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Tisztelt Képviselő Úr!

A hozzám intézett, az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. * (8)
bekezdésében foglaltak alapján írásbeli választ igényl ő "Kinek átlátható a

szabadkereskedelem? *' című K/4257. számú írásbeli kérdésére az alábbi tájékoztatást adom .

2015 . március 27-én a Konrad Adenauer Alapítvány magyarországi Irodája a Külügyi Intéze t
közreműködésével a TTIP tárgyalásokról szóló kerekasztal beszélgetést szervezett . A
részvételi szándékot a szervez őknél közel egy hónapon keresztül el őre lehetett jelezni és az
eseményen bárki részt vehetett. A rendezvényen való részvétel Önök el őtt is nyitva állt! Volt
olyan politikai párt aki képviseltette magát a rendezvényen még akkor is, ha az egyezménnye l
kapcsolatban fenntartásai is vannak . Sajnálatos. hogy a Képviselő Úr, illetve pártja, nem éltek

ezzel a lehet őséggel, hogy a panelbeszélgetés alkalmával nyilvánosan, vagyis átlátható módo n
megfogalmazzák aggályaikat és feltegyék kérdéseiket .

Információink szerint az eseményen több mint 150 fő vett részt az üzleti szféra, a kutat ó
intézetek, a civil szféra, egyes politikai pártok és a kormányhivatalok részér ő l . A szervezők a
tárgyalásokról nyújtandó leghitelesebb kép érdekében a panelben való részvételre a

tárgyalópartnerek képvisel őit (Európai Bizottság és az Egyesült Államok Kormánya), a

magyar Kormány képvisel őit (Miniszterelnökség, Külgazdasági és Külügyminisztérium) ,
valamint az Adenauer Alapítvány képviselőjét kérte fel . Elena Bryan asszony, az Egyesült
Államok EU-hoz delegált kereskedelmi főképviselője, tudomásunk szerint az Alapítván y
meghívásának eleget téve vett részt a rendezvényen, illetve ezt követően az USA
Nagykövetség által szervezett programokon, Ismereteink szerint az USA budapest i
Nagykövetsége és Bryan asszony mindig is nyitott a TTIP-vel kapcsolatos találkozók
megtartására, amennyiben ilyen megkeresés érkezik . Előbbiek fényében meglehetősen
értelmetlen dolog az Ön részéről utólag írásban számon kérni a Külgazdasági é s
Külügyminisztériumon, hogy az Egyesült Államok EU-hoz delegált képviselője miért nem a
Parlamentben adott számot a tárgyalások helyzetérő l és miért nem ott válaszolt a képvisel ők
és/vagy civil szervezetek TTIP-vel kapcsolatos kritikáira . Javasoljuk, hogy az Egyesül t
Államok álláspontjával, illetve képvisel őinek nyilatkozataival kapcsolatban forduljo n
bizalommal az Egyesült Államok nagykövetségéhez .
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A további kérdéseivel összefüggésben szeretném visszaidézni a február 26-i TTIP-ve l
foglalkozó parlamenti vitanapon elhangzottakat, mely szerint a tárgyalások folyamatba n
vannak és jelen helyzetben a Kormány feladata, hogy aktívan részt vegyen a brüsszel i
egyeztetésekben annak érdekében, hogy a tárgyalásokon olyan eredmény szülessen, amel y
megfelelően tükrözi a magyar érdekeket és érzékenységeket a kitárgyalt megállapodásban .
Ennek fényében az Önök kérdései a tárgyalások folyamatában nem értelmezhet őek, mive l
még nincs kialakult, megfontolható megállapodás .

Jelzem továbbá, hogy a beruházó és az állam közti vitarendezés kérdésében (ISDS), melynek
a magánvádhoz nincs köze, a kormányzati álláspont változatlan . A mezőgazdasági hatásokat
természetesen vizsgáltuk, azonban a megállapodás tartalmát még nem ismerjük, így a
lehetséges hatásokat sem tudjuk meghatározni . A kölcsönös egyeztetés kérdésében mé g
tartanak a tárgyalások, abban a felek azonban egyetértenek, hogy ez nem érintheti a nemzeti
önrendelkezést .

Végül ismételten le kell szögeznünk, hogy a TTIP egy gazdasági megállapodás lesz majd, h a
az elkövetkez ő években eljutunk a tárgyalások lezárásáig . Ezt követően kell mérlegelnünk ,
hogy Magyarország számára elfogadható lesz-e a megállapodás tartalma. A megállapodás
elfogadásához és hatályba lépéséhez szükséges, hogy az EU 28 tagállamának miniszterei a
Tanácsban döntsenek a kitárgyalt megállapodás elfogadásáról szóló európai bizottsági
javaslatról, az Európai Parlament egyetértését adja a megállapodáshoz, az EU tagállamo k
nemzeti parlamentjei, - így a magyar Parlament is, - ratifikálják a megállapodást, valamint az
Egyesült Államok Kongresszusa is jóváhagyja a megállapodást .

Budapest, 2015 . április ,'( "

Tisztelettel :

Szijjártó Péter
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Kövér László úr részére
az Országgyű lés elnök e

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésére hivatkozással ,

megküldöm Dr. Schiffer András országgy űlési képviselő , .Kinek átlátható a
szabadkereskedelem? "című , KI4257 . számú írásbeli kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2015 . április
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Tisztelettel :

Szijjártó Péter
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