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1. Az EP-képviselők politikai munkája
A magyarországi belpolitikai helyzetről folyó diskurzus az elmúlt két hónapban tovább
folytatódott az Európai Parlamentben és annak falain kívül is. Február közepén három
Magyarországról szóló állásfoglalási tervezetről is voksolt a parlament. Néppárti képviselők –
köztük a magyar Szájer József és Gál Kinga – a kormány mellett kiálló indítványra tettek
javaslatot, és hasonló szellemű beterjesztést tett az Európai Konzervatívok és Reformisták
képviselőcsoportja is. A szocialista, liberális és zöldpárti képviselők ezzel szemben a magyar
kormányt és a magyarországi fejleményeket elítélő állásfoglalást terjesztett a parlament elé az
Alaptörvénnyel, valamint a sarkalatos törvényekkel kapcsolatban. A Tabajdi Csaba és Göncz
Kinga szocialista EP-képviselők által is kezdeményezett állásfoglalásra irányuló indítvány végül
megkapta a többséget a szavazáskor, így az Európai Parlament elmarasztalta a magyar
kormányt.
A határozattervezet kapcsán Gyürk András, a Fidesz EP delegációjának vezetője Mesterházy
Attilának címzett nyílt levélben kérte a szocialista képviselőket, hogy ne támogassák a
Magyarország számára negatív következményekkel járó indítványt. Áder János szintén
levélben kért választ a határozattervezetet aláíró és megszavazó szocialista képviselőktől a
bírói és ügyészi függetlenséggel, valamint a választójogi törvénnyel és az ellenzék
demokratikus jogait csorbító rendelkezésekkel kapcsolatos aggályaikról, melyre Tabajdi és
Göncz képviselők közösen írt válaszlevelükben fejtették ki álláspontjukat. A magyar néppárti
képviselők sajtóközleményükben koncepciós ítéletnek és Magyarország elleni baloldali
támadásnak minősítették az elfogadott határozatot, ugyanakkor Tabajdi szocialista
delegációvezető szerint az állásfoglalás a magyar állampolgárok érdekében fogalmaz meg
kritikát az Orbán-kormánnyal szemben, a kohéziós alapok megvonásának lehetőségét
azonban a magyar szocialisták is határozottan elutasították.
A plenáris ülésen több magyar képviselő is felszólalt a hazánkat elítélő határozat kapcsán.
Áder János, Bagó Zoltán és Szájer József szavazáshoz fűzött indokolásukban utasították el az
elfogadott állásfoglalást, Tabajdi Csaba pedig márciusban szólalt fel a kohéziós alapok
felfüggesztése ellen, a magyar lakossággal szembeni igazságtalanságnak nevezve a lépést.
A Magyarországról folyó vita azonban nem korlátozódott az elítélő határozatra és a kohéziós
alapok felfüggesztésére. Göncz Kinga szocialista képviselőasszony februári felszólalásában a
magyar rokkantnyugdíjasokat érintő negatív intézkedésekre hívta fel a figyelmet, emellett két
kérdést intézett a Bizottsághoz a magyarországi visszamenőleges hatályú törvényalkotással,
valamint az új egyházi törvény közösségi joggal való összeegyeztethetőségével kapcsolatban.
Ez utóbbi kérdéshez csatlakozott Gurmai Zita és Tabajdi Csaba szocialista képviselőtársa is.
Gyürk András néppárti delegációvezető Magyar Bálintnak, az Európai Innovációs és
Technológiai Intézet igazgatótanácsának tagjának függetlenségét illetően fordult kérdéssel a
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Bizottsághoz a volt liberális politikus magyar kormányt bíráló nyilatkozata miatt, Herczog Edit
pedig a mobilfizetési rendszer állami monopóliumba vétele kapcsán kérte a Bizottság
állásfoglalását.
Hankiss Ágnes az Állampolgári jogi, Bel-és Igazságügyi Bizottság tagjaihoz intézett levelében
utasította vissza a Magyarországon intézményesített antiszemitizmus vádját, hangsúlyozva,
„nem igaz, hogy a zsidósága miatt ma bárkinek is félnie kellene Magyarországon”. Járóka Lívia
Neelie Kroes kijelentései miatt ragadott tollat, a digitális és médiaügyekért felelős biztos
szerint ugyanis a magyarországi kisebbségekkel szemben mindennapos diszkrimináció és
félelemkeltés tapasztalható, amely kijelentését Járóka szerint nem tudta megfelelően
alátámasztani. Szájer József is nyílt levélben bírálta Kroes biztos asszonyt Navracsics Tibor
bizottsági meghallgatása során tanúsított elfogult magatartása miatt.
