ORSZÁGGYŰLÉS

KÖZÖS NYILATKOZAT
A Visegrádi Csoport parlamenti elnökeinek hivatalos találkozójáról
(Budapest, 2018. március 2.)
Tekintettel közös történelmi örökségünkre, valamint az erős, felelősségteljes és együttműködő
közép-európai térség jelentőségére, mi, a visegrádi országok parlamenti elnökei, a 2018. március 2án Budapesten megrendezett találkozónkon megvitattuk a parlamenti együttműködésünknek és az
Európai Unió politikai fórumain történő közös érdekérvényesítésnek a lehetőségeit.
Áttekintettük a Visegrádi Csoport magyar elnöksége parlamenti programjában megtartott
szakbizottsági találkozókon egyhangúlag elfogadott következtetéseket:
-

az európai ügyek bizottságai az EU jövőjével kapcsolatos kérdésekről, a nemzeti parlamentek
szerepe erősítésének szükségességéről, a brexit várható következményeire való felkészülésről;
a külügyi bizottságok a Közös- Kül- és Biztonságpolitika jövőjéről, a Nyugat-Balkán EU- és
NATO-integrációjáról;
a gazdasági bizottságok a kiküldetési irányelv módosításáról, a következő többéves pénzügyi
keretről;
a családpolitikai kérdésekkel foglalkozó bizottságok a családpolitika jelentőségéről a
demográfiai kihívások leküzdésében;
a mezőgazdasági bizottságok a Közös Agrárpolitika reformjáról, továbbá a kettős minőség és a
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kiküszöbölésének szükségességéről az
élelmiszeriparban;
a védelmi bizottságok a migrációval kapcsolatos kihívások kezeléséről, valamint a védelmi
együttműködésről mint a régió stabilitásának és biztonságának fontos pilléréről.

Megállapítjuk, hogy a magyar elnökség parlamenti programjai sikeresen megvalósultak, erősödött a
visegrádi együttműködés parlamenti dimenziója, és a találkozókon a képviselők országaink, valamint
az Európai Unió jövőjére vonatkozó fontos következtetéseket fogadtak el.
Üdvözöljük, hogy a visegrádi országok parlamenti kamaráinak elnökei egyetértettek abban, hogy
minden, a jelenlegi európai uniós alapszerződési keretek adta lehetőséget kihasználnak a nemzeti
parlamentek szerepének erősítésére, különös tekintettel a szubszidiaritás elvének ellenőrzésére és az
EU-n belüli parlamentközi együttműködésre.
A közös fellépés eredményeként a visegrádi országok parlamenti elnökeinek felhatalmazásával Kövér
László, a magyar Országgyűlés elnöke Jean-Claude Juncker úrhoz, az Európai Bizottság elnökéhez
intézett levelében szorgalmazta a nemzeti parlamentek részvételének erősítését a szubszidiaritással
foglalkozó munkacsoportban.
Hangsúlyozzuk a visegrádi országok és a nemzeti parlamentek jogát ahhoz, hogy az Európai Unió
jövőjéről szóló vitához konstruktívan hozzájáruljanak, tekintettel a visegrádi országok kormányfőinek
Európa jövőjéről szóló 2017. márciusi és 2018. januári közös nyilatkozatára, az Európai Tanácsnak az
EU jövőjére vonatkozó állásfoglalásaira, a 2016. szeptemberi Pozsonyi Nyilatkozatra és Útitervre,
valamint a Római Szerződés aláírásának 60. évfordulója alkalmából 2017 márciusában született
Római Nyilatkozatra.
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Elismerjük azt, hogy az Európai Uniónak a béke és a jólét megteremtésére irányuló lépései sikerrel
jártak, aminek folytatásához nélkülözhetetlen az európai egység eszméjének, keresztény civilizációs
gyökereinknek, továbbá az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállam és
az emberi jogok egyetemes és oszthatatlan értékeinek a szem előtt tartása.
Megerősítjük közös megközelítésünket az Európai Unió jövőjét érintő vitákban, és egyúttal
hangsúlyozzuk, hogy az uniós polgárok akaratát képviselő és a vitákban való részvétel iránt
elkötelezett nemzeti parlamenteket hatékonyabban kell bevonni ezen eszmecserékbe.
Egyetértünk abban, hogy az európai integráció története során a fejlődés motorját az egymással
együttműködő, szuverén nemzetek jelentették, ezért hangsúlyozzuk, hogy a visegrádi országok egy
erős és eredményes államok közösségére épülő, hatékonyan működő és polgárközelibb Európai Unió
kialakításában és fenntartásában érdekeltek.
Meggyőződésünk, hogy az Uniónak olyan vonzó jövőképet kell polgárai elé tárnia, amely szem előtt
tartja érdekeiket, illetve amelyet bizalommal támogatnak. „Több Európa” helyett ezért az „erős és
hatékony Európa” jelmondatának kell érvényt szerezni a múltban kialakított vívmányok és elért
eredmények megóvásával, továbbá a hatályos jogi keretek tiszteletben tartásával, különös tekintettel
a schengeni rendszerre, a négy alapszabadság elvére épülő egységes piacra, illetve a külső határok
feletti ellenőrzésre.

