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1. Az év magyar európai
– Szakpolitikai munka alapján

parlamenti

képviselője

1. Kósa Ádám (Fidesz-KDNP)
2011-12-ben a magyar európai parlamenti képviselők közül a fideszes
Kósa Ádám nevéhez fűződött a legjelentősebb szakpolitikai munka. A
képviselő a fogyatékkal élők helyzetéről készített átfogó jelentést, mely
dokumentum az egyik legégetőbb kérdésnek a munkaerő-piaci integrációt
jelöli meg. Kósa Ádám két véleménye közül az idén májusban elfogadott
az európai statisztikai programról szólt, a júliusban elkészített
véleménytervezete pedig az ún. Közös Stratégiai Keretről, mely a
különböző európai pénzügyi alapok felhasználásának közös szabályait
tartalmazta. Kósa emellett 26 különböző témában módosító indítványokat is benyújtott az
elmúlt egy évben.

2. Gurmai Zita (MSZP)
Szorosan Kósa Ádám mögött végzett Gurmai Zita, aki az elmúlt évben az
Európai Unió egyik politikai zászlóshajó-projektjéről, az uniós szintű
demokráciát erősítő Európai Polgári Kezdeményezés végrehajtásáról írt
jelentést, valamint az uniós polgárságról szóló 2010. évi jelentésről
véleményt. Gurmai Zita emellett 13 különböző témában nyújtott be
módosító javaslatokat, többek közt a női-férfi egyenlőségről szóló 2011es jelentéstervezethez és a Polgárok Európai Évéhez (2013)
kapcsolódóan.

3. Glattfelder Béla (Fidesz-KDNP)
Glattfelder Béla egy jelentés és egy vélemény szerzője volt, valamint hat
témában adott be módosító indítványt az elmúlt évben. Glattfelder
jelentése az EU-Svájc közötti agrárkereskedelmet tárgyalta, európai
parlamenti véleményét pedig az alacsony szén-dioxid-kibocsátású,
versenyképes gazdaság 2050-ig történő megvalósításának ütemtervéről
írta.
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2. Az év magyar európai
– Politikai munka alapján

parlamenti

képviselője

1. Göncz Kinga (MSZP)
Göncz Kinga tudhatja maga mögött a politikailag legaktívabb évet a magyar
európai parlamenti képviselők közül. A képviselő négy különböző
parlamenti állásfoglalást indítványozott, többek közt az új magyar
Alaptörvénynek és a magyar demokrácia helyzetének vizsgálatát követelő
állásfoglalásokat. Göncz más témákban is aktív volt: a közép- és keleteurópai munkavállalók ellen uszító diszkriminatív internetes oldalakkal,
valamint a bolgár és román munkavállalók szabad mozgásával kapcsolatban
is előterjesztett határozatot. Emellett 40 felszólalásával (az euróválságtól a hajléktalanok
védelméig) és 18 parlamenti kérdésével hívta fel magára politikus társai és a közvélemény
figyelmét. Mindemellett Göncz Kingát ismét megválasztották az Állampolgári Jogi, Bel- és
Igazságügyi Bizottság alelnökének.

2. Pelczné Gáll Ildikó (Fidesz-KDNP)
A fideszes Pelczné Gáll Ildikó rekordszámú, 83 felszólalásával vált az
elmúlt év második legaktívabb képviselőjévé. Pelczné több felszólalásában
is aggódott az euró stabilitásáért és gyorsabb cselekvésre szólította fel a
döntéshozókat. A képviselő emellett a parlamenti kérdések műfaját is
gyakran alkalmazta: többek közt kérdést intézett a hazánk ellen folyó
túlzottdeficit-eljárásról és annak várható következményeiről, a szerinte
Magyarországgal szemben fennálló „kettős mérce” alkalmazásának okairól.
A képviselőasszony egy állásfoglalási indítványhoz is a nevét adta: a dokumentumban a magyar
és közép-európai állampolgárságú személyeknek adott tartózkodási engedélyek számára
vonatkozó svájci kvóták felülvizsgálatát kérte.