Természetesen a magyar kérdés mellett számos egyéb témával is foglalkoztak a magyar
képviselők február és március hónapban. A felszólalások terén két néppárti politikus, Bagó
Zoltán és Pelczné Gáll Ildikó járt az élen, előbbi képviselő összesen 26 alkalommal szólalt fel
jellemzően a szavazáshoz fűzött indoklás formájában, utóbbi pedig 21 esetben fejtette ki
véleményét főként gazdasági témájú vitákban. A szocialistáknál Tabajdi Csaba kapott szót
legtöbbször, összesen 10 alkalommal, főként külügyi témájú ügyekben, a jobbikos képviselők
között pedig ezúttal Morvai Krisztina volt a legaktívabb hét felszólalásával. Bokros Lajos
egyszer sem szólalt fel az utóbbi két hónapban, ellene pártjának jogutódja, a JESZ szervezett
tüntetést márciusban Strasbourgban. Surján László fideszes képviselő a parlament
alelnökeként vett részt számos vita levezetésében.
A korábban már említetteken kívül számos Bizottsághoz intézett kérdést nyújtottak be a
képviselők. Szájer József, Surján László, Pelczné Gáll Ildikó és Kósa Ádám az Európai
Hitelminősítő Intézet létrehozásával, Tabajdi Csaba és Göncz Kinga az egységes
mezőgazdasági támogatási rendszerre vonatkozó irányelvek alkalmazásával, Gál Kinga pedig a
szlovák állampolgársági törvény alkalmazásával kapcsolatban fordult az uniós testülethez.
További kérdéseket tett fel még különböző témákban Deutsch Tamás, Pelczné Gáll Ildikó,
Tabajdi Csaba, Gyürk András és Göncz Kinga, aki négy feltett kérdésével a legaktívabb
magyar politikus volt ezen a területen.
Pártállástól függetlenül nagy felháborodást váltott ki a magyar képviselők körében a holland
radikális jobboldali Szabadságpárt által indított, a Hollandiában munkát vállaló kelet- és
közép-európaiak feljelentésére buzdító honlap. Göncz Kinga felszólalásában hívta fel a
figyelmet a szélsőséges akcióra, Morvai Krisztina pedig az ügy apropóján nevezte
gyarmatosítónak az EU-t, egyúttal felvetette a kérdést, „maradt-e Magyarországnak bármi
oka arra, hogy az Európai Unió tagja maradjon?”. Járóka Lívia a hasonlóan rasszista és
gyűlöletkeltő oldalak nagy számára hívta fel a figyelmet, egyúttal sürgette az uniós és tagállami
szabályozás megváltoztatását annak érdekében, hogy hatékony választ tudjanak adni az
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információs technológia által életre keltett új kihívásokra. A diszkriminatív honlapot elítélte
az Európai Parlament, az erre irányuló közös állásfoglalási indítvány kezdeményezője volt
többek közt Göncz Kinga és Szájer József is.
Szerbia uniós tagjelölti státuszáról is döntöttek az Európai Unió illetékesei, a Szerbiáról folyó
parlamenti vitákban – Magyarország érdekeltségéből kifolyólag – több hazánkat képviselő
politikus is kifejtette álláspontját. Göncz Kinga szerint a vajdasági magyarság és Magyarország
számára egyaránt jó hír a döntés, Tabajdi Csaba kulcsfontosságúnak tartotta, hogy a szerb
országgyűlési választások előtt megadta a Tanács a tagjelölti státuszt, és a térség stabilitása
szempontjából is fontosnak nevezte a lépést. A magyar néppárti képviselők – Bagó Zoltán,
Deutsch Tamás, Gál Kinga, Pelczné Gáll Ildikó és Schöpflin György – szintén üdvözölték a
döntést, de felhívták a figyelmet a politikai és gazdasági konfliktusok rendezésének
szükségességére, valamint a magyar kisebbségek érdekvédelmének fontosságára. Morvai
Krisztina a magyar kisebbségekkel szembeni jogsértésekre helyezte a hangsúlyt
felszólalásában.
Szegedi Csanád, a Jobbik Európai Parlamentbe delegált képviselője a márciusi szlovákiai
parlamenti választások előtt nyílt levélben buzdította a felvidéki magyar lakosságot az MKP-ra
való szavazásra.
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2. Az EP-képviselők szakmai munkája
A magyar képviselők politikai tevékenységük mellett komoly szakmai munkát is folytattak az
elmúlt két hónap során. A parlament szakbizottságaiban folyó munka során EP-képviselőink
elsősorban a vélemények és a módosító javaslatok benyújtása terén vállaltak aktív szerepet.
Őry Csaba néppárti politikus hat véleményét fogadta el a Foglalkoztatási és Szociális
Bizottság, köztük az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség, az
Európai Szakképzés-fejlesztési Központ, az Európai Képzési Alapítvány és az Európai
Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2010-es pénzügyi évre szóló
költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló véleménycsomagot. A
szakbizottság megszavazta a képviselő további két, szintén költségvetés végrehajtására
vonatkozó mentesítésről szóló véleménytervezetét is.
