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2019. február 25–26.
A Visegrádi Csoportot alkotó országok külügyi bizottságainak pozsonyi ülésén
részt vevő képviselők
A Brexit és a Brexit utáni időszak: az Európai Unió jövőjét érintő
következmények
méltányolják a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai
Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló
megállapodás (a továbbiakban: Brexit kilépési megállapodás) tervezetének Michel
Barnier, az Európai Unióból kilépő Nagy-Briatannia ügyének uniós főtárgyalója és
tárgyalócsoportja általi tárgyalását és előkészítését;
méltányolják az Európai Unió tagállamai által a Brexit kilépési megállapodás
tárgyalása során tanúsított példátlan egységességet és konstruktív megközelítést;
szem előtt tartják, hogy az Egyesült Királyság parlamentjének alsóháza 2019. január
15-én elutasította a Brexit kilépési megállapodást;
méltányolják, hogy az Egyesült Királyság parlamentjének alsóháza 2019. január 29-i
politikai nyilatkozatában elutasította a megállapodás nélküli kilépés („no deal”)
forgatókönyvet;
megjegyzik, hogy e politikai nyilatkozat ellenére jelenleg nem zárható ki a 2019.
március 29-i „no deal” forgatókönyv lehetősége, amelyet mi nem kívánatosnak és az
összes lehetséges forgatókönyv közül a legkedvezőtlenebbnek tartunk;
megjegyzik, hogy a Visegrádi Csoport országai megfelelően felkészülnek valamennyi
fejlesztési forgatókönyvre, valamint a „no deal” forgatókönyvre, mivel különböző
jogalkotási és nem jogalkotási intézkedéseket fogadtak el nemzeti szinten a Visegrádi
Csoport országainak polgáraira, vállalkozóira, nemzetgazdaságára, valamint a
kereskedelmi és gazdasági érdekeik védelmére gyakorolt negatív hatások enyhítése
érdekében;
hangsúlyozzák, hogy a kilépési megállapodás megtárgyalt szövege az uniós tagság
megszüntetésének optimális módját jelenti, mivel kitér a kilépés valamennyi
aspektusára, különösen garantálja a polgárok jogait és az Egyesült Királyság általi
pénzügyi kompenzációt a jelenlegi uniós költségvetéssel összefüggésben;
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felszólítják mind az Európai Bizottságot, mind az EU-27 tagállamait, mind az Egyesült
Királyságot arra, hogy keressenek olyan megoldásokat, amelyek biztosítanák az
Egyesült Királyságnak a kilépési megállapodás alapján történő szabályos kilépését;
hangsúlyozzák, hogy az EU-27 tagállamainak továbbra is elkötelezettnek kell lenniük
fáradhatatlan törekvésükben az Egyesült Királysággal folytatott megfelelő
együttműködés megerősítésére;
megjegyzik, hogy még az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépését
követően is jelentős érdek fűződik ahhoz, hogy folytassák a nemzetek feletti kétoldalú
kapcsolatok kialakítását az Egyesült Királysággal, valamint ahhoz, hogy fenntartsák a
kétoldalú együttműködést a külpolitikával, a biztonsággal és a védelemmel
kapcsolatos kérdések területén, illetve a nemzetközi szervezeteken belül;
megjegyzik, hogy az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli
megállapodások nem tudják teljes mértékben helyettesíteni az uniós tagságot;
tudomásul veszik az Aachenben 2019. január 22-én aláírt német–francia
együttműködési és integrációs szerződést; azt javasolják, hogy kerüljön napirendre a
Németország és Franciaország részvételével V4+ felállásban tartandó találkozó,
valamint kiemelik az EU-27 tagállamai közötti eredményes jövőbeli együttműködés
jelentőségét;
A keleti partnerség 10. évfordulója felé: prioritások, perspektívák és
kihívások az EU keleti szomszédságában és azon kívül
hangsúlyozzák, hogy a keleti partnerség fennállásának tíz éve alatt az európai
szomszédságpolitika sikeres projektjének bizonyult, továbbá üdvözlik a keleti
partnerség eddig elért eredményeit;
megjegyzik, hogy érdekünk fűződik ahhoz, hogy a keleti partnerséget továbbra is a
Visegrádi Csoport országainak prioritásai közé tartozónak tekintsük;
elismerik az EU-val társulási megállapodást aláíró, a keleti partnerségben részt vevő
országok – konkrétan Georgia, a Moldovai Köztársaság és Ukrajna – európai
törekvéseit és Európa melletti döntését, továbbá elismerik a keleti partnerség egyéb
országainak azon jogát, hogy szabadon dönthetnek arról, hogy milyen célt tűznek ki
az Európai Unióval fenntartott kapcsolataikban; ezenkívül az EU ösztönzőkön (a
„többért többet” elven) alapuló megközelítése továbbra is a legtöbb reformot
végrehajtó partnerek számára lesz kedvező, a reformok ütemére és minőségére