3. Tabajdi Csaba (MSZP)
Tabajdi Csaba tavaly és tavalyelőtt is az év magyar európai képviselője lett
a politikai kategóriában, idén a dobogó harmadik fokát érte el. 60
felszólalásával Tabajdi továbbra is az egyik legtöbbet felszólaló magyar
képviselő, aki az elmúlt hónapokban kiállt az eurókötvények kibocsátása
és a szorosabb politikai koordináció mellett, illetve felszólalt a kohéziós
alapok felfüggesztése ellen, a magyar lakossággal szembeni
igazságtalanságnak nevezve a lépést. Tabajdi az egyik fő szónoka volt a
magyar politikai helyzetről szóló vitanapoknak is. A szocialisták delegációvezetője emellett
kilenc parlamenti kérdéssel és két Magyarországot érintő állásfoglalási indítvánnyal járult
hozzá az Európai Parlament munkájához.
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3. A magyar európai parlamenti képviselők szakpolitikai
munkája

3.1 Jelentéstevői feladatok
Egy jelentés jelentéstevőjének (raportőrének) lenni a legjelentősebb munkát és a legnagyobb
felelősséget jelentő szakpolitikai feladat. A raportőr egy politikai ügy, vagy egy szakpolitikai
dosszié felelősévé válik, feladata a témafelelős szakbizottság álláspontjának kidolgozása és
megfogalmazása, illetve annak képviselete az Európai Parlament plenáris ülésén. A
jelentéstevői szerepre való felkérés nemcsak a politikai csoportok alkuját jelzi, de azt is, hogy
a képviselőt szakmailag alkalmasnak látják arra, hogy az adott bizottság számára kidolgozza a
tervezetet, majd a módosító javaslatok beérkezése után elkészítse azt a végleges szöveget,
amely a plenáris ülés elé kerül. A Policy Solutions számára ez a megbízatás esik a legnagyobb
súllyal a latban az év magyar európai parlamenti képviselője megnevezésekor.
2011 júliusa és 2012 júliusa között a megelőző évekhez képest több, összesen hét
magyarországi képviselő kapott jelentéstevői feladatot. A raportőri munkák között
politikailag nagy jelentőségűek és technikai javaslatok egyaránt szerepeltek. A jelentések
közül négyet fideszes, hármat szocialista politikus jegyez – a jobbikos és az MDF-es
politikusok nem kaptak ilyen megbízatást az elmúlt időszakban.
A szocialista Gurmai Zita még 2010 végén készítette el a ciklus egyik legfontosabb jelentését,
az Európai Polgári Kezdeményezésről szóló dokumentumot, az elmúlt egy évben pedig ő
jegyezte ennek a kezdeményezésnek a végrehajtásáról szóló javaslatot. Az Európai Polgári
Kezdeményezés lényege, hogy 1 millió aláírással befolyásolhatják az európai polgárok az Unió
törvényhozását. Az ugyancsak MSZP-s Herczog Edit első számú szakpolitikai témájában, az
energiapolitikában kapott lehetőséget jelentés készítésére. A biztonságos, fenntartható és
versenyképes
energiaellátás
európai
stratégiájáról
szóló
dokumentum
hozzájárul az európai belső energiapiac kialakításához és lehetővé teszi a tagállamit
meghaladó, uniós szintű politikai koordinációt a más országok befolyásos energiaellátóival
folytatott tárgyalások során.
A fideszes Kósa Ádám a fogyatékkal élők helyzetéről készített átfogó jelentést, mely az egyik
legégetőbb kérdésnek a munkaerő-piaci integrációt jelöli meg. A dokumentum felszólítja az
uniós tagállamokat, hogy ratifikálják a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZegyezményt. Párttársa, az azóta köztársasági elnökké választott Áder János a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos balesetek elleni védekezésről szóló európai uniós irányelv 2015-től
hatályos új szabályozására tett javaslatot. A javaslat révén jelentősen megerősödik az európai
vegyi üzemek biztonsága.
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A fentiek mellett Tabajdi Csaba készített jelentést, mely elsősorban a méhek egészségi
helyzetének javításával és a méhészeti szektor helyzetével foglalkozott. A fideszes Gál Kinga
társ-jelentéstevője volt a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítását célzó
finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló jelentésnek. Ez a jelentés segítséget nyújt
abban, hogy az Európai Parlamentnek nagyobb beleszólása legyen az emberi jogok
érvényesülésének előmozdítását szolgáló eszköz felhasználásának részleteibe. Glattfelder Béla
pedig az EU-Svájc közötti agrárkereskedelemről szóló jelentést jegyezte.
Helyezés

