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Vezetői összefoglaló
Forró volt az ősz a magyar EP-képviselők számára: az euróválságtól a Schengeni
övezet bővítéséig számos izgalmas téma került napirendre az elmúlt két hónapban.
Novemberben közösen lépett fel a magyar néppárti delegáció a hitelminősítők
tevékenysége ellen. A Gyürk András delegációvezető által kommunikált
nyilatkozatban arra szólítják fel az EU-t, hogy erőteljesen lépjen fel a “téves és káros
hitelminősítői gyakorlattal szemben”. A plenáris ülésen a Fidesz pénzügyi
szakpolitikusa, Pelczné Gáll Ildikó támogatta meg a kezdeményezést, a
hitelminősítőkre vonatkozó szabályok szigorítását követelve.
A szocialista Tabajdi Csaba és Göncz Kinga felszólalt Bulgária és Románia schengeni
csatlakozása érdekében, mely folyamat – nem a magyar fél hibájából - a
várakozásokkal ellentétben nem fejeződött be a magyar elnökség alatt. Bulgária és
Románia hátrányos megkülönböztetése a fideszes Gál Kinga ellen is tiltakozott:
mindkét országot mielőbb a schengeni övezetben látná a képviselőasszony. A
jobbikos Szegedi Csanád a többi magyar képviselővel ellentétben azonban kifejtette,
hogy addig nem tudja támogatni Románia csatlakozását a schengeni övezethez, amíg a
székely területi önrendelkezés, vagy az érmelléki magyarok autonómiájának kérdése
megoldatlan marad.
Mivel a volt MDF-es Bokros Lajos szakterületébe vág az eurózóna válsága, nem
meglepő, hogy a képviselő felszólalásaiban és cikkeiben is erre reflektált. A volt
pénzügyminiszter Görögország számára ismét a vezérelt államcsődöt javasolta
megoldásnak, az euróövezet számára pedig többek közt az Európai Pénzügyi és
Stabilitási Eszköz feltőkésítését.
Októberben és novemberben három jelentés is született a magyar néppárti
képviselők között. Áder János a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
elleni védekezésről végzett raportőri munkát, Gál Kinga pedig az emberi jogok
terjesztését segítő uniós pénzügyi eszközről készített újabb jelentést. Szintén jelentős
eredménynek számít Kósa Ádám saját kezdeményezésű jelentésének elfogadása,
amely a fogyatékossággal élők helyzete javításának lehetőségeit vizsgálta.
A szocialista Gurmai Zita kiemelkedően aktív hónapokat zárt: egy jelentése, egy
javaslata és egy véleménytervezete is elkészült. A jelentés a nők és férfiak közötti
egyenlő bánásmód elvéhez kötődő Tanácsi irányelv végrehajtásához, a vélemény az
Európai Unió 2010-es állampolgársági beszámolójához, a javaslat pedig az Európai
Parlament működési szabályzatának módosításával kapcsolatban készült.
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Az EP-képviselők politikai munkája
Novemberben közösen lépett fel a magyar néppárti delegáció a hitelminősítők
tevékenysége ellen. A Gyürk András delegációvezető által kommunikált
nyilatkozatban arra szólítják fel az EU-t, hogy erőteljesen lépjen fel a “téves és káros
hitelminősítői gyakorlattal szemben”. A plenáris ülésen a Fidesz pénzügyi
szakpolitikusa, Pelczné Gáll Ildikó támogatta meg a kezdeményezést, a
hitelminősítőkre vonatkozó szabályok szigorítását követelve. A közös európai
lépéseket már kevésbé tartja elfogadhatónak Pelczné az adórendszer harmonizációja
tekintetében: az uniós társasági adó irányába mutató elképzeléseket ellenezte.
A Fidesz nevében Gyürk András emlékezett meg október 23-ról is, egyben felhívva
az EU figyelmét arra, hogy mindenkor készen kell állnia a demokratikus mozgalmak
segítésére.
Nemzetközi politikai viharba keveredett néhány nap erejéig Schöpflin György, amikor
kijelentette, hogy „politikai tény a palesztin állam létrejötte”. Martonyi
külügyminiszter kiállt Schöpflin mellett, az EP néppárti frakciója azonban más
véleményen volt a kérdésben. Az elsősorban külügyekkel foglalkozó professzor több
nemzetközi fórumon is védte a magyar kormány teljesítményét: előbb a Financial
Times-ban írt cikket válaszul egy külföldi kritikára, majd Charles Gatival vitázott egy
bécsi fórumon arról, hogy milyen irányba halad Magyarország.
Daniel Cohn-Bendit az elmúlt évben többször adott hangot annak, hogy szerinte
rossz irányba halad Magyarország – ezeket a megszólalásokat Szájer József és Hankiss
Ágnes „Magyarország-ellenesnek” nevezte és a Szabadság Kör nevében neki ítélte az
idei „Jogtipró-díjat”.
