A v{ls{g lett a téma az Európai Parlamentben
A Policy Solutions elemzése a magyar EP-képviselők 2011. szeptemberi munk{j{ról

Vezetői összefoglaló
A nyári szünetet követően újraindult a munka az Európai Parlament képviselői számára
augusztus végén. Míg az új évad politikai diskurzusát az euró-övezet - és tágabb értelemben
az Európai Unió - válsága dominálta, addig a szakpolitikai dimenzió nagyobb sokszínűséget
mutatott: az energiapolitikától az agrárpolitikáig számos területen voltak aktívak a magyar EPképviselők.
A szocialisták kivétel nélkül az európai integráció mélyítésében látták a válság megoldásának
kulcsát. Tabajdi Csaba kiállt az eurókötvények kibocsátása és a szorosabb politikai
koordináció mellett, illetve számon kérte az európai uniós intézményeken, hogy miért voltak
„szabadságon” augusztusban a krízis alatt. Göncz Kinga azt emelte ki, hogy „Magyarországnak
támogatnia kell minden erőfeszítést, amely arra irányul, hogy elmélyüljön a tagállamok közötti
gazdasági integráció”. Gurmai Zita a vitában arra hívta fel a figyelmet, hogy az integráció
mélyítése és a gazdasági válság kezelése a szolidaritás értékén kell hogy alapuljon. Herczog
Edit pedig Európa jövője szempontjából a három „i” fontosságát hangsúlyozta: az innovációt,
az ipart és az invesztálást.
Pelczné Gáll Ildikó Tabajdihoz hasonlóan számon kérte az EU vezetőin a nyári „időhúzást”,
igaz más felelősöket is talált azért, hogy az adósságválságot lassacskán valóban az euró
válságaként lehet emlegetni: a „hitelminősítők felelőtlen magatartását”. Pelczné több
felszólalásában is aggódott az euró stabilitásáért és gyorsabb cselekvésre szólította fel a
döntéshozókat, illetve a gazdasági kormányzást erősítő hatos csomag kapcsán azt emelte ki,
hogy az „98 százalékban” a magyar elnökség érdeme volt.
A magyar európai parlamenti képviselők szakpolitikai munkájának legnagyobb szeptemberi
meglepetése a jobbikos Kovács Béla véleménytervezete az energiaipari termékek adózásáról.
Független képviselő a legritkább esetben jut csak véleményírási lehetőséghez, Kovács
ráadásul még a jobbikos képviselők között is relatíve „újoncnak” számít, hiszen alig több mint
egy éve váltotta Balczó Zoltánt Brüsszelben.
A hónap legrangosabb fideszes szakpolitikai eredményét Glattfelder Béla mondhatja
magáénak, akinek az EU-Svájc közötti agrárkereskedelemről szóló jelentését elfogadta az EP.
Glattfelder jelentésének legfontosabb eredményének azt tartja, hogy a megállapodás
jelentősen növelheti a mezőgazdasági exportot Svájcba. Az uniós energia-nagykereskedelmi
felügyeleti rendszerről szóló jelentés néppárti felelőse volt Gyürk András, aki nagy sikernek
nevezte, hogy immáron határokon átívelő keretek között lehet ellenőrizni a gáz- és az
áramkereskedelem folyamatait.
Gurmai Zita az Alkotmányügyi Szakbizottság számára írt véleményt az uniós polgárságról
szóló 2010-es jelentéssel kapcsolatban. Gurmai jelentésében több jelentős változtatást is
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javasol az európai parlamenti választásokkal kapcsolatban. Többek közt felkéri a tagállamokat
arra, hogy a regionális választásokon is legyen lehetőségünk más tagállam polgáraként
szavazni, ha az adott országban élünk.
Bíró Nagy András – Boros Tamás
A szerzők a Policy Solutions politikai elemzői
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I. A magyar EP-képviselők politikai munk{ja
Az Európai Parlamentben elhangzott viták egyik központi témája volt szeptemberben az
euróövezet jövője: a vitához minden szocialista EP-képviselő, a Fidesz részéről Pelczné Gáll
Ildikó valamint a jobbikos Morvai Krisztina és az MDF színeiben bejutó Bokros Lajos is
hozzászólt.
A szocialisták kivétel nélkül az európai integráció mélyítésében látták a megoldás kulcsát.
Tabajdi Csaba kiállt az eurókötvények kibocsátása és a szorosabb politikai koordináció
mellett, illetve számon kérte az európai uniós intézményeken, hogy miért voltak
„szabadságon” augusztusban a krízis alatt. Göncz Kinga azt emelte ki, hogy „Magyarországnak
támogatnia kell minden erőfeszítést, amely arra irányul, hogy elmélyüljön a tagállamok közötti
gazdasági integráció”. Gurmai Zita a vitában arra hívta fel a figyelmet, hogy az integráció
mélyítése és a gazdasági válság kezelése a szolidaritás értékén kell hogy alapuljon. Herczog
Edit pedig Európa jövője szempontjából a három „i” fontosságát hangsúlyozta: az innovációt,
az ipart és az invesztálást.