A képviselő neve

1-7.
1-7.
1-7.
1-7.
1-7.
1-7.
1-7.

Áder János
Gál Kinga
Glattfelder Béla
Gurmai Zita
Herczog Edit
Kósa Ádám
Tabajdi Csaba

Jelentések száma
(2011. július – 2012. június)
1
1
1
1
1
1
1
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3.2 Véleményezői tevékenység
Amennyiben egy európai parlamenti jelentésnek több szakpolitikai területet érintő hatása
van, akkor a „főfelelős” jelentéstevő mellett kijelölésre kerülnek úgynevezett véleményezők
is. Ezen véleményezők a saját szakbizottságuk módosító javaslatait gyűjtik össze, egyeztetik és
szövegezik meg. Az ilyen véleményezői megbízatás ezért szakmailag igen jelentős, hiszen az
elkészített véleményben javasolt módosítások sok esetben a végső joganyag részévé válnak.
Az elmúlt egy során a magyarországi európai parlamenti képviselők közül tízen is kaptak
véleményezői megbízatást. Ez előrelépésnek számít az előző időszakhoz képest, hiszen a
megelőző két évben összesen tizenhárom magyar képviselőre bíztak véleményt, 2009-2010ben öt, 2010-2011-ben pedig nyolc politikusra. A vélemények elkészítését a legtöbb esetben
fideszes politikusra bízta a szakbizottsága, egy esetben azonban szocialistára, két esetben
pedig a függetlenek között helyet foglaló jobbikos Kovács Bélára. Az Európai Parlamentben
ritka, hogy nem valamelyik frakció tagja kap jogot vélemény készítésére, így a két – amúgy
közvetlenül vagy közvetve orosz relációjú – dokumentum elkészítése jelentős eredmény
Kovács Béla részéről.
A fideszes politikusok elsősorban az Európai Unió költségvetésével és gazdaságpolitikájával
kapcsolatban készítettek véleményeket: Surján László az utóbbi évek egyik legfontosabb
témájában, a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről írt véleményt,
valamint dokumentumot készített a 2012-es költségvetési tervezetről szóló parlamenti
álláspontról is. Őry Csaba véleményeinek mindegyike a 2010-es pénzügyi évre szóló
költségvetés végrehajtására vonatkozó mentesítésről szólt, így lényegében egy témához
kapcsolódóan készített hat jelentést. A hat jelentése ugyanakkor az egész Európai
Parlamentben a második legjobb teljesítmény ilyen téren.
Hasonló témában, valamint az előzetes költségvetési tervek monitoringjáról és értékeléséről
írta véleményeit Deutsch Tamás is. Kósa Ádám két véleménye közül az idén májusban
elfogadott az európai statisztikai programról szól, a júliusban elkészített véleménytervezete
pedig az ún. Közös Stratégiai Keretről, mely a 2014-2020 közötti különböző európai
pénzügyi alapok felhasználásának közös szabályait tartalmazza.
Járóka Lívia és Gurmai Zita is számukra ismerős terepen mozogtak egy-egy véleményükkel.
Járóka az alapvető jogok 2010-es helyzetéről, Gurmai pedig az uniós polgárságról szóló 2010.
évi jelentésről írt véleményt. Ezeken kívül három „fideszes” vélemény született még az elmúlt
évben: Glattfelder Béla az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig
történő megvalósításának ütemtervéről, Gyürk András az egységes piac működésével
kapcsolatos 20 legfőbb aggályáról, Hankiss Ágnes pedig a globális cyberbiztonságról készített
dokumentumot.
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Helyezés

A képviselő neve

1.
2-5.
2-5.
2-5.
2-5.
6-10.
6-10.
6-10.
6-10.
6-10.

Őry Csaba
Deutsch Tamás
Kósa Ádám
Kovács Béla
Surján László
Glattfelder Béla
Gurmai Zita
Gyürk András
Hankiss Ágnes
Járóka Lívia

Vélemények száma
(2011. július – 2012. június)
6 (egy témában)
2
2
2
2
1
1
1
1
1
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3.3 Módosító indítványok
A módosító indítványok elsődleges szerepe az uniós jogszabályok és nem jogalkotási
dokumentumok tartalmának megváltoztatása és befolyásolása. Ezzel az eszközzel az EPképviselők érvényre juttathatják választóik akaratát, saját vagy pártcsoportjuk közpolitikai
preferenciáját. A jelentéstevői és véleményezői feladatkör mellett a módosító indítványok
útján tudják az EP-képviselők a leginkább befolyásolni egy-egy jogszabálytervezet tartalmát.
Az európai parlamenti munka során a módosító indítványok is alkalmasak arra, hogy egy
képviselő bizonyítsa hozzáértését és az aktív szerepfelfogásra való hajlandóságot.
Módosító indítványok beterjesztése gyakori eszköz volt az elmúlt év során a magyar
képviselők kezében is. Ugyanakkor, míg a „listavezető” Herczog Edit 46, az őt követő
Pelczné Gáll Ildikó pedig 37 különböző alkalommal javasolt módosítást az uniós
jogszabályokban, addig Bokros Lajos, Szájer József és Szegedi Csanád egyetlen módosító
indítványt sem jegyzett az elmúlt évben. Kiemelkedő Göncz Kinga teljesítménye is, a
képviselő az utóbbi három év mindegyikében dobogós helyen volt a beadott módosítók
száma tekintetében. Herczog, Pelczné és Göncz nem csak a magyarok köréből emelkedik ki:
az egész Európai Parlamentben a húsz legtöbb módosítót jegyző képviselők között vannak.
Helyezés

A képviselő neve

1.
2.
3.
4.
5.
6-7.
6-7.
8.
9-10.
9-10.
11.
12.
13-14.
13-14.
15.
16.
17.
18.
19.

Herczog Edit
Pelczné Gáll Ildikó
Göncz Kinga
Kósa Ádám
Gyürk András
Gurmai Zita
Járóka Lívia
Bagó Zoltán
Surján László
Schöpflin György
Deutsch Tamás
Hankiss Ágnes
Glattfelder Béla
Gál Kinga
Tabajdi Csaba
Áder János
Őry Csaba
Morvai Krisztina
Kovács Béla

Módosító indítványcsomagok
száma
(2011. július – 2012. június)
46
37
35
26
25
13
13
11
10
10
8
7
6
6
5
4
3
2
1
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4. A magyar európai parlamenti képviselők politikai munkája

4.1 Állásfoglalási indítványok
Egy szakbizottság, valamelyik képviselőcsoport vagy legalább negyven képviselő nyújthat be
állásfoglalási indítványt az Európai Parlament plenáris ülése elé. Az állásfoglalási indítványok
sok esetben a demokrácia vagy az emberi jogok megsértését elitélő – szimbolikus nyilatkozatok, de más, a Parlament napirendjén szereplő kérdésről is kiadható ilyen
deklaráció. Az elfogadott indítványnak csak politikai következménye van, jogi nincsen. Egy
adott képviselő szerepe az állásfoglalási indítvány elindításában sokféle lehet: a legkomolyabb
munkát az a képviselő végzi, aki a kitalálója, megszövegezője az indítványnak, míg a másik
véglet az, ha egy politikus csak egyszerűen a nevét adja a dokumentumhoz.
A 2011-12-es őszi-tavaszi ciklusban ismét több magyar vonatkozású politikai téma került az
Európai Parlament elé. 2011 júliusában határozatot fogadott el a Parlament, melyben
felszólította a magyar kormányt, hogy működjön együtt az Európa Tanáccsal és a Velencei
Bizottsággal, az Európai Bizottságot pedig, hogy vizsgálja meg, megfelel-e az új Alaptörvény az
Európai Unió Alapjogi Chartájának. 2012 februárjában újabb állásfoglalásban adott hangot
aggodalmának az EP a demokrácia, a jogállamiság, az emberi és szociális jogok, a fékek és
ellensúlyok rendszere, valamint az egyenlőség és a megkülönböztetés tilalma terén fennálló
magyarországi helyzet miatt. Mindkét állásfoglalást magyar részről Göncz Kinga és Tabajdi
Csaba jegyezte. Göncz más témákban is aktív volt: a közép- és kelet-európai munkavállalók
ellen uszító diszkriminatív internetes oldalakkal, valamint a bolgár és román munkavállalók
szabad mozgásával kapcsolatban is előterjesztett állásfoglalási indítványt.
A fideszes Szájer József még Göncznél is gyakrabban élt az állásfoglalási indítvány eszközével,
öt alkalommal kezdeményezett ilyen határozatot – elsősorban az Európai Bizottság
munkaprogramjával kapcsolatban, de állásfoglalásra irányuló indítványt nyújtott be a „stabil,
felelősségteljes és fenntartható Európai Unió megvalósulása érdekében” is. Ugyanakkor a
magyar Alaptörvényt megvédő – Gál Kingával közös - javaslata nem került elfogadásra az
Európai Parlamentben. Szájer párttársai közül Őry Csaba és Gál Kinga 3-3, Pelczné Gáll
Ildikó és Schöpflin György 1-1 alkalommal jegyzett állásfoglalási indítványt.
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Helyezés

A képviselő neve

1.
2.
3-4.
3-4.
5.
6-8.
6-8.
6-8.

Szájer József
Göncz Kinga
Őry Csaba
Gál Kinga
Tabajdi Csaba
Pelczné Gáll Ildikó
Gurmai Zita
Schöpflin György

Állásfoglalási indítványok száma
(2011. július – 2012. június)
5
4
3
3
2
1
1
1
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4.2 Parlamenti felszólalások
Az Európai Parlament két helyszínen, Strasbourgban és Brüsszelben tart plenáris üléseket,
mely üléseken a politikai vitákat és a szavazásokat folytatják le. A plenáris ülések emellett
lehetőséget biztosítanak arra is, hogy a képviselők kérdéseket tegyenek fel más uniós
intézmények vezetőinek, így az Európai Bizottság biztosainak, vagy az Európai Unió
Tanácsának elnökének. A plenáris ülésen való felszólalások jelentős része leginkább a
választóknak szóló politikai üzenet, hiszen az egyes jogszabály-tervezetek szakmai vitáit a
szakbizottságokban már a plenáris ülés előtt lefolytatták a képviselők. Ugyanakkor nem
szabad lebecsülni sem a felszólalások politikai súlyát, hiszen később ezeket a beszédeket idézi
a sajtó, és ez az egyetlen lehetősége minden képviselőnek, hogy teljes európai parlamenti
plénum előtt kifejtse álláspontját.
Az Európai Parlamentben elhangzott viták közül két témában voltak kiemelkedően aktívak a
magyar képviselők: 2011 szeptemberében az euróövezet jövőjéről szóló diskurzusban, illetve
2012 elején a hazánkban lezajló politikai fejleményekről folyó parázs vitában. Ez utóbbin
Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott.
Míg korábban a plenáris ülésen való felszólalás tipikusan „ellenzéki” műfaj volt, addig az
elmúlt egy évben a többségben lévő néppárti képviselők aktivizálták magukat. Pelczné Gáll
Ildikó rekordszámban, 83 alkalommal szólalt fel az elmúlt egy évben, de Deutsch Tamás is 71
alkalommal kért szót. Az eddigi csúcstartó, a szocialisták delegációvezetője, Tabajdi Csaba a
képzeletbeli dobogó harmadik fokán végzett 60 beszéddel. A legaktívabb jobbikos felszólaló
Szegedi Csanád volt 36 felszólalással.
A felszólalás az egyetlen parlamenti műfaj, mellyel minden magyar képviselő élt, ugyanakkor
látványosan csökkent a sokáig csúcstartó Morvai Krisztina megszólalásainak száma, és
továbbra is „visszafogott” maradt a mindössze öt alkalommal szót kérő Bokros Lajos.
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Felszólalások száma
(2011. július – 2012. június)
83
71
60
41
40
40
36
33
27
12

10.
11-12.
11-12.
13-15.
13-15.
13-15.
16.
17.
18-21.
18-21.
18-21.
18-21.
22.

Gál Kinga
Gurmai Zita
Járóka Lívia
Kósa Ádám
Gyürk András
Morvai Krisztina
Schöpflin György
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Őry Csaba
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23
20
20
17
17
17
12
11
10
10
10
10
6

13

4.3 Parlamenti kérdések
Az európai parlamenti képviselőknek joguk van írásbeli kérdéseket intézni az Európai
Bizottsághoz és az Európai Unió Tanácsához. A kérdések egyrészről ezen két szerv
ellenőrzését szolgálják, másrészről a képviselők a kérdések révén implicit módon felhívják a
Bizottság és a Tanács figyelmét fontos politikai ügyekre. A kérdések sok esetben arra is
szolgálnak, hogy írásban kapjanak a politikusok választ a szakterületüket érintő európai
álláspontról. A kérdések így egyfajta kiegészítő eszközök, sem politikai, sem szakpolitikai
súlyuk nem jelentős.
Feltett kérdések számában – a tavalyi évhez hasonlóan ismét - a szocialista Göncz Kinga
végzett az élen az elmúlt egy évben. A volt külügyminiszter 18 alkalommal tett fel kérdést a
többi európai intézménynek. A kérdések nagy része a magyar kormány tevékenységéhez
kapcsolódott, így Göncz érdeklődött többek közt a magyar médiatörvény, az egyházügyi
törvény, az adatvédelmi törvény és a visszamenőleges hatályú törvények jogszerűségével
kapcsolatban. Képviselőtársai, Tabajdi Csaba 9, Herczog Edit pedig 8 alkalommal tett fel
hivatalosan kérdést az Európai Bizottságnak
A fideszes képviselők közül a feltett kérdések tekintetében Pelczné Gáll Ildikó volt a
legaktívabb. Pelczné többek közt kérdést intézett a hazánk ellen folyó túlzottdeficit-eljárásról
és annak várható következményeiről, a szerinte Magyarországgal szemben fennálló „kettős
mérce” alkalmazásának okairól. A képviselő asszony emellett érdeklődött az Európai
Bizottságnál az európai gazdasági modell kiigazításáról, valamint az európai közbeszerzési
szabályrendszer felülvizsgálatáról is.
Összességében az Európai Bizottsághoz intézett kérdés népszerű műfaj volt a magyar
képviselők körében: mindössze három képviselő Morvai Krisztina, Schöpflin György és
Szegedi Csanád nem élt ezzel az eszközzel az elmúlt évben.
Helyezés
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18
9
8
6
6
4
4
3
3
14

8-11.
8-11.
12-17.
12-17.
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Áder János
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Őry Csaba
Kovács Béla
Bokros Lajos
Szájer József
Glattfelder Béla

3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
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4.4 Írásos nyilatkozatok
Az írásos nyilatkozat maximum öt EP-képviselő közös kezdeményezése, melynek célja, hogy
valamilyen – az EU hatáskörébe tartozó - témában politikai állásfoglalás szülessen vagy vita
induljon. A nyilatkozatot az EP-képviselők legalább felének kell három hónapon belül aláírnia
ahhoz, hogy elfogadásra kerüljön. Tekintettel arra, hogy kevés politikai témában van olyan
mértékű egyetértés és érdeklődés az EP-képviselők körében, hogy legalább felük szignózzon
egy írásos nyilatkozatot, ezért kevés ilyen kezdeményezés indul, és nagyrészük nem jut el az
elfogadásig.
A magyar EP-képviselők közül mindössze hárman éltek a vizsgált időszakban az írásos
nyilatkozat indításának lehetőségével. A fideszes Kósa Ádám a 112-es segélyhívő, a
fogyatékossággal élők szavazati joga és a sclerosis multiplex elleni európai szintű fellépés
érdekében gyűjtött képviselői aláírásokat. A szocialista Göncz Kinga az aktív időskor és a
nemzedékek közötti szolidaritás európai éve érdekében nyújtott be írásbeli nyilatkozatot,
párttársa, Herczog Edit pedig Václav Havel támogatására és elismerésére.
Ugyanakkor az aláírásgyűjtésben egyedül Kósa Ádám volt sikeres a három képviselő közül, az
ő nyilatkozata a 112-es segélyhívóról megkapta a szükséges számú támogatást. A javaslat célja
a 112-es egységes európai segélyhívó rendszer teljes értékű használatának biztosítása a
siketek, a nagyothallók valamint a beszédsérültek számára. Göncz 238, Herczog pedig 141
aláírást gyűjtött össze a szükséges 368 helyett, így nyilatkozataiknak nem lett jogi/politikai
következménye.
Helyezés
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3
1
1
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Módszertan
A Policy Solutions egyedüli intézetként 2009 óta rendszeresen nyilvánosan értékeli a magyar európai
parlamenti képviselők brüsszeli és strasbourgi teljesítményét. Elemzéseinkben két szempont szerint vizsgáljuk az
uniós képviselőink munkáját. Külön elemezzük azokat az eszközöket, amelyekkel az egyes képviselők az Európai
Unióban folyó jogalkotási folyamatokra tudnak hatással lenni, illetve azokat a fórumokat, amelyek a szélesebb
értelemben vett politikai munkának adnak teret. A magyar EP-képviselők elmúlt egy évét összefoglaló
kutatásunk ugyanezen logika mentén halad.
Ennek megfelelően az elmúlt egy évet átfogó elemzésünk szakmai munkát vizsgáló részében egyenként
áttekintjük, hogy kik voltak a legtöbbször foglalkoztatott jelentéstevők, véleményezők, illetve kik adták be a
legtöbb sikeres módosító indítványt. A második nagy fejezetben a politikai aktivitás négy legfőbb formáját – az
állásfoglalási indítványokat, a plenáris felszólalásokat, az írásbeli nyilatkozatokat és a parlamenti kérdéseket –
vizsgáljuk egyesével.
Az elmúlt egy év valamennyi magyar jelentésének, véleményének, módosító indítványának, felszólalásának,
kérdésének és állásfoglalási indítványának ismeretében azonban arra is vállalkozunk, hogy a számokat ne csak
önmagukban nézzük, hanem kontextusba is helyezzük: az egyes képviselői tevékenységeket azok súlya és
jelentősége alapján is értékeljük. Elismerjük, hogy elemzésünk emiatt hordoz magában szubjektív elemeket (a
szakpolitikai munkánál például jóval nagyobb súllyal esnek latba a jelentéstevői munkák, mint a módosító
indítványok), de meggyőződésünk, hogy bár nagyban támaszkodunk rájuk, csupán a számok világának
felhasználásával az egyes – akár egy képviselői eszközön belüli – tevékenységek közötti különbségtétel szinte
lehetetlen feladat. Jelen írás ezért minden táblázathoz szöveges indoklást is tartalmaz, melyben rámutatunk az
egyes képviselői eszközök súlyára és a legaktívabb politikusok által vitt témák jelentőségére.
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