helyezett hangsúly mellett, ugyanis a reformok tartós és eredményes előrehaladása a
keleti partnerség folyamatos sikerének kulcsa;
ismételten hangsúlyozzák, hogy a keleti partnerség célja a közös demokrácián,
szabadságon, békén, jóléten, stabilitáson és együttműködésen alapuló közös térség
kiépítése, és senki ellen sem irányul;
üdvözlik, hogy az uniós intézmények, a tagállamok, a partnerországok és/vagy az
érdekelt felek számos ünnepi rendezvényt szerveztek erre az évre a keleti partnerség
létrehozásának 10. évfordulója alkalmából, továbbá rámutatnak, hogy a 10. évforduló
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nemcsak ennek az egyedülálló partnerségnek a megünneplésére nyújt lehetőséget,
hanem arra is, hogy a partnerség új dinamizmussal egészüljön ki, és a kapcsolatunk
még erősebbé és vonzóbbá váljon;
támogatják „A 2020-ra kitűzött 20 cél” című, a keleti partnerség 5. csúcstalálkozóján
elfogadott ambiciózus munkaterv és közös politikai kezdeményezés végrehajtását,
melynek célja, hogy kézzelfogható előnyöket hozzon a térség polgárainak mindennapi
életébe négy kiemelt területen, elsősorban a jó kormányzás, a jobb közlekedési
kapcsolatok, az energiabiztonság, a független média és az emberek mobilitása
területén;
támogatják az „Indikatív transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T)” című, az Európai
Bizottság és a Világbank által közösen kidolgozott beruházási cselekvési tervet, amely
meghatározza azokat a keleti partnerség országain belüli kiemelt projekteket, amelyek
célja a térségen belüli hálózati összekapcsoltság javítása és a növekedés fokozása;
méltányolják, hogy az ukrajnai helyzet jelenleg az Európai Biztonsági és
Együttműködési Szervezet Szlovák Köztársaság által biztosított elnökségének
legfontosabb prioritása, továbbá újólag megerősítik különösen azt, hogy
elkötelezettek Ukrajna, valamint a keleti partnerség más országai területi
integritásának, szuverenitásának és függetlenségének támogatása iránt;
emlékeztetik Ukrajnát a Velencei Bizottság oktatási törvénnyel kapcsolatos
ajánlásának teljesítésével kapcsolatos kötelezettségvállalására;
várakozással tekintenek a keleti partnerségen belüli kiterjesztett és elmélyített
együttműködésünk dinamizmusának és hatékonyságának további fokozására,
valamint határozottan támogatják az e célhoz hozzájáruló uniós programok
mindegyikét;
méltányolják, hogy a Visegrádi Csoport jelenlegi elnökségét biztosító Szlovák
Köztársaság a tervek szerint 2019. május elején (közvetlenül a brüsszeli magas szintű
konferencia előtt) V4+ EaP6 felállásban tartandó miniszteri találkozót szervez
Pozsonyban, továbbá úgy vélik, hogy e találkozó eredményeképpen konkrét ötletek
és javaslatok születnek;
felszólítják a Visegrádi Csoport országainak kormányait arra, hogy továbbra is
határozottan ellenezzék az Északi Áramlat 2. projektet, amely súlyos csapást jelent
Közép-Európa biztonságára és gazdasági érdekeire, és az orosz költségvetés
pénzforrásaként szolgálna;
A Nemzetközi Visegrádi Alap és a V4-ek kohéziójához való hozzájárulása
támogatják a Nemzetközi Visegrádi Alap tevékenységeit, valamint méltányolják az
Alap titkársága, a Visegrádi Csoport országai nagyköveteinek tanácsa és
külügyminiszterei által annak érdekében tett aktuális erőfeszítéseket, hogy
folyamatosan javítsák az Alap működését a hosszú távú jövőképével
összefüggésében;
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úgy ítélik meg, hogy a Külügyminiszterek Konferenciája – az Alap legmagasabb szintű
döntéshozó testülete – különösen fontos színtere az eszmecserének, valamint a
vélemények és a bevált gyakorlatok cseréjének;
felszólítják a Visegrádi Csoport országainak külügyminisztereit arra, hogy szigorúan
mérlegeljék az Alap éves hozzájárulásai összegének emelését;
hangsúlyozzák, hogy a Nemzetközi Visegrádi Alap a Visegrádi Csoport
kulcsfontosságú eszköze a V4-országok és más országok közötti – különösen a nem
uniós kelet-európai országokkal, a nyugat-balkáni országokkal és a dél-kaukázusi
országokkal folytatott – szorosabb és mélyebb együttműködés elősegítéséhez és
előmozdításához;
örömmel megjegyzik, hogy a támogatási projektek teljes száma és a teljes
jóváhagyott összeg (EUR) időarányosan folyamatosan növekszik, ami hozzájárul a
térségen belül a mobilitás fokozódásához, az emberek közötti kapcsolatok
elmélyüléséhez, valamint a civil társadalom fejlődéséhez.
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Kelt Pozsonyban, 2019. február 26-án.
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