Hankiss emellett saját szakterületén, a biztonságpolitikában is aktív volt: az Europolt
nagyobb hatáskörrel ruházná fel az internetes kémkedés elleni harcban, illetve több
kölcsönösséget várna el az USA részéről az EU-val folytatott bizalmas információk
cseréje során. Szájer pedig Őry Csabával együtt az Európai Bizottság munkatempóját
kritizálta, példákkal támasztva alá, hogy a Bizottság számos kérdésben csúszásban van.
Bőven szolgáltatott témát Gál Kinga számára az elmúlt két hónap. A Fidesz
kisebbségpolitikával és emberi jogokkal foglalkozó politikusa felszólalt a szerbiai
kárpótlási törvény ellen, kifogásolva a kollektív bűnösség elvének érvényesülését. Gál
a határon túli magyarok kettős állampolgársága mellett lépett fel a felvidéki Boldoghy
Olivér esete kapcsán – tőle retorzióként a szlovák hatóságok megvonták a szlovák
állampolgárságot.
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Továbbra is aktívan viszi tovább saját legfőbb témáját Járóka Lívia. A romák
helyzetéről folytatott EP-vita során Járóka elmondta, hogy „sok még a tennivaló”, és
ennek megfelelően meg is nevezte a következő időszak legfőbb feladatait. Ezek a
nemzeti roma stratégiák értékelése és felülvizsgálata, a hátrányos helyzetű
térségekről uniós válságtérkép készítése, a 2013-tól induló időszak pénzügyi
kereteinek kijelölése és az egyenlő bánásmódról szóló irányelv következetes
alkalmazása.
A hosszú ideje húzódó verespataki bánya ügye ismét napirendre került az EP-ben.
Áder János a cianidos bányászat tiltása érdekében kérdést tett fel a Bizottsághoz,
felszólalt a plenáris ülésen és levelet írt az RMDSZ elnökének, Kelemen Hunornak.
Bagó Zoltán szintén felemelte szavát a veszélyes technológiával épülő beruházás
ellen. A szocialisták közül pedig Tabajdi Csaba és Göncz Kinga is felszólalt a
beruházás ellen a Petíciós Szakbizottság ülésén.
Deutsch Tamás és Surján László is aktívan részt vesz a következő évek pénzügyi
feltételeinek folyamatában. A magyar belpolitikai ügyekben is gyakran állást foglaló (pl.
a Milla csoporttal konfrontálódott, illetve a Dörner-ügyben is megszólalt) Deutsch
számos alkalommal szólal meg a kohéziós támogatások szinten tartása érdekében a
következő költségvetési ciklusra. Surján László az EU 2012-es költségvetésében ért el
Magyarországnak is kedvező módosításokat: így többek között a kohéziós pénzeknél
a régiókon belüli fejlettségi különbségeket is figyelembe veszik ezentúl.
A szocialisták közül Tabajdi Csaba és Göncz Kinga is kiemelkedően aktív volt a
plenáris üléseken: Tabajdi tizenkétszer, Göncz tizenegyszer szólt hozzá a
napirendhez. Tabajdi számos belpolitikai témát vitt be az ülésre, felkérte a
Bizottságot, hogy „gyakoroljon nyomást a magyar kormányra, hogy a Munka
Törvénykönyvének módosítása során vegye figyelembe az alapvető európai
normákat”, felszólalt a visszamenőleges hatályú törvénykezés ellen, illetve felhívta
Catherine Ashton külügyi főképviselő figyelmét arra, hogy Ukrajna mellett van olyan
uniós ország is, Magyarország, „ahol koncepciós per indult volt kormányfő
(Gyurcsány Ferenc) ellen”.
Mind Tabajdi, mind Göncz felszólalt Bulgária és Románia schengeni csatlakozása
érdekében, mely folyamat – nem a magyar fél hibájából - a várakozásokkal
ellentétben nem fejeződött be a magyar elnökség alatt. Bulgária és Románia
hátrányos megkülönböztetése ellen a fideszes Gál Kinga is tiltakozott: mindkét
országot mielőbb a schengeni övezetben látná a képviselőasszony.
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Göncz Kinga szót emelt több szociális kérdésben is, így a szegények kriminalizálása
ellen, illetve a Roma Stratégia monitorozásának és betartatásának szükségessége
mellett.
Gurmai Zita legfontosabb plenáris beszédében több demokrácia, több Európa, több
egyenlőség és több női döntéshozó szükségességét hangsúlyozta a válság megoldása
érdekében. Herczog Edit pedig költségvetési ügyekben és az Euratommal
kapcsolatban szólalt fel Strasbourgban. A képviselő asszony a magyar parlamentben
is beszélt, ahol kiemelte, hogy Magyarország az elmúlt másfél évben alacsony
mértékben tudta felhasználni az uniós támogatásokat, és Szlovákia és Csehország is
megelőzte hazánkat ezen a téren.
