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Az Országgyűlés
Külügyi bizottsága

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Tárgy: politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat benyújtása
Benyújtó: Németh Zsolt elnök
Politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat címe: az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának
2021. évi magyar elnökségéről

Az Országgyűlés Külügyi bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II. 24.) OGY határozat 82. § (1) bekezdése alapján ,,az Európa Tanács Miniszteri
Bizottságának 2021. évi magyar elnökségéről" címmel a mellékelt politikai nyilatkozatra
vonatkozó javaslatot kívánja benyújtani.

Budapest, 2021. május 12.
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.. ./2021. ( ... ) OGY politikai nyilatkozat
az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2021. évi magyar elnökségéről

A magyar Országgyűlés az Európa Tanács magyar elnöksége idejére megfogalmazott fő
célkitűzéseket szem előtt tartva a következő politikai nyilatkozatot fogadja el.

1. Az Országgyűlés Magyarország aktív nemzetközi szerepvállalását, a magyarság érdekeinek
nemzetközi szintű hatékony megjelenítését és képviseletét támogatva üdvözli az Európa Tanács
Miniszteri Bizottsága 2021. május-november közötti magyar elnökségét.

2. Az Országgyűlés megerősíti a szabad, független és demokratikus európai államok
együttműködési keretét jelentő Európa Tanács tevékenysége és törekvései melletti
elkötelezettségét.

3. Az Országgyűlés támogatja a magyar elnökségi prioritások megvalósulását, nevezetesen,
a) a nemzeti kisebbségek hatékony védelmének előmozdítását;
b) a jövő generációval kapcsolatos kérdések képviseletét;
c) a vallásközi párbeszéd támogatását;
d) a jövő kihívásainak kezelésére irányuló közös erőfeszítéseket;
e) a fenntarthatóság és környezetügy kérdéseinek előmozdítását.

4. Az Országgyűlés üdvözli a magyar Kormány aktív nemzetközi szerepvállalását, és az európai
értékek szem előtt tartása mellett kiáll a nemzetek, és köztük a magyarság érdekeinek
képviseletéért.

5. Az Országgyűlés elkötelezett az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése keretében zajló
hatékony és fajsúlyos magyar érdekképviselet iránt.

6. Az Országgyűlés üdvözli a magyar elnökség aktív együttműködését az Európa Tanács
Miniszteri Bizottsága előző német és következő olasz elnökségével a magyar elnökségi
célkitűzések konzekvens megvalósítása érdekében.

7. Az Országgyűlés szorgalmazza a magyar elnökségi prioritásterületek az Európa Tanács
napirendjén történő hangsúlyos megjelenítését, előremutató dokumentumok kidolgozását,
elfogadását.

8. Az Országgyűlés kifejezi meggyőződését, hogy csak az együttműködésen, párbeszéden,
kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapuló szolidaritás vezethet a jelenlegi kihívások
legyőzéséhez, a problémák megoldásához.
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Indokolás

1949. május 5-én Londonban tíz állam (a Benelux államok, Nagy-Britannia, Franciaország,
Dánia, Norvégia, Svédország, Írország és Olaszország) aláírta a Londoni szerződést, amelynek
keretében megalakult az Európa Tanács, amely alakuló ülését Strasbourgban tartotta 1949.
augusztus 10-én. Később számos ország csatlakozott hozzá, köztük Magyarország, amely 1990.
november 6-án helyezte letétbe a csatlakozási okiratait. Az Alapszabályt a magyar
Országgyűlés az 1991. évi LXXI. törvénnyel hirdette ki. Mára a strasbourgi székhelyű,
regionális nemzetközi szervezetnek 47 tagállama van, de nyitva áll bármely olyan
európai állam előtt, amely elfogadja a jogállamiság intézményét és garantálja állampolgárai
számára az alapvető szabadság- és emberi jogokat.

Az idei év fontos pillanatot jelent Magyarország 30 éves Európa tanácsi tagsága történetében.
Hazánk 1990-es taggá válása óta másodszor veszi át az Európa Tanács (ET) Miniszteri
Bizottságának (MB) rotációs elnöki tisztségét 2021. május 21-én, és azt hat hónapig, november
17-ig látja el. E ponton fontos hangsúlyozni, hogy a Miniszteri Bizottság a szervezet legfőbb
döntéshozó testületének számít, amely testületet a magyar elnökség alatt formálisan a magyar
külügyminiszter fogja elnökölni. Ez a féléves időszak- amely kiemelten fontos és meghatározó
lesz a magyar nemzeti érdekek képviselete és érvényesítése szempontjából, különösen a
kisebbségi jogok védelme terén, amely Magyarország külpolitikájának egyik sarokköve -
remélhetőleg sokkal nagyobb láthatóságot és mozgásteret nyújt Magyarország számára a 47
tagú szervezetben.

A magyar ET/MB féléves elnökségi koncepció a magyar külpolitikai és nemzetpolitikai
prioritásokat tükrözi, ezzel párhuzamosan törekszik a szomszédos országokkal (különös
tekintettel a V4-es körre) folytatott együttműködés erősítésére. A magyar elnökségi időszak
kiváló lehetőséget biztosít Magyarország országimázsának formálásra. A 1616/2020. (X. 1.)
Korm. határozat az ET Miniszteri Bizottság magyar elnökségének a következő öt prioritását
határozta meg: a nemzeti kisebbségek hatékony védelmének előmozdítása, a jövő generáció, a
vallásközi párbeszéd, a jövő kihívásai és a környezetügy.

A 72 éves múltra visszatekintő Európa Tanács jelentősége, deklarált céljai és tevékenysége által
a szervezetnek a demokrácia, az emberi jogok és ajogállamiság fejlődése és előmozdítása terén
elért eddigi pozitív hatásai és eredményei felbecsülhetetlenek. A Miniszteri Bizottságban mint
az ET legfőbb döntéshozó testületében 2021. májustól betöltendő magyar elnökségi tisztség, és
ilyen értelemben a Magyarország előtt álló féléves elnökségi időszak súlya és fontossága
indokolja, hogy az Országgyűlés erről a meghatározó pillanatról és egyedülálló lehetőségről
politikai nyilatkozatban emlékezzen meg.
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