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Tisztelt Elnök Úr!
A Bizottság köszönetet mond az Országgyűlésnek a Bizottság 2020. évi
munkaprogramjáról szóló véleményéért (COM(2020) 37 final) és annak kiigazított
változatáért (COM(2020) 440 final).
A Bizottság üdvözli, hogy az Országgyűlés támogatja a kiigazított munkaprogramot,
amelyben von der Leyen elnök kiemelt törekvésként a COVID-19 világjárványra és az
azutáni helyreállításra helyezi a hangsúlyt. A helyreállításra helyezett erőteljes hangsúly
tükröződik a NextGenerationEU helyreállítási eszközre és a 2021–2027 közötti időszakra
szóló többéves pénzügyi keretre vonatkozó javaslatokban, és a Bizottság e tekintetben
határozottan üdvözli az Európai Tanács 2020. július 21-i ülésén elért egyhangú
megállapodást. Egyetért továbbá az Országgyűléssel a saját forrásokról szóló határozat
elfogadásának fontosságában. A nemzeti parlamenteknek létfontosságú közvetlen szerepe
lesz, amikor ezt a határozatot annak Tanács általi elfogadását követően minden egyes
tagállamnak jóvá kell hagynia saját alkotmányos követelményeivel összhangban, és a
Bizottság bízik abban, hogy az Országgyűlés minden tőle telhetőt megtesz a határozat
gyors hatálybalépésének elősegítése érdekében.
A Bizottság osztja az Országgyűlés nyugat-balkáni országokkal, valamint az Európai
Unió és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli partnerségről szóló tárgyalásokkal
kapcsolatos törekvéseit. Az utóbbi ponttal kapcsolatban rá kíván mutatni arra, hogy az
EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli partnerségről szóló tárgyalások továbbra is
a kilépésről rendelkező, az említett felek által elfogadott és megerősített megállapodás
teljes körű végrehajtásától függenek, minden tekintetben és az átmeneti időszak végéig.
Az Európa jövőjéről szóló konferencia az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság
közös vállalkozása, amelynek során egyenrangú partnerként és az Európai Unió
tagállamaival szoros partnerségben járnak el. E tekintetben örömömre szolgál, hogy
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hivatkozhatok az Európai Bizottság január 22-i közleményére1, amely hangsúlyozza a
nemzeti parlamentek szerepét a konferencia sikere szempontjából. Az Európai
Parlament, a Tanács és a Bizottság jelenleg tárgyalásokat folytat egy, a konferencia
hatáskörére, céljaira és szerkezetére vonatkozó közös nyilatkozatról.
A Bizottság várakozással tekint az Országgyűléssel való politikai párbeszéd folytatása
elé.
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