***
Felhívjuk az Európai Unió tagállamait és az EU intézményeit, hogy őszintén nézzenek szembe az
Uniót belülről és kívülről érő rendkívüli kihívásokkal, és folytassák az azokról szóló konstruktív vitát.
Az Európai Uniót érintő belső kihívásokra – pl. az európai társadalmak demográfiai folyamataira –
elsősorban a határokon belül kell megoldást találni, míg az EU határain kívül eredő problémákat – pl.
a migrációs és menekültválság – keletkezésük helyén kell megoldani. Ebben a közös munkában a
tagállamok állampolgárainak jólétét és biztonságának védelmét minden szükséges eszközzel
garantálni kell, és együtt kell működni az EU közös értékeinek, szociális jólétének és biztonságának a
megvédésében, beleértve az EU külső határainak védelmét és a terrorizmus elleni küzdelmet.
Az európai polgárok életét alapjaiban befolyásoló migrációs válságra vonatkozóan biztonságpolitikai
szempontokat is figyelembevevő, konszenzussal elfogadandó átfogó stratégiát kell kidolgozni, amely
a schengeni vívmányok megtartását célozza, világos különbséget tesz a menekültek és a gazdasági,
illetve illegális migránsok között. Olyan fenntartható megoldásra van szükség, amely nem szétosztja,
hanem megelőzi az Európára háruló migrációs nyomást.
Ezzel összhangban az EU jogalkotási és politikai folyamatai, valamint az EU intézményei feletti
demokratikus ellenőrzést tagállami szinten meg kell erősíteni, tudatosítva a nemzeti parlamentek
szerepét ebben a folyamatban. A Szerződések biztosította hatásköri egyensúly megtartásával a
szubszidiaritás és arányosság elvét az uniós döntéshozatal egésze alatt minden uniós intézménynek
teljes mértékben tiszteletben kell tartania, nagyobb politikai és jogi jelentőséget biztosítva a nemzeti
parlamentek által folytatott szubszidiaritásvizsgálatoknak, amelyeket ki kell terjeszteni az arányosság
elvének vizsgálatára is. Szükségesnek tartjuk továbbá, hogy az uniós nemzeti parlamentek és az
Európai Bizottság folytasson konzultációkat a nemzeti parlamentek uniós döntéshozatalbeli aktívabb
szerepvállalására és súlyának növelésére lehetőséget biztosító piros lapos és zöld lapos eljárás jogi
hátterének kidolgozásáról. Támogatjuk a piros lapos eljárás bevezetését az EU jogalkotási
folyamatában.
Az Európai Unió szakpolitikai együttműködésének tükröznie kell a tagállamok egyenlőségét,
összhangban a „szabadok a szabadokkal, az egyenlők az egyenlőkkel” alapelvvel. Minden, az EU-nak
első és másodosztályú tagokra való felosztásához vezető lépést, illetve a kettős mércét minden
tekintetben elutasítjuk, ugyanakkor támogatjuk a hagyományos politikák szerepének – különösen a
tagállamok közötti konvergenciát szolgáló kohéziós források szintjének, a versenyképesség
fenntartásának, a négy belső piaci alapszabadság érvényesülésének, a közös agrárpolitika támogatási
rendszerének megőrzését.
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Az Uniónak fenn kell tartania integrációs nyitottságát, a szomszédságpolitikára irányuló figyelmét, és
hiteles perspektívát kell kínálnia a csatlakozni vágyó országok számára, különös tekintettel a NyugatBalkán irányába történő további bővítésekre. Az Uniónak a Keleti Partnerség államaiban is
támogatnia kell a stabilitást, a demokráciát és a jólétet.
Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésével súlyos veszteség éri, és történelmi kihívás elé
állítja a közösséget. A távozás okait megvizsgálva le kell vonni azokat a tanulságokat, amelyek
segítenek újraértelmezni az európai integráció fejlődésének irányát, annak érdekében, hogy
megőrizzük a tagállamok közösségének egységét.
Az Egyesült Királysággal való tárgyalások során elsődleges szempont a tagországok állampolgárai
jogainak és érdekeinek védelme. A tárgyalások során az EU-27-eknek törekedniük kell arra, hogy az
Unió a kölcsönös tisztelet jegyében az Egyesült Királysággal a jövőben is szoros partneri kapcsolatot
ápoljon.
A házelnökök tájékoztatják parlamentjüket, illetve országuk kormányát a jelen Közös Nyilatkozatról
a visegrádi országok kormányzati és parlamenti együttműködésének összehangolása céljából.
A házelnökök felkérik a Visegrádi Csoport parlamenti együttműködését jelenleg vezető magyar
Országgyűlés elnökét, hogy a Közös Nyilatkozatot és a bizottsági találkozók következtetéseit küldje
meg az Európai Unió nemzeti parlamentjeinek és az Európai Unió intézményei vezetőinek.
Készült angol nyelven, 6 eredeti példányban.
Budapest, 2018. március 2.
Aláírók:
Kövér László
a magyar Országgyűlés
elnöke

Milan Štěch

Radek Vondráček

a Cseh Köztársaság Parlamentje
Szenátusának
elnöke

a Cseh Köztársaság Parlamentje
Képviselőházának
elnöke

Marek Kuchciński

Stanisław Karczewski

a Lengyel Köztársaság Parlamentje
Szejmjének
elnöke

a Lengyel Köztársaság Parlamentje
Szenátusának
elnöke

Andrej Danko
a Szlovák Köztársaság
Nemzeti Tanácsának
elnöke
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