A jobbikos képviselők közül Morvai Krisztina ebben a hónapban csendben volt a
plenáris üléseken, Szegedi Csanád viszont tíz alkalommal is megszólalt. Szegedi a
többi képviselővel ellentétben kifejtette, hogy addig nem tudja támogatni Románia
csatlakozását a schengeni övezethez, amíg a székely területi önrendelkezés, vagy az
érmelléki magyarok autonómiájának kérdése megoldatlan marad. Szegedi az eddigi
euroszkeptikus álláspontja ellenére talált olyan területet, ahol európai uniós
beavatkozást lát szükségesnek, kijelentette, hogy a 27%-os ÁFA szerinte „példátlan
megszorítást jelent az emberek számára (…), itt lenne az idő arra, hogy az Európai
Unió az ilyen megszorításokba is beavatkozzon és ne engedélyezze.” Kovács Béla
pedig egy atomenergia-párti felszólalásával vetette magát észre az utóbbi két
hónapban.
Mivel a volt MDF-es Bokros Lajos szakterületébe vág az eurózóna válsága, nem
meglepő, hogy felszólalásaiban és cikkeiben is erre reflektált. A volt pénzügyminiszter
Görögország számára ismét a vezérelt államcsődöt javasolta megoldásnak, az
euróövezet számára pedig többek közt az Európai Pénzügyi és Stabilitási Eszköz
feltőkésítését. Bokros a magyar gazdaság számára is felvázolt egy lehetséges kiutat: 10
pontos javaslata tartalmazza a progresszív adózás visszaállítását, a privatizáció
folytatását és az egészségügyi- és nyugdíjreformot is.

Az EP-képviselők szakmai munkája
Októberben és novemberben három jelentés is született a magyar néppárti
képviselők között. Áder János a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
elleni védekezésről végzett raportőri munkát, Gál Kinga pedig az emberi jogok
terjesztését segítő uniós pénzügyi eszközről készített újabb jelentést. Szintén jelentős
eredménynek számít Kósa Ádám saját kezdeményezésű jelentésének elfogadása,
amely a fogyatékossággal élők helyzete javításának lehetőségeit vizsgálta.
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Kósa Ádám fontos további szakmai sikereket ért el azzal, hogy több más országbeli
képviselővel közös írásos nyilatkozatát, amely 112-es segélyhívó akadálymentesítését
tűzte ki célul, az egész ciklusban eddig a legtöbben írták alá az összes hasonló
nyilatkozat közül. Kósa egy árnyék-jelentéstevői feladatot is végigvitt: a tengeri utasés poggyászszállításról szóló jelentés témájában érte ez a szakmai megtiszteltetés.
Glattfelder Béla véleményt készített, az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság
irányába mutató lehetséges lépésekről. A fideszes agrárpolitikus emellett fellépett a
kolontári vörösiszap-tragédia miatt ellehetetlenült mezőgazdasági és halászati
vállalkozások mielőbbi kártalanítása érdekében. Hazai megtiszteltetés is érte
Glattfeldert: a Magyar Megújuló Energia Platform elnökévé választotta.
A szocialista Gurmai Zita kiemelkedően aktív hónapokat zárt: egy jelentése, egy
javaslata és egy véleménytervezete is elkészült. A jelentés a nők és férfiak közötti
egyenlő bánásmód elvéhez kötődő Tanácsi irányelv végrehajtásához, a vélemény az
Európai Unió 2010-es állampolgársági beszámolójához, a javaslat pedig az Európai
Parlament működési szabályzatának módosításával kapcsolatban készült. Gurmai
emellett módosító indítványokat is benyújtott az európai vállalatok felelős
vállalatirányításról szóló javaslathoz.
Az Európai Parlament elfogadta Tabajdi Csaba jelentését a méhek egészségi
állapotáról és a méhészeti ágazatot érintő kihívásokról, az Európai Bizottság pedig
megkapta Tabajdi kérdését arra vonatkozóan, hogy miként áll az új magyar
Alaptörvény és az európai uniós szerződések összhangjának vizsgálata.
Herczog Edit több tucat módosító-indítványt adott be két hónap alatt, elsősorban
különböző energiapolitikai jogszabályokhoz. A magyar devizahitelesek szempontjából
kiemelkedően fontos lehet, hogy Herczog Göncz Kingával közösen javasolta: európai
szabályozás tegye lehetővé, hogy egy devizahitel bármikor átváltható legyen nemzeti
valutára.
Göncz írásbeli nyilatkozatot kezdeményezett az aktív időskor és a nemzedékek
közötti szolidaritás európai évével kapcsolatban, melyben felszólítja a tagállamokat,
hogy nemzeti reformterveik részeként dolgozzanak ki nemzeti cselekvési terveket az
aktív es egészséges időskorra vonatkozóan. A képviselő asszony emellett négy
különböző témában kérdéseket is intézett az Európai Bizottsághoz, többek közt a
magyar adatvédelmi biztos pozíciójának megszűnésével kapcsolatban.
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