Pelczné Gáll Ildikó Tabajdihoz hasonlóan számon kérte az EU vezetőin a nyári „időhúzást”,
igaz más felelősöket is talált azért, hogy az adósságválságot lassacskán valóban az euró
válságaként lehet emlegetni: a „hitelminősítők felelőtlen magatartását”. Pelczné több
felszólalásában is aggódott az euró stabilitásáért és gyorsabb cselekvésre szólította fel a
döntéshozókat, illetve a gazdasági kormányzást erősítő hatos csomag kapcsán azt emelte ki,
hogy az „98 százalékban” a magyar elnökség érdeme volt.
Bokros Lajos az európai pénzügyminisztereket szólította munkára, a képviselő szerint ugyanis
károkat okoz az, hogy az Európai Központi Bank végzi el a kormányok feladatát. Bokros
emellett az Élet és Irodalomban is publikált az államadósság kérdéséről egy elemzést.
A jobbikos Morvai Krisztina arra használta fel az európai gazdasági válságról szóló vitát, hogy
felhívja külföldi képviselőtársai figyelmét Szima Judit, a Tettrekész szakszervezet főtitkárának
őrizetbe vételére és házi őrizetben tartására. Szima Judit Morvai más felszólalásaiban
központi szerepet kapott: a képviselő asszony Catherine Ashtonnak, a külügyekért felelős
európai biztosnak is feltette a kérdést, tudja-e hogy a szakszervezeti vezető házi őrizetben
van, és nem kellene-e az Európai Uniónak fellépnie ez ügyben.
Az euró-övezet válságán túl számos más téma is szerepelt a képviselők felszólalási
napirendjén. A szocialisták delegációvezetője, Tabajdi Csaba ismét rekordot döntött
felszólalások számában: hat alkalommal (ebből kétszer írásban) szólt hozzá a plenáris ülés
témáihoz, többek közt a hulladék újrahasznosításához, a mezőgazdaság környezetszennyező
hatásaihoz és a pénzügyi tranzakciós adóhoz kapcsolódó témákban. Tabajdi ebben a
hónapban is közlemény-váltásba keveredett a Fidesszel: a vita azon alakult ki a szocialisták és
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a jobboldal között, hogy mekkora szerepe volt az európai konzervatívoknak abban, hogy nem
a magyar EU-elnökség alatt fogadták el az európai pénzügyi stabilitást elősegítő hatoscsomagot.
A Fidesz külpolitikusa, Schöpflin György a magyar hírekben is jelentős visszhangot kiváltó
vitába keveredett a közel-keleti helyzet alakulása kapcsán. Schöpflin egy felszólalásában
visszafordíthatatlan folyamatnak, illetve politikai ténynek nevezte a palesztin állam
megalakulását, amivel kapcsolatban Martonyi külügyminiszter megvédte Schöpflint, a néppárti
álláspont azonban nem esett egybe vele. A fideszes képviselő azt is egyértelművé tette
szeptemberi beszédeiben, hogy Izraelnek minél előbb meg kellene állapodnia a palesztinokkal,
különben vélhetően bele lesz kényszerítve ebbe – akár rosszabb feltételek mellett is.
Fontos politikai vita folyt szeptemberben a válság miatt egyre megkerülhetetlenebbé váló
kérdésben, a hajléktalanügyben. A vitában Kósa Ádám és Őry Csaba is támogatólag szólalt
meg, mindketten célszerűnek tartották, hogy az EU-nak legyen egy átfogó
hajléktalanstratégiája. A szocialista Göncz Kinga viszont – nyílván nem függetlenül a Fidesz
magyarországi kezdeményezéseitől – több alkalommal is felszólalt a hajléktalanok
védelmében, bemutatva a devizahitelek káros következményeit és a hajléktalan kérdés
rendészeti kezelésének visszáságait.
Őry Csaba a hónap során emellett elsősorban az atipikus foglalkoztatás kérdéskörére
koncentrált: ennek fontosságára hívta fel a figyelmet egy Kósa Ádám által szervezett
fogyatékosügyi konferencián, illetve az erre vonatkozó bizottsági tervekről kérdezte Andor
László biztost a bizottsági kérdések óráján.
Szokásához híven aktív hónapot zárt kisebbségpolitikai szakterületén Gál Kinga. Többek
között vitát rendezett a felvidéki magyarság helyzetéről, a kisebbségi nyelvű sajtótermékek
túlélése érdekében szorgalmazta azok támogatási lehetőségeinek javítását és csatlakozott a
jórészt lengyel képviselők által támogatott parlamenti kérdés aláíróihoz, amelyben a litvániai
kisebbségeket ért jogsértésekre kérdeztek rá a képviselők.
Áder János két korábbi kezdeményezésével kapcsolatban lépett fel újra szeptemberben. A
Fidesz környezetvédelmi szakpolitikusa az ipari balesetek gyors kezelése érdekében egy
európai katasztrófavédelmi rendszer kiépítését szorgalmazza, amelybe a forrásokat a
potenciális ipari szennyezőktől szedné be. Áder továbbá több társával együtt levelet írt
Potocnik környezetvédelmi biztosnak a cianidos bányászat betiltásának megsürgetése
érdekében. Az olajkatasztrófák kapcsán Gyürk András is kiállt a termelővállalatok pénzügyi
szerepvállalása mellett. Gyürk a kutatás-fejlesztés terén is további lépéseket sürgetett:
kevesebb adminisztrációs kötelezettséget és az elmaradott közép-európai kutatási
infrastruktúra erősítését kérte a döntéshozóktól.
