
A mezőgazdasági és a környezetvédelmi miniszter kinevezése 

 

A május 6-i köztársasági elnök-választást követően Jean-Marc Ayrault kapott 

kormányalakítási megbízást François Hollande új köztársasági elnöktől május 15-én, május 

16-án este pedig ismertté vált az új kormány összetétele. Ezek szerint a mezőgazdasági és 

élelmiszer-gazdasági tárcát (ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire) Stéphane Le 

Foll, jelenlegi EP-képviselő kapja, a környezetvédelmi, fönntartható fejlődési és energetikai 

tárca új vezetője pedig Nicole Bricq. 

 

Stéphane Le Foll 1960. február 3-án született Le Mans-ban, tagja a francia szocialista 

pártnak, (Parti Socialiste) alelnöke az EP Alliance progressiste des socialistes et des 

démocrates nevű csoportjának 2009. június 24-e óta. A Wikipédia francia honlapján föllelhető 

adatok szerint közgazdasági végzettséggel rendelkezik, amit kiegészít a neves párizsi 

fölsőoktatási intézményben, a Conservatoire national des arts et métiers-ben szerzett 

másoddiplomája. Pályafutása során ökonómiát tanított Rouillon (72) település mezőgazdasági 

gimnáziumában, majd a La Ferté-Bernard (72) településen működő általános gimnáziumban, 

ezt követően pedig a Nantes-i Egyetemen (Université de Nantes) lett óraadó. 

 

Politikai karrierjét 1983-ban kezdte, mégpedig Longnes település képviselő-testületének volt 

tagja 1995-ig, majd beválasztották Le Mans város képviselő-testületébe. Jelenleg is alelnöke a 

Le Mans Métropole település-szövetségnek. Közeli kapcsolatban van François Hollande-dal, 

1997-2008 között kabinetigazgatója volt a PS főtitkáraként tevékenykedő politikusnak. EP-

képviselőnek 2008. június 13-án választották meg, tagja az EP mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési bizottságának, valamint a Palesztin Hatósággal kapcsolatot tartó 

delegációnak. Részt vett a 2005-ben Hong-Kongban tárgyaló európai parlamenti WTO-

delegáció munkájában is. 2009. június 7-én újból EP-mandátumot szerzett. 

 

A 2007. júniusi francia parlamenti választásokon már az első körben alulmaradt UMP-s 

vetélytársával, a későbbi miniszterelnök François Fillon-nal szemben (30,02%-53,39%). 

2008. november 20-án Sarthe megye PS-szervezetének első titkárává választották. A 2011-es 

szocialista előválasztások során François Hollande kampányigazgatója volt, majd 

2011.november 17-én Hollande elnökválasztási kampányának felelősévé tették.  

 

Stéphane Le Foll elnöke a „Répondre à Gauche” egyesületnek, szerzője a Des Éléphants 

roses - 10 ans dans les coulisses du P.S.[Rózsaszín elefántok – 10 év a PS kulisszái között] 

című könyvnek (Paris, Éditions Calmann-Lévy, 2009., 300 p. (ISBN 9782702139622) 

 

Az új környezetvédelmi miniszter, Nicole Bricq politikai személyiség, a PS tagja, 1947. 

június 10-én született La Rochefoucauld-ban (Charente megye). Jogi diplomáját 1970-ben 

kapta meg az Université de Bordeaux-n. Jean-Marc Ayrault kormányában a 

környezetvédelemért, a fönntartható fejlődésért, valamint az energetikáért felel. Ugyan a 

miniszteri tisztség elnevezéséből nem látható, de a közlekedés – és a tengerekkel kapcsolatos 

gazdasági kérdéskör – is ide tartozik, mégpedig egy miniszteri rangú államtitkár, Frédéric 

Cuvillier irányítása alatt (ministre délégué aux Transports et à l'Économie maritime). A 

lakásügy viszont kikerült a felelősségi körből, ez Cécile Duflot területi esélyegyenlőségi és 

lakásügyi miniszter (ministre de l'Égalité des territoires et du logement) feladatkörének lett 

része. Bizonyos kormányzati tapasztalatokkal már rendelkezik, mivel 1988-1990. között Jean-

Pierre Chevènement, akkori védelmi miniszter kabinetjében tanácsadó, 1992-93. között pedig 

Pierre Bérégovoy kormányában a környezetvédelmi miniszteri posztot betöltő Ségolène Royal 

kabinetjében dolgozott. 
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Nicole Bricq hosszú ideig tagja volt a CERES-nek (Centre d'études, de recherches et 

d'éducation socialiste), ami a hetvenes években a PS alapítványi köréhez tartozott, majd 

1986-ban a „Socialisme et République” nevet vette föl, egy szakítást követően pedig 1991-

ben, az Öböl-háború után, de még a Maastricht-i szerződésről tartott referendum előtt 

elhagyta a szocialista pártot, és Mouvement des citoyens (MDC) néven párttá alakult, 2003. 

óta pedig a Mouvement Républicain et Citoyen néven ismerik. Bricq inkább a PS-t 

választotta, és végleg szakított a par Jean-Pierre Chevènement nevével fémjelzett vonallal, és 

csatlakozott a Dominique Strauss-Kahn vezette „Socialisme et Démocratie” platformhoz. 

(Jean-Pierre Chevènement-nal már korábban is komolyabb nézetkülönbségei voltak az EU-val 

kapcsolatos kérdésekben.) 

 

1997-2002. között parlamenti képviselője volt Seine-et-Marne megye hatodik 

választókerületének (Meaux-Nord), majd Seine-et-Marne szenátorává választották 2004. 

szeptember 26-án, 2001-ben újraválasztották. Részt vesz a Szenátus pénzügyi bizottságának 

munkájában, mint a költségvetési ügyek általános jelentéstevője, 2008. óta a bizottság 

alelnöke. Mint a „Veille et sécurité sanitaire” (elővigyázatosság és egészségügyi biztonság) 

bizottság jelentéskészítő tagjaként két informális jelentés köthető a nevéhez, ezek:  

-  a baromfi-influenza elleni intézkedések kritikus szemléletű megközelítése (une 

approche critique de la mise en œuvre des moyens de lutte contre la grippe aviaire) 

2006-ban, és  
-  az egészségügyi biztonsági ügynökségek: a reaktivitástól a stratégiáig (les agences de 

sécurité sanitaire : de la réactivité à la stratégie) 2007ben. 

Jean Arthuis-val (a pénzügyi bizottság elnöke) és Philippe Marini-val (rapporteur général) 

társszerzője a „L’affaire EADS: des pistes pour une meilleure gouvernance” (az EADS-ügy: 

lehetőségek egy jobb irányításra) című informális jelentésnek. Nicole Bricq tagja volt Caisse 

des dépôts et consignations felügyelő bizottságának, a Conseil de l'immobilier de l'État-nak, 

valamint az Observatoire de la sécurité de cartes de paiement-nak. 

 

Egyéb, általa jegyzett dokumentumok: 

- törvényjavaslat a kollektív fellébbezésről (proposition de loi sur le recours collectif, 

Richard Yung-gal) 

- törvényjavaslat a természeti katasztrófákkal kapcsolatos rendszer reformjáról 

(proposition de loi relative à la réforme du régime des catastrophes naturelles) a 

2003-as aszályt követően) 

- törvényjavaslat a fogyasztási hitelekről, valamint a szerény anyagi helyzetű családok 

által igénybe vehető szociális hitel bevezetéséről (proposition de loi visant à encadrer 

le crédit à la consommation et à instaurer un crédit social en faveur des ménages 

modestes, 2008) 

- törvényjavaslat a vállalatvezetők státusáról és bérezésük kereteiről (proposition de loi 

visant à réformer le statut des dirigeants de sociétés et à encadrer leurs 

rémunérations, 2008) 

- törvényjavaslat a hozzáadott-érték adóval kapcsolatos kompenzációs alap reformjáról 

(proposition de loi visant à une réforme du Fonds de compensation pour la taxe sur la 

valeur ajoutée, 2009) 

- törvényjavaslat a részvénytáraságokban alkalmazott tisztséghalmozási szabályokról és 

az igazgatótanácsokban és felügyelőbizottságokban alkalmazandó kiegyenlített férfi-

női részvételről (proposition de relative aux règles de cumul et d'incompatibilité des 

mandats sociaux dans les sociétés anonymes et à la représentation équilibrée des 

femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance) 
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- törvényjavaslat az igazgatótanácsokban és felügyelőbizottságokban alkalmazandó 

kiegyenlített férfi-női részvételről és a szakmai egyenlőségről (proposition de loi 

relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils 

d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle).  

 

François Holland fontos támogatója már 2009. óta. Meaux város önkormányzati képviselői 

testületének 2001. óta (ellenzéki) tagja. 

 

Miniszteri kinevezésekor már nem élő korábbi mandátumai: 

 Seine-et-Marne megye hatodik választókerületének (Meaux-Nord) parlamenti 

képviselője 1997-től 2002-ig, a parlament pénzügyi bizottságának tagja, szerzője az 

ökológiai adórendszerről (fiscalité écologique) készült jelentésnek, 1999-ben pedig a 

kormányfő megbízásából a gázpiaci direktívák alkalmazását vizsgálta, valamint tagja 

volt a Toulouse-ban az AZF vállalatnál bekövetkezett katasztrófát ezen keresztül az 

ipari kockázatokat vizsgáló nemzetgyűlési bizottságnak; 

 Ile-de-France régió regionális önkormányzati képviselő testületének tagja 1983-tól 

1989-ig, ahol a kulturális bizottság elnöke. 

 

Somogyi Norbert mezőgazdasági és TéT-attasé 
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