökkentését megalapozhatja. 

Az egyik ilyen a közös agrárpolitika volt, és az európai agrárium, élelmiszeripar 
fejlődése. A másik ilyen az energiapolitika, ideértve az energiafüggőség csökkentését, és 
az európai energiapolitika hatékonyabbá tételét, illetve ahogy nagykövet asszony utalt 
rá, az október óta sajnos egyre aktuálisabb és eltűnni rövid távon nem látszó energiaár-
válság, amely Európát sújtja; és harmadik területként pedig a védelempolitika. Ebben 
hangsúlyosan a védelmi ipar önállósága került megnevezésre.  

Ennek részeként, ahogy nagykövet asszony szintén utalt rá, Magyarország 
nemcsak szóban, de tettekben is aktív támogatója, ahogy nagykövet asszony említette, a 
mali Takuba-misszióban való magyar részvételt is. Meggyőződésünk, hogy az Európai 
Uniónak megfelelő eszközökre és képességekre van szüksége az ambíciós szintjei 
eléréséhez, és hogy hatékonyan hozzájárulhasson a kontinens biztonságához. E 
tekintetben az EU és a NATO közötti együttműködés kiemelt szerepére szeretnék 
rámutatni. 

Nagykövet asszony említette a múlt héten, február 17-én és 18-án zajlott EU-
Afrikai Unió csúcstalálkozót is, amely számos ponton kijelölte a jövőbeli együttműködés 
közös irányait, és természetesen néhány ponton a két kontinens közötti vélemények 
eltérésére is rámutatott, de mindenképpen fontos mérföldköve volt az Afrikával 
fenntartott kapcsolataink újraindításának, hűen a francia elnökségi program három 
jelszavából az elsőnek, a helyreállításnak. 

Szeretném még röviden a külkapcsolatok terén az Egyesült Államokkal 
fenntartott kapcsolatok megerősítését és diverzifikálását kiemelni. E tekintetben az 
Energiatanács, másfelől pedig az úgynevezett Kereskedelmi és Technológiai Tanács 
keretrendszerének fontosságát hangsúlyozni, természetesen nem megfeledkezve a kül-, 
biztonság- és védelempolitika terén megvalósuló együttműködésekről sem.  

Nagykövet asszony említette Párizs támogatását a nyugat-balkáni országok és 
tagjelöltek uniós integrációjával kapcsolatban, hangsúlyozva természetesen az ezen 
országokban esedékes nagy átalakító reformok végrehajtásának szükségességét. Magyar 
részről természetesen támogatjuk, hogy az elnökség visszafogottan bár, de támogatja a 
Nyugat-Balkán uniós integrációját általánosságban, konkrétan pedig egyes specifikus 
projektek végrehajtását és elmélyítését, ideértve egy júniusban megrendezendő, 
Nyugat-Balkánról szóló nagyszabású konferenciát is, amelyet Emmanuel Macron elnök 
kezdeményezett. 

Természetesen nem titok, hogy Magyarország és Franciaország ambíciós szintje 
a nyugat-balkáni integráció kapcsán nem 100 százalékosan egyezik, de nagy örömünkre 
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szolgál az a közös felismerés, hogy a térség országainak stabilitása és hiteles 
csatlakozási-integrációs perspektíva felmutatása közös európai érdek.  

A nagykövet asszony szintén érintette a belügyi együttműködést, amely első 
megközelítésben úgy tűnik, mintha a külügyeknek és a külkapcsolatoknak a fogalmi 
ellentéte lenne, de második megtekintésre nyilvánvalóvá válik, hogy a migrációs és 
menekültügyi politikának is rendkívül erőteljes külső dimenziója, illetve külügyi 
aspektusa van. E tekintetben röviden megemlíteném az európai visszatérési rendszer 
megerősítésének szükségességét, amelyben maximálisan támogatjuk a francia elnökség 
célkitűzését, a visszaküldések és visszafogadások számának növelését, természetesen a 
harmadik országokkal való együttműködési megállapodások kialakítása és megerősítése 
alapján.  

Végül e tekintetben ezen a szakpolitikai területen még két további elemet 
szeretnék kiemelni. Egyfelől, hogy az Európai Unió Tanácsát irányító soros elnökségek 
sorában hosszú ideje Franciaország az első, amelyik kimondta, hogy a külső határokat 
védő tagállamok részére szükséges pénzügyi, humán és anyagi támogatások nyújtása. 
Úgyhogy reméljük, hogy ezen az úton előrehaladva a külső határvédelem jogi 
elismerésén túllépve majd az ezen a téren kifejtett erőfeszítések anyagi elismerése és 
kompenzálása is napirendre kerül. 

A másik momentum, amit ezzel kapcsolatban kiemelnék, nagykövet asszony 
szintén érintette a schengeni reformra irányuló francia elnökségi célkitűzéseket. Ennek 
részeként az úgynevezett Schengen-tanács felállítását, amelyet magyar részről 
maximálisan támogatunk, annál is inkább, mivel talán a tisztelt bizottság számára ez a 
kezdeményezés Orbán Viktor miniszterelnök úr tusnádfürdői beszédéből is ismert lehet, 
öt évvel ezelőttről. Ennek lényege, hogy a migrációs és menekültügyi politika terén 
fennálló számos jogkört, illetve feladatkört az Európai Bizottság felől a tagállamok felé, 
azaz a Tanács irányába szükséges átvinni.  

Végezetül a nagykövet asszony említette az „EU jövője” konferenciát, illetve 
Magyarország aktivitását ebben a folyamatban. Itt szeretném kiemelni, hogy - talán nem 
pontosak és nem a legfrissebbek a számok, de - körülbelül 5600 esemény 
regisztrációjára került sor az Európai Unió egészében, és ezek több mint 11 százaléka 
Magyarországon került regisztrációra. Ez azt jelenti, hogy van egy lakosságarányos 
kulcs, ez Magyarország esetében 2,18 százalék. Ennek a sokszorosa, tehát jóval ezt a 
lakosságarányos nagyságrendet meghaladó mértékben fejezték ki a magyar 
állampolgárok és a magyar civil szervezetek az érdeklődésüket az európai uniós 
politikák, illetve Európa jövője iránt, és ez megmutatja, hogy nemcsak a tízmillió 
szövetségi kapitány, de ezek szerint a tízmillió európai uniós szakértő országa is lettünk. 

Összességében, és ezzel szeretném lezárni a reflexiókat, maximális 
elégedettséggel fogadtuk Franciaország hozzáállását a tanácsi munka 
megszervezéséhez, és továbbra is várakozással tekintünk a hátra lévő hónapokra, és 
reméljük, hogy ahogy eddig, úgy ezután is Párizs tisztességes közvetítőként, honest 
brokerként fejti ki erőfeszítéseit, és közelebb léphetünk egy erős, versenyképes és a 
nemzeti identitásokat tiszteletben tartó Európai Unióhoz. Köszönöm szépen.  

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Mielőtt megadnám a szót Gurmai Zita 
képviselő asszonynak, engedjenek meg néhány megjegyzést.  

Talán az első kérdésem nagykövet asszonyhoz nem meglepő: az orosz-ukrán 
válságot érinti. Úgy vélem, hogy nem lehet ezekben a percekben nem odafordítani a 
figyelmünket a Donbasban zajló eseményekre. Tudtommal a francia külpolitikát is 
nagymértékben foglalkoztatja, hiszen a francia elnök is ellátogatott Moszkvába, és a 
tegnapi nap folyamán is vagy tegnapelőtt, a hétvégén is telefonbeszélgetést folytatott az 
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orosz elnökkel. Szemmel láthatóan a feszültség nem akar enyhülni. Hogy látja nagykövet 
asszony, milyen módon lehetne deeszkalálni azt a feszültséget, ami itt a 
szomszédságunkban zajlik?  

Az egyetértési pontok meghökkentően szerteágazóak a francia elnökség és a mi 
megközelítésünk között. Valóban én is a stratégiai autonómia fogalmát szeretném 
kiemelni, amely egy összetett fogalom, és nem pusztán a biztonságpolitikára vonatkozik, 
hanem különös tekintettel itt, a Covid-válságnak a fényében egy szélesebb értelmezést 
is nyert a mezőgazdaságban valóban, az energetikában valóban, tehát egy szerteágazó 
fogalom. Ezt szeretném hangsúlyozni. 

Hasonlóan fontos az erőprioritás szempontjából a külső határok védelmével, a 
migrációval kapcsolatosan is egy konvergenciát érzékelünk az európai álláspontok 
között, és a visegrádi országoknak és a francia álláspontnak nagyon komoly szerepe van 
ebben a konvergenciában. Bízunk abban, hogy ez a Schengen-tanács megvalósul. De itt 
lenne egy kérdésem is, nagykövet asszony: a mali kivonulás kérdése. Sajnálatosnak 
tartjuk, hogy a mali misszió dugába dől, ugyanakkor ezért nem hibáztatjuk 
Franciaországot, hanem a mali kormányt hibáztatjuk egyértelműen. De azért tartjuk 
nagyon sajnálatosnak, mert az európai védelmi együttműködésnek egy nagyon ígéretes 
kezdeményezése volt, hiszen mi is, a visegrádi országok is részt vettünk ebben a 
misszióban. A parlament döntött róla, hogy 80 fővel veszünk részt ebben a misszióban, 
11 fő már kitelepült, és az iránt érdeklődnék, hogy el tudjuk-e kerülni, hogy egy 
Afganisztán II. legyen a kivonulásból. Egy koordinált, egyeztetett kivonulásra a magunk 
részéről mindenféleképpen nyitottak vagyunk, illetőleg arra is, hogy megtaláljuk a 
jelenlétnek, a Száhel-övezetben való további jelenlétnek az esetleges formáit.  

Egyetértünk a Nyugat-Balkán felértékelődésének a kérdésében, örülünk ennek a 
konferenciának. Ahogy ezt államtitkár úr mondta, mi egy kicsit ambiciózusabb 
elnökségi magatartást várnánk ezen a területen, úgy gondoljuk, hogyha nem vigyázunk, 
akkor a Balkánon kiújulhatnak a feszültségek. Látható, hogy Észak-Macedóniában, 
Montenegróban meglehetősen komoly instabilitási, destabilizációs jelek mutatkoznak. 
Úgy gondoljuk, hogy különösen itt Szerbiával és Montenegróval mindenféleképpen a 
bővítési folyamatot fel kellene gyorsítani, és bízunk benne, hogy egy sikeres Balkán-
konferenciát tudnak majd megrendezni a francia elnökség részéről. 

Az Európa jövője témát csak nagyon röviden szeretném érinteni. Itt egy kérdést 
szeretnék feltenni nagykövet asszonynak, ez az úgynevezett minősített többségnek a 
kérdése a külpolitikai döntéshozatalban. Van-e ezzel kapcsolatban már 
kikristályosodott francia álláspont? A mi álláspontunk kikristályosodott e tekintetben.  

Az utolsó kérdésem pedig a jogállamiságot illeti. Ugye megszületett az Európai 
Bíróság jogállami ítélete, és a francia elnökség számára is a jogállamiság értéke a közös 
értékeink sorában kiemelt helyet foglal el. Ugyanakkor itt a hétvégén, amikor hallgattam 
a pénteki napon a francia vendégeink magyarázatát, akkor némileg pozitívan lepett meg, 
hogy a francia Szenátus és Képviselőház külügyi bizottsági elnöke ezt a kérdést nem tág 
értelemben alkalmazta a jogállamiságra vonatkozóan, hanem kifejezetten a korrupció 
kiküszöbölését célzó ítéletnek minősítette az európai bírósági ítéletet. 

Mi ezzel egyetértünk, hogy a korrupciónak nem lehet helye az európai uniós 
pénzosztások során. Egyetért-e nagykövet asszony azzal, hogy ennek a szűk 
értelmezésnek van helye? A másik kérdésem pedig az, hogy ennek az ítéletnek az 
alkalmazásával kapcsolatban mi az álláspont. Ugyanis nem nagyon látjuk azt a 
mechanizmust, amin keresztül ez az ítélet a gyakorlatban érvényesülhetne.  

Ki fog dönteni a jogállami sérelemről? Csak hogy egy kérdést tegyek föl a 
bizottság részéről. Milyen szintű döntés várható? Tehát az ítélet végrehajtásának 
mechanizmusa szemmel láthatóan talán a legérzékenyebb vonatkozása. 
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És akkor most megadnám elsőként a szót Gurmai Zita képviselő asszonynak, 
utána Nacsa Lőrinc képviselő úrnak, majd Dudás képviselő úrnak. Parancsoljon, 
képviselő asszony!  

 
GURMAI ZITA (MSZP) (Hozzászólását francia nyelven kezdi, majd magyar 

nyelven folytatja.): Köszönöm szépen. Volt lehetőségem együttműködni már Andréani 
nagykövet asszonnyal, és szeretnék nagyon gyorsan, röviden fogalmazni. 

 
ELNÖK: Ez nem magyar! (Derültség.) 
 
DR. GURMAI ZITA (MSZP): Nagyon ritka, hogy hallhatjuk itt a francia elnökség 

prioritásait. Sajnálatos módon a nagykövet asszonynak nemsokára lejár a mandátuma. 
És akkor most magyarra váltanék. 

Az egyik a szociális dimenzió. Ebben a nők és férfiak közötti bérkülönbségek 
leküzdése, illetve a női kvóták bevezetése a vállalatok igazgatótanácsának 
vonatkozásában, ez jelentős előrelépés. A másik az európai értékek és a jogállamiság 
védelme, a harmadik pedig az Európa jövőjéről folyó vita.  

Itt szeretném elmondani, hogy az Európai Parlamenti Képviselők Klubjában volt 
egy ilyen vita Alain Lamassoure-val, Peter Fuchsszal, Hansgert Poetteringgel, amiben 
jómagam is részt vettem. Most készült el egyébként ez a dokumentáció, ami azt 
gondolom, hogy hozzá tud járulni ehhez a rendkívül fontos vitához. 

Konkrét kérdésem az lenne a nagykövet asszonyhoz, hogy kapcsolódhat-e a nők 
és férfiak közötti bérkülönbségek megszüntetéséhez, illetve a kvóták kiterjesztéséhez. A 
január óta eltelt időszakban ezeken a területeken esetleg tapasztalt-e bármilyen 
előrelépést, és ha esetleg vannak konkrét eredmények, azt is. 

És most nagyon udvariatlanul, de el kell, köszönjek, mert rólam lesz szavazás, és 
elég ciki, hogyha az ember nincs ott ekkor. Úgyhogy köszönöm a lehetőséget, 
megpróbálok visszajönni, mert fontos lenne, hogy nagykövet asszonyt, illetve a 
képviselőtársaimat meg tudjam hallgatni. Még egyszer köszönöm nagykövet asszony 
munkáját.  

 
ELNÖK: Várjuk képviselő asszonyt vissza. Nacsa Lőrinc képviselő úr! 
 
NACSA LŐRINC (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Nagykövet Asszony! A tolmácsok kedvéért is igyekszem lassabban beszélni, mint 
képviselőtársam. (Dr. Gurmai Zita elhagyja a termet.) Köszönjük szépen nagykövet 
asszonynak a beszámolót, és köszönjük szépen a francia elnökség eddig megtett 
munkáját is.  

Két kérdésben szeretném kérni nagykövet asszony véleményét. Az egyik: már 
említette nagykövet asszony és államtitkár úr is a védelmi unió kérdését, aminek 
Magyarország nagy támogatója, és látjuk azt, hogy a mostani helyzetben, biztonsági 
helyzetben igenis szükség van arra, az elnök úr által is említett stratégiai autonómiára. 
Hogy ennek a védelmi lába is megvalósuljon, ebben fontos lenne előrelépni a következő 
hónapokban.  

A másik pedig inkább egy kérdés, hogy sokat szóltak arról a hírek, hogy a fiskális 
szabályok megváltoztatására is irányulnak a francia elnökség bizonyos törekvései. A 
maastrichti kritériumok különböző lazítása, megváltoztatása is fölmerült a francia 
elnökség részéről. Hogy áll ez az ügy? Mi az álláspontja a francia elnökségnek? És kíván-
e konkrét lépéseket tenni a következő pár hónapban ebben a kérdésben? 
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Sok sikert kívánunk a francia elnökséghez! Érdekes egy olyan elnökség, amikor 
egy választási kampány is zajlik az országban egyszerre. Ez nyilvánvalóan még meg is 
szépíti, de mindenképpen érdekessé teszi a dolgokat, úgyhogy sok sikert kívánunk! 

 
ELNÖK: Dudás Róbert képviselő úr! 
 
DUDÁS RÓBERT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Nagykövet Asszony! Köszönöm szépen mindenekelőtt a kimerítő beszámolóját, és a 
további munkájukhoz sok sikert kívánok. 

Az általam megfogalmazott kérdésre már elnök úr kitért röviden, ugyanakkor én 
is szeretném ezt föltenni, illetve nyomatékosítani, ez pedig a Maliban működő Takuba-
misszió, hiszen pár hónappal ezelőtt a magyar Országgyűlés, ahogy elnök úr is említette, 
nyolcvankatonás kontingensről szavazott, és tizenegyen már kinn is tartózkodnak.  

Váratlanul ért, legalábbis minket, én azt gondolom, váratlanul ért Macron elnök 
úr azon bejelentése, hogy kivonja csapatait, és áthelyezi ezeket Nigerbe, és teljesen jogos 
mind a magyar parlament, mind a magyar emberek részéről az az aggodalom, hogy 
akkor most az az oda kiküldött katonák - vagy kiküldeni szándékozott nyolcvan katona 
- számára a biztonság mennyire garantált. Hogyan látják ezt? Folytatódjon-e az önök 
részéről, az önök véleménye szerint ez a misszió? Feltöltsük-e a Magyarország által 
vállalt kvótát vagy kontingenst, vagy inkább csapatkivonásban kell gondolkodni? Mert 
bizonyára ön is megérti, számunkra a magyar katonák élete mindennél előbbre való. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: További kérdések, képviselőtársaim? (Senki sem jelentkezik.) 

Nagykövet asszony, megadom a szót! 

Őexc. Pascale Andréani válaszai 

ŐEXC. PASCALE ANDRÉANI, Franciaország magyarországi nagykövete: 
Nagyon köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Először is az ön megjegyzéseire reagálnék, tisztelt 
elnök úr. 

Először is Ukrajna és Oroszország. Ez a válság valóban folytatódik. Nagyon sokat 
beszéltünk már erről, és fogunk még erről beszélni. A parlamenti képviselők és a 
kormány ebben a tekintetben is nagyon folyamatosan együtt dolgozik. Macron 
köztársasági elnök úr valóban két órát telefonált Putyin elnök úrral, ma pedig Le Drian 
és Lavrov miniszterek fognak egyeztetni.  

Mit is tehetünk a deeszkaláció érdekében? Hogyha tudnék válaszolni erre, akkor 
talán az ügy már megoldás alatt állna. Egyelőre csak annyit tudok mondani, hogy a 
helyzet rendkívül súlyos. Lehet, hogy sikerült az azonnali eszkalációt elkerülni. Ez az 
eredménye lehet a Macron-Putyin telefonos egyeztetésnek. És ez lehet még az 
eredménye, hogy a diplomáciai út folytatódhat.  

De nagyon jól tudjuk, hogy itt a fő szó a bizonytalanság. Senki nem tudja, hogy 
Putyin úr fejében mi is van. Ott van a donyecki helyzet, az oroszok ott már jelen vannak. 
Felmerül a kérdés, hogy vajon fognak-e messzebbre menni, és amitől olyan nagyon 
sokan félnek Ukrajnában: lesz-e hadi fellépés? Nem tudjuk. 

A válság kezelésében felléptünk. Itt is három szót szeretnék mondani; Le Drian 
miniszter úr használja ezeket: határozottság, szolidaritás. Jelenleg örülünk ennek a 
szolidaritásnak, a kormányfők és államfők ugyanis, akik ellátogattak Moszkvába, 
ugyanazt a nyelvezetet képviselték. Amikor Orbán úr Moszkvában járt, előtte Macron 
úrral egyeztetett. A harmadik szó pedig a párbeszéd. 

És akkor hogy válaszoljak a kérdésére. Nem tudom, hogy deeszkalációt hogyan 
lehet elérni. De azt tudom, hogy a hétvégén folytatódott a párbeszéd. Erről ennyit tudok 
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mondani, és valószínűleg ma ez lesz az egyik legfőbb téma. És mindjárt válaszolok majd 
a száheli kérdésre is. 

Valóban Magyarország és Franciaország között sok a közös pont. A stratégiai 
autonómia kifejezést hagytam az államtitkár úrnak. Valóban ez egy nagyon fontos 
kulcskifejezés.  

Nem mindannyian értünk egyet ebben az Európai Unióban. Igaz az, hogy ez 
nemcsak a védelmi kérdésekre terjed ki, hanem az egészségügyre, az energiára, a 
mezőgazdaságra, és látjuk, hogy fontos, hogy legyen koordináció, hogy tényleg legyen 
energiaszinten is koordináció. A mostani helyzetben a földgáz ára rendkívüli módon nő, 
szeretnénk, ha lenne koordináció és a tárolásról közösen egyeztetnénk. Még nem tudjuk 
ennek a részleteit, de jó lenne, ha lenne koordináció. Persze vannak rövid távon 
folyósítandó segítségek a háztartásoknak és a vállalatoknak.  

Aztán, tisztelt elnök úr, a V4-es ülésen valóban sokat beszéltünk a külső határok 
védelméről. És akkor most Malival folytatnám, és itt Dudás Róbert képviselőre 
szeretnék reagálni. Mindannyian sajnáljuk ezt a kivonulást. El lehet-e kerülni az 
Afganisztán II-t? Itt szeretném emlékeztetni önöket a mi álláspontunkra, Franciaország, 
illetve az elnökség álláspontjára. A Takuba nem az Európai Unió missziója, hanem 14 
ország missziója. Ott van például Dánia is, ugye, ott kezdődött a jelenléttel kapcsolatos 
publikus vita először. A 14 országban benne van Magyarország, és nagyon köszönjük, 
hogy 80 fős csapatot szavaztak meg Magyarország részéről. Az álláspontunk az, hogy 
nem maradunk egy olyan országban, ahol nem akarják, hogy ott legyünk. Franciaország 
egyeztetett a Takuba összes tagjával, és úgy döntöttünk, hogy kivonulunk. Folytatjuk a 
segítségnyújtást azok számára, akik tőlünk segítséget kérnek. Afrikai Unió, Niger, 
ECOWAS, velük együttműködünk.  

Aztán a harmadik elem az alkalmazkodás. Alkalmazkodnunk kell. Amikor a 
Takubáról döntést hoztunk, akkor a helyzet még más volt. A Wagner-csoport jelenléte 
azóta nőtt, és erről a V4-es ülésen is említést tettünk. Az, hogy jelen vannak, és amilyen 
magatartásról tesznek tanúbizonyságot, az botrány. Ők éppen kifosztják Malit. De a mali 
kormány ezt támogatja, mi viszont, a mi kormányunk úgy döntött, hogy innen ki fogunk 
vonulni, és a régió stabilitását fogjuk segíteni attól függetlenül, hogy Maliban mi 
történik. 

Zárásképpen. Tisztelt Elnök Úr! Van, aki ezt bukásnak érzi, az egyik külügyi 
bizottsági elnök úr azt mondta, hogy nem bukásként kell ezt értelmezni, hanem 
inspirációforrásként. El kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan tudunk mégiscsak 
segíteni a szuverén államoknak, amelyek a régióban jelen vannak. A koordináció a 
kulcsszó, a koordináció létezik. Az, hogy Maliból kivonuljunk, ez a döntés folyamatos, 
és folyamatos egyeztetésnek az eredménye. Aki a Takubában részt vett, az tudja, hogy 
folyamatos volt az együttműködés és az egyeztetés. Aki részt vett a Takubában, az 
észrevette, hogy a védelem Európája, pont ez jelenti az együttműködést.  

És akkor a Balkán. Valóban nem ugyanazt az álláspontot képviseljük, tisztelt 
elnök úr, de ahogyan azt az államtitkár úr említette, mi is szeretnénk ezzel foglalkozni 
ambiciózus módon. Albánia és Észak-Macedónia, Bulgária miatt akadtak el a dolgok, és 
a bolgár nagykövettel beszéltem is. Ő azt mondta, hogy vannak előrelépések, de majd 
tőlük függ a helyzet. Aztán hallhattunk Szerbiáról, Montenegróról és az ő 
csatlakozásukról. Folyamatosak az egyeztetések. Franciaországnak még az elnökség 
előtt sikerült átvinnie egy bővítési reformot. Az értékek, jogállamiság és gazdaság 
területén a feltételeket teljesíteni kell, és ebben a mértékben nyitottak vagyunk a balkáni 
bővítésre. Clément Beaune államtitkár úr nagyon egyértelműen elmondta, hogy nekünk 
franciáknak a balkáni bővítés magától értetődő. Hozzátartozik az európai építkezés 
folyamatához, viszont bizonyos feltételeket be kell tartani. 
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Az utolsó kérdés pedig a szívemhez szólt, tisztelt elnök úr, ugyanis a minősített 
többség területén - CFSP, ugye, így mondjuk angolul? -, tehát a KKBP, közös kül- és 
biztonságpolitika területén Franciaország nagyon tartózkodik a minősített többségtől. 
De itt is egyhangú döntésre van szükség. Amíg mindenki az Európai Unióban nem ért 
egyet abban, hogy minősített többségre kell áttérni, addig ez nem valósítható meg. 

Tisztelt Képviselő Úr! Illetve először Gurmai Asszony! Egyetértek azzal, amit 
mondott, feltett egy kérdést a nők és férfiak közötti egyenlőségről. Ahogyan mondtam, 
ez a francia elnökség prioritásai közé tartozik, és folytatódnak az egyeztetések. Egyelőre 
nincs még konkrét eredmény, de ezt a szöveget, reméljük, hogy az elnökség alatt sikerül 
átvinni.  

Tisztelt Nacsa Képviselő Úr! Nagyon köszönöm a kérdéseket és a 
hozzászólásokat. A védelmi unióban abszolút egyetértünk. Feltett egy kérdést a 
maastrichti kritériumok enyhítésével kapcsolatban. Valóban volt egy ilyen javaslata 
Franciaországnak az aktualitások fényében. Ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, 
hogy lesz egy állam- és kormányfői márciusi csúcstalálkozó, ahol az új gazdasági 
modellről, növekedési modellről fogunk egyeztetni, és Le Maire miniszter úr el is kezdett 
már egyeztetni a minisztertársaival erről. De itt is az egyhangúságra szeretném felhívni 
a figyelmet. Ma arról, hogy a maastrichti kritériumokat enyhítsük - és erről 
Németországgal már egyeztettünk - nincs konszenzus jelenleg. Megnézzük, hogy majd 
hogyan fognak előremenni a tárgyalások, de jelenleg ez még csak egy javaslat és jelenleg 
csak Franciaország javaslata. Itt a gazdasági miniszter majd egyeztetni fog még a 
részletekről a minisztertársaival.  

Dudás Róbert úr, szerintem a Takubára már reagáltam. Még csak annyi, hogy 
értjük az aggodalmakat, sőt abszolút át is érezzük azokat. Franciaország számára is 
fontos a francia katonák biztonsága, és mi egyébként az összes, ott szolgálatot teljesítő 
katonák életét rendkívül fontosnak tartjuk, és a biztonságukra szeretnénk figyelni, és 
éppen ezért történik meg a kivonulás is. Mi azt gondoljuk, hogy azzal, hogy ott van a 
Wagner-csoport, és amilyen álláspontot a mali kormány képvisel, veszélyben vannak a 
katonák.  

Jelen kell-e lenni? Maliból most kivonjuk a csapatainkat, és a régió más 
országába visszük át őket, az ECOWAS-sal és az Afrikai Unióval egyeztetünk. Itt 
emlékeztetném a közös nyilatkozatra, amely elfogadásra került, és amely a Takuba 
témájában nagyon egyértelműen fogalmazott. Próbáljuk a feladatainkat megvalósítani, 
és nagyon számítunk minden barátra, aki csatlakozott hozzánk a Takubában.  

Zárásképpen még annyit szeretnék mondani, hogy szolidaritással, állandó 
folyamatos egyeztetéssel történik meg a csapatok kivonása. A Takubával együtt 
jelentünk meg az országban, és együtt is fogunk onnan kivonulni. Együtt fogjuk 
megnézni, hogy mit tudunk tenni annak érdekében, hogy a biztonságot garantáljuk, és 
hogy a világ ezen régiójának a szükségleteit is beteljesítsük. Tudjuk, hogy a régió jövője 
meghatározza Európa jövőjét. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr!  
 
DR. ÖKRÖS OSZKÁR államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. A tisztelt képviselő hölgyek és urak által feltett kérdésekre adott 
válasszal magyar részről, illetve a magyar kormány részéről maximálisan egyetértünk 
minden tekintetben. Így egy mondatot leszámítva, nem is rabolnám a tisztelt bizottság 
idejét.  

Ami talán a Külügyi bizottság portfólióját, illetve az egyes dossziékon átívelő 
megközelítését a legközvetlenebbül illeti, illetve ami a magyar kormány részéről is az 
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egyik legfontosabb momentum, amelyet elnök úr volt szíves felvetni, az egyhangú 
döntéshozatal kérdése a közös kül- és biztonságpolitika tekintetében. 

Szeretném ezúton is üdvözölni, hogy nagykövet asszony Franciaország és a 
francia elnökség nevében kiállt a szerződésekben rögzített egyhangúság 
követelményének megőrzése mellett, amely magyar részről egy általános és erőteljes… 

 
ŐEXC. PASCALE ANDRÉANI, Franciaország magyarországi nagykövete: Én 

Franciaország nevében értek ezzel egyet, úgyhogy itt Franciaország, a francia kormány 
álláspontját képviseltem, tehát nem az elnökség, hanem Franciaország nevében 
beszéltem.  

 
DR. ÖKRÖS OSZKÁR államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönjük 

szépen.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr, a kiegészítést. Hadd kérdezzem meg 

képviselőtársaimat, hogy van-e még bárkinek kérdése. (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincsen, akkor kívánjunk magunknak egy olyan hetet, amikor ez a nagyon 
súlyos, talán a rendszerváltozás óta nem tapasztalható súlyosságú biztonsági helyzet, 
amely a háború rémét vetíti előre itt, a keleti szomszédságunkban, nem valósul meg, és 
képesek leszünk a deeszkalációra. 

Azt hiszem, hogy valóban kulcsfontosságú, hogy a határozottság, az erő, a 
párbeszéd és a bölcsesség irányítsa az elkövetkezendő időszakban, napokban az európai 
döntéshozók lépéseit.  

Megköszönöm nagykövet asszonynak a beszámolóját. Sok sikert kívánunk az 
egész triónak, a francia, cseh és svéd triónak. Legközelebb a cseh nagykövet előadását 
fogjuk majd meghallgatni, és bizonyára az önök számára is világos, hogy aztán már a 
’24-es horizonton megjelenik a magyar európai uniós elnökség is, de nekünk is van 
addig még egy választásunk, nem is olyan távoli időben. 

Az elkövetkezendő hetekben, hogyha bármi kérdésük van, nyugodtan keressenek 
bennünket. Nagykövet asszonynak megköszönöm az előterjesztését, előadását, és 
mindannyiuknak szép napot kívánok. Az ülést berekesztem. (Jelzésre:) 

Egyebek 

Egy apró bejelentésem van, képviselőtársaim: az orosz-ukrán konfliktusról 
március 2-án tartunk zárt ülést, a Külügyminisztérium, illetőleg a nemzetbiztonsági 
szolgálatok előterjesztését fogjuk meghallgatni. Tehát március 2-án az orosz-ukrán 
konfliktus lesz a napirendünkön.  

Az ülés berekesztése 

További szép napot! Viszontlátásra!  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 34 perc) 

  
Németh Zsolt 

a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Lajtai Szilvia és Barna Beáta 