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Elsősorban Magyarországon volt aktív szeptemberben Deutsch Tamás: a hónap során a ZP
nevű szórakozóhely melletti kiállása kapcsán és az MTK vízilabda-szakosztályának újraindítása
kapcsán is bekerült a hírekbe. Szakmai tevékenységeként lehet megemlíteni a Duna stratégia
kapcsán megrendezett szeptember végi konferenciát, ahol a turizmus területi
felzárkóztatásban játszott szerepét emelte ki. Bagó Zoltán az európai intézményekben
dolgozó alkalmazottak gyerekeinek kialakított iskolahálózatot támogató nyilatkozatot adott
ki, valamint kalocsai származású képviselőként idén is a paprika nagyköveteként vett részt
helyi eseményeken.
A védelmi és biztonsági ügyekkel foglalkozó Hankiss Ágnes szeptemberi aktivitásait a
baloldallal folytatott harcnak szentelte. Hankiss előbb beszállt a Kertész Ákos író körül kitört
botrány interpretálásába, majd az EP-ben az EU terrorizmusellenes politikájáról szóló
jelentés kapcsán emlegetett közleménye címében „balliberális támadást” az uniós
terrorelhárítással szemben.
A szocialista Gurmai Zita az európai jogalkotás minőségének javítása kapcsán emelte ki, hogy
a polgárokat jobban be kell vonni a törvénykezésbe, építve például az Európai Állampolgári
Kezdeményezés nyújtotta lehetőségekre. Gurmai emellett - mint a különböző
konferenciákon és lakossági fórumokon egyik legtöbbet szereplő magyar EP-képviselő – a
nők munkaerő-piaci helyzetéről beszélt a holland Munkáspárt nőszervezetének első
nemzetközi fesztiválján, Szegeden pedig a „magyarok becsülete Európában” címmel tartott
előadást.
Herczog Edit „hazabeszélt”, amikor a svájci frank hitelesek helyzetét mutatta be az Európai
Parlamentben, kiemelve, hogy a pénzpiacokon a „bizalmatlanság és a veszteségtől való
félelem lett úrrá”. Herczog emellett az európai szocialisták vezérszónokaként szólalt fel az
európai uniós kutatás- és innováció-finanszírozásról szóló jelentés vitájában, ahol a téma négy
stratégiai célját vázolta.
A jobbikos képviselők közül Morvai Krisztina szokásához híven mezőgazdasági kérdésben is
felszólalt. Beszédében hangsúlyozta, hogy a mezőgazdaságot ki kellene vonni a globális
szabadkereskedelem hatálya alól, és a helyi termelésre, helyi értékesítésre, helyi feldolgozásra
kellene alapozni az ágazatot. Morvai képviselőtársai, Szegedi Csanád és Kovács Béla azonban
nem szólaltak fel a plenáris ülések vitáiban.
Az alkotmányozás folyamata által fémjelzett aktív tavasza után Szájer József szeptemberben
nem rendelkezett hivatalosan dokumentált európai parlamenti aktivitással. Ugyanígy
semmilyen dokumentált európai aktivitás nem fűződik a jobbikos Szegedi Csanád nevéhez
sem a hónapban.
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II. A magyar EP-képviselők szakpolitikai munk{ja
A magyar európai parlamenti képviselők szakpolitikai munkájának legnagyobb szeptemberi
meglepetése a jobbikos Kovács Béla véleménytervezete az energiaipari termékek adózásáról.
Független képviselő a legritkább esetben jut csak véleményírási lehetőséghez, Kovács
ráadásul még a jobbikos képviselők között is relatíve „újoncnak” számít, hiszen alig több mint
egy éve váltotta Balczó Zoltánt Brüsszelben.
Míg Kovácsnak az Energiaügyi Szakbizottság részére írt véleménye – rövid terjedelme
ellenére is - az első komolyabb jobbikos szakpolitikai megbízatás az Európai Parlamentben,
addig – a képviselői létszámukból adódóan jóval könnyebb helyzetben lévő – szocialistáknál
született egy új vélemény, szakbizottsági elfogadásra került egy új jelentés, folyt a munka
három árnyékjelentésen és a képviselőcsoport három hölgy tagja benyújtott összesen közel
kéttucat módosító-indítványt is.
A hónap legrangosabb fideszes szakpolitikai eredményét Glattfelder Béla mondhatja
magáénak, akinek az EU-Svájc közötti agrárkereskedelemről szóló jelentését elfogadta az EP.
Glattfelder jelentésének legfontosabb eredményének azt tartja, hogy a megállapodás
jelentősen növelheti a mezőgazdasági exportot Svájcba. Egy másik, Ukrajnával kötendő
megállapodás kapcsán azonