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A V4 Parlamentek Külügyi bizottságainak delegációvezetői által
elfogadott következtetései
Mi, a Visegrádi országok parlamentjei külügyi bizottságainak elnökei a magyar V4
elnökség során Budapesten, 2017. december 13-14-én megrendezésre került találkozó
során egyetértünk abban, hogy a globális világrendet és az európai biztonságot
érintő növekvő kihívások határozott cselekvést és erőteljes Európai Uniós vezetést
követelnek. Hisszük, hogy az EU Globális Stratégia (továbbiakban EUGS) elfogadása
megfelelő irányt szab az Európai Unió számára annak érdekében, hogy az Északatlanti térség, valamint a világ biztonságáért cselekvő szereplőként jelenjen meg.
Az EU alapvető érdekei közé tartozik szavatolni állampolgárai biztonságát,
szabadságát és a jólétét. Ennek érdekében az EU feladata előmozdítani a szabályokon
alapuló nemzetközi rendet, erősíteni a transzatlanti partnerséget és biztosítani a
stabil és prosperáló szomszédságot, beleértve a keleti, valamint a déli szomszédságot.
Ilyen szempontból a nyugat balkáni bővítés változatlanul kiemelkedő szakpolitikai
eszköz marad. Ezért hangsúlyozzuk a hiteles európai csatlakozási perspektíva
megerősítését a Nyugat-Balkán számára.
A Közös Kül- és Biztonságpolitika jövője
A tovább erősített Közös Kül- és Biztonsági Politika (továbbiakban KKBP), a mögötte
húzódó alapvető érdekek által vezérelve, továbbra is az Európai Unióról szóló
Szerződés 2. Cikkelyében szereplő alapvető európai értékekből táplálkozik: az emberi
méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság,
valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait –
tiszteletben tartása. Határozottan támogatjuk az EUGS gyakorlatba történő
átültetésével kapcsolatos, folyamatban lévő munkát.
A 2017. november 24-én, Brüsszelben tartott Keleti Partnerségi csúcs kézzelfogható
módon példázta az Unió külpolitikájának működését. Üdvözöljük, hogy a Brüsszeli
Deklaráció megjeleníti a partnerországok különböző törekvéseit és európai
perspektívát kínál mindazon érdekelt országoknak, akik teljesítik nemzetközi
kötelezettségeiket, beleértve azokat, amelyek a Társulási Megállapodásaikból
levezethetők.
Nagy fontosságot tulajdonítunk az Európai Unió a migrációs válság kezelésére tett
szüntelen erőfeszítéseinek, mivel az illegális migráció súlyos biztonsági kihívásokat
jelenthet és negatívan hathat a cél-, a tranzit és származási országokra egyaránt. A V4ek változatlanul elkötelezettek az EU-ba érkező politikai menekültek jogainak védelme,
a szabálytalan migráció okainak kezelése, valamint a külső határok hatékony
ellenőrzése mellett az illegális vándorlás megállítása és megakadályozása érdekében. A

migrációs politika belső dimenziójának átalakítása kéz a kézben kell, történjen
mindezen erőfeszítésekkel.
Határozottan hisszük, hogy nagyobb intézményi koherenciát igényel – az EUGS-ben is
megfogalmazottak szerint – az EU külső cselekvésének felpezsdítése. Szükségessé vált
az EU átfogó megközelítésének és a különböző, a biztonság és a fejlesztés területét
érintő szakpolitikai eszközök finomítása és további összhangba hozása. Támogatjuk az
ezzel kapcsolatban folyó munkát.
Végezetül megerősítjük, hogy növelni kellene a KBVP és a tagállamok védelmi
képességeinek hatékonyságát, erősítendő az EU képességét saját biztonságának
szavatolására és az autonóm cselekvésre ott és ahol szükséges, akár partnerekkel
együttműködve is. Üdvözöljük az ezzel kapcsolatos első eredményeket, például a
PESCO közeli indulását vagy az Európai Védelmi Alap létrehozását, a továbbiakban is
támogatjuk az ebbe irányba mutató munkát. Hangsúlyozni kell azt is, hogy az EU és a
NATO közötti szoros együttműködés változatlanul létfontosságú a KVBP erősítéséhez
és Európa biztonságához, ezért üdvözöljük az EU-NATO Közös Nyilatkozat
megvalósításával kapcsolatban elért eredményeket.
2. Nyugat-Balkán, EU és NATO integráció
Az elmúlt időszak migrációs válsághelyzete ismét igazolta, hogy Európa stabilitása és
biztonsága a Balkán stabilitásával és biztonságával kezdődik. A nyugat-balkáni térség
békéje ezért az Európai Unió számára is kiemelt stratégiai érdek. Meggyőződésünk,
hogy az EU szomszédságának európai értékválasztásához hiteles és kiszámítható
európai perspektíván keresztül vezet az út. A V4 országok ezért is állnak ki határozottan
az Unió bővítési folyamata mellett. Célunk Európa teljes és valós újraegyesítése – a
délkelet-európai országok sikeres uniós csatlakozása révén.
A V4 országok érdekeltek abban, hogy déli szomszédságunk országai sikeres és teljes
körű felkészültséggel és minél előbb váljanak az Európai Unió teljes jogú tagjaivá.
Üdvözüljük, hogy Montenegró és Szerbia csatlakozási tárgyalásai során – elismerve
ezen országok érdemeit - új fejezeteket nyitottak meg.
Arra számítunk, hogy a tagállamok 2018 során megállapodásra jutnak a csatlakozási
tárgyalások megkezdéséről Albánia és Macedónia kapcsán. Ehhez a parlamentközi
kapcsolatok révén is minden támogatást megadunk.
Kézzelfogható európai jövőképet kell kínálni Bosznia-Hercegovina és Koszovó
számára is: fontos, hogy a két ország polgárai saját mindennapjaikban is érzékeljék az
Európai Unió elkötelezettségét a térség mellett.
A V4-ek kiállnak a NATO Nyitott Ajtók Politikája mellett, és támogatják azon nyugatbalkáni országok NATO-csatlakozását, amelyek hajlandóak és képesek a tagsággal
kapcsolatos felelősségek és kötelezettségek vállalására, és amelyek bevonása
hozzájárulhat az észak-atlanti térség biztonságához.



Ez a megnevezés nem érinti a státusszal kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244
(1999) ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló
véleményével.

A V4 országok parlamentjei kiállnak a nyugat-balkáni országok törvényhozásaival
kialakítandó széleskörű és partneri viszony mellett és egyenrangú egyeztetéseket
szorgalmaznak az Európai Unió napirendén szereplő kiemelt fontosságú ügyekben:
nem juthatunk tartós és hatékony megoldásra szomszédságunk nélkül olyan
kérdésekben, mint az európai biztonság, migráció, konnektivitás, vagy
energiabiztonság. Ezért rendszeres találkozókat szorgalmazunk e témakörökben is
nyugat-balkáni partnereinkkel.
Budapest, 2017. december 14.

