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A csoportos elnökség fő vonásai

• Magyarország miniszterelnöke nem az EU, hanem az Európai 
Tanács soros elnöke lesz 2011. január 1. és június 30. között. 

• Soros elnökség – trojka.

• A trojka intézményesítése 2006-ban: trió, vagy csoportos 
elnökség, ahol három  tagország tevékenysége 
összekapcsolódik, erősödik a stratégiai szemlélet és a 
folyamatosság. 

• Munkamegosztás az Európai Tanács állandó elnökével. 

• Régi és új, kis és nagy, északi és déli, fejlettebb és 
elmaradottabb  stb. tagországokból állnak a csoportok. 



A csoportos elnökség fő vonásai

• Az elnökségi program az elnökség idején napirendre 
kerülő politikai témák, jogszabály-javaslatok, európai 
uniós események tervezése.

• Egyes témák tárgyalását korábbi politikai 
kötelezettségvállalások írják elő, más intézkedéseket 
aktuális események diktálnak. 

A trió programja:
• Stratégiai keret: a legfőbb politikai célokat 

tartalmazza összefoglaló jelleggel.
• Operatív program: a stratégiai program részletes 

kifejtése.



A magyar elnökség fő vonásai

• Az elnökség közvetítő szerep, politikai, diplomácia, 
szakmai és kommunikációs feladat, nem a nemzeti 
érdekek érvényesítésének eszköze. Háttérelnökség?

• Az elnökség kihívás és lehetőség, hosszú időre 
meghatározza Magyarország nemzetközi imázsát. 

• A napirend 80%-ban adott, 20% lehet a magyar 
hozzáadott érték vagy az, amit az előre nem látható 
események kezelése jelent.

• A belga elnökség meghatározta a magyar elnökség 
napirendjét. 



A belga örökség

Kormány nélkül is sikeres volt a belga elnökség:

• A 2011. évi európai uniós költségvetés tető alá 
hozatala. 

• A stockholmi bel- és igazságügyi program 
(jogérvényesülés, biztonság, polgárok védelme stb. 
az EU-ban) végrehajtása.

• Az Európai Külügyi Szolgálat felállítása.

• Pénzügyi felügyeletek új rendszerének létrehozása. 

• A görög és ír szuverén adósságválság kezelése.  

• Előrehaladás a Nyugat-Balkánon. 



A magyar elnökség prioritásai

• Növekedés és foglalkoztatás az európai 
szociális modell megőrzéséért.

• Erősebb és koherensebb EU felé történő 
elmozdulás.

• Polgárbarát EU.

• Bővítés és szomszédságpolitika.



Növekedés és foglalkoztatás az európai szociális 
modell megőrzéséért

• Gazdasági kormányzás, gazdaságpolitikai koordináció 
(európai félév): 6 jogszabály elfogadtatása (ettől függ 
a magyar elnökség sikere). 

• Költségvetési szabályokat megsértő országok 
szankcionálása.

• Államadósság-kritérium.

• Versenyképességi mutatók.

• Tagállami költségvetések és Európa 2020 
reformprogramok benyújtása konzultációra az EU-
intézményeknek és a többi tagállamnak.



Növekedés és foglalkoztatás az európai szociális 
modell megőrzéséért

• A Lisszaboni Szerződés  korlátozott módosítása 
az állandó európai pénzügyi stabilitási eszköz 
2013-tól való intézményesítése végett.

• A pénzügyi szabályozás megújítása 
(hitelminősítők, származékos piacok). 



Erősebb és koherensebb EU felé történő 
elmozdulás

Roma integráció:

• Az EB 2011 áprilisáig keretprogramot dolgoz ki, ami 
meghatározza a tagállamok fő teendőit. 

• Magyarország a megfelelő irányba kívánja terelni az 
európai közvéleményt és a kormányokat.

• Magyarország ki kívánja dolgozni a fordulathoz 
szükséges politikai, társadalmi és kulturális 
egyetértést. 



Erősebb és koherensebb EU felé történő 
elmozdulás

• Az Európa 2020 stratégia beindítása.

• Viták a  kohéziós politika jövőjéről. 

• Impulzus az európai uniós energiapolitikának 
(az EU-tagállamok energiahálózatának 
összekapcsolása, energiastratégia 2020-ig, 
energiahatékonysági csomag).

• Viták a közös agrárpolitikáról, javaslat európai 
uniós vízpolitikára. 



Polgárbarát EU

• Bulgária és Románia csatlakozása a schengeni 
övezethez. (Franciaország és Németország 
ellenzi az illegális bevándorlás miatt.) 

• A stockholmi program végrehajtásának 
továbbvitele.

• Magyarország rá kívánja irányítani a 
tagállamok figyelmét a kulturális 
sokszínűségre mint védendő európai értékre. 



Bővítés és szomszédságpolitika
• A Horvátországgal folyó csatlakozási tárgyalások  

befejezése 2011 első félévében (modell más balkáni 
országok EU-integrációjához).

• Izlanddal megkezdődnek a felvételi tárgyalások.

• A Duna-stratégia elfogadása 2011. áprilisában, az 
Európai Tanács által történő jóváhagyása 2011. 
júniusában.

• 2011. május: második keleti partnerségi 
csúcstalálkozó Magyarországon. 



Bővítés és szomszédságpolitika

• A csatlakozási tárgyalások folytatása 
Törökországgal.

• Macedónia csatlakozási kérelmének nyomom 
követése. 

• A nyugat-balkáni országok EU-ba való 
integrálásának előmozdítása. 



A magyar elnökség kockázati tényezői

• „Előre látni az előreláthatatlant.” (Barroso) Az 
utóbbi években ilyen volt az ázsiai cunami, az 
orosz földgázszállítások ukrajnai blokkolása, a 
haiti földrengés stb. 

• A belpolitika (médiatörvény, ellensúlyok 
kiiktatása a politikai rendszerből, 
alkotmányozás stb.) elvileg független az 
elnökségtől, a gyakorlatban a kettőt nem 
választják el. 



A magyar elnökség kockázati tényezői

• Az államháztartási fegyelem ügyét kell 
képviselnie Magyarországnak, miközben addig 
nem volt annak elkötelezett híve, jelenleg is 
túlzotthiány-eljárás folyik vele szemben.



A magyart követő lengyel elnökség 2011 második felében

• 2011 novemberében parlamenti választások. 

• A társadalom közömbös az EU-ügyekkel 
szemben.

• A horvát csatlakozási folyamat lezárása.

• Az Izlanddal folytatott csatlakozási tárgyalások 
befejezése.

• Csatlakozási tárgyalások indítása egy meg nem 
nevezett balkáni állammal. 



A magyart követő lengyel elnökség 2011 második felében

• Keleti partnerség: társulási szerződés 
Ukrajnával?

• Vám- és vízummentesség a posztszovjet 
államokkal(?)

• A közös védelmi politika fejlesztése. 

• Az EU 2014 és 2020 közötti költségvetésének 
kidolgozása.

• Európai uniós energiapolitika kialakítását 
szorgalmazzák. 



A következő előadásunk
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A program szervezői, támogatói:

A rendezvény a „SZiENCE4YOU – Tudás- és tudomány disszemináció a 

Széchenyi István Egyetemen” című projekt keretében valósult meg.
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