Ugyanebben a bizottságban került elfogadásra Deutsch Tamásnak az előzetes költségvetési
tervek monitoringjára és értékelésére, valamint az euróövezeti tagállamok túlzott hiánya
megszüntetésének biztosítására vonatkozó közös rendelkezésekről szóló európai parlamenti
és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló véleménye. Deutsch emellett a Regionális
Fejlesztési Bizottságban is kidolgozott egy véleménytervezetet az EU 2010-es pénzügyi évre
szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, amely szintén
elfogadásra került. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban pedig a 2010. évi csalás elleni
harcról szóló európai parlamenti jelentés néppárti felelőseként vett részt a dokumentumról
folytatott vitában.
Hankiss Ágnes az informatikai infrastruktúra és a kiberbiztonság témájában írt véleményt,
melyet az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság tagjai elsöprő többséggel fogadtak el
márciusban.
A jobbikos Kovács Béla az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási
keretének átszervezéséről szóló irányelv módosítására fogalmazott meg javaslatokat
vélemény formájában az illetékes szakbizottságban, amelyet szintén elfogadtak, illetve
márciusban benyújtott egy újabb véleménytervezetet az EU és Oroszország közötti
gépjárműalkatrész-kereskedelemre vonatkozó megállapodás témájában.
Több képviselő véleménytervezete van jelenleg is elfogadás előtti fázisban. Gyürk András az
európai polgároknak és vállalkozásoknak az egységes piac működésével kapcsolatos 20
legfőbb aggályáról nyújtott be véleménytervezetet az Ipari, Kutatási és Energiaügyi
Bizottsághoz, Kósa Ádám a 2013-2017 közötti európai statisztikai programmal kapcsolatban
fogalmazott meg véleményt.
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Gurmai Zita szocialista képviselőasszony az Alkotmányügyi Bizottságban végzett munkája
részeként készített jelentéstervezetet februárban az európai polgári kezdeményezés
végrehajtásáról szóló európai parlamenti rendelet módosításáról.
Március végén megállapodás született az EP és a Tanács között a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló irányelv (Seveso III) új
normaszövegéről. A tárgyalások során az EU-s intézmények hatásköre terén kialakult vitában
az Európai Parlament tárgyaló delegációjának élén Áder János néppárti jelentéstevőnek
sikerült megvédenie az EP döntési jogköreit a Tanáccsal szemben.
Gál Kinga emberi jogi témákkal foglalkozó szakpolitikusként kezdeményezője volt egy
Kazahsztán emberi jogi kérdéseivel foglalkozó állásfoglalásra irányuló indítvány, valamint az
ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 19. ülésszakára vonatkozó európai parlamenti álláspontról
szóló állásfoglalás elfogadásának.
A mezőgazdasági ügyekben jártas EP-politikust, Glattfelder Bélát bízta meg Fazekas Sándor
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, hogy a vörösiszap-katasztrófa sújtotta
agrárvállalkozások kárenyhítéséről az Európai Unióval tárgyaljon.
A szakbizottsági munka részeként számos dokumentumhoz nyújtottak be képviselőink
nagyszámú módosító javaslatot. A fideszes képviselők közül Pelczné Gáll Ildikó nyújtotta be
magasan a legtöbb módosítót, a Gazdasági és Monetáris, valamint a Belső Piaci és
Fogyasztóvédelmi Bizottság dokumentumaihoz összesen hetvenet. Különböző bizottságokban
Kósa Ádám 27, Deutsch Tamás és Schöpflin György 25-25 módosítót terjesztett elő, a
Szerbiáról szóló állásfoglalásra irányuló tervezetbe pedig Gál Kinga javaslatára kerültek be a
magyar kisebbségek érdekeit védő módosítások.
A legtöbb módosító indítványt mégis a négytagú szocialista delegáció nyújtotta be. Ebben
kiemelkedő szerepe volt Herczog Editnek, aki – főként a Költségvetési Ellenőrzési
Bizottságban, az EU-s ügynökségek és közös vállalkozások 2010-es költségvetésének
végrehajtására vonatkozó mentesítésekről – egymaga összesen 283 módosító javaslatot
készített. A magyar delegációt figyelembe véve szintén jelentős mennyiségű módosító
indítványt javasolt két másik szocialista képviselőasszony is: Gurmai Zita az Alkotmányügyi
Bizottságban a polgárok európai éve (2013) véleménytervezethez fűzött 84 módosítót,
Göncz Kinga pedig december-január havi teljesítményét is túlszárnyalva 54 módosítóval zárta
az elmúlt két hónapot.
Kadlót Tibor
A szerző a Policy Solutions politikai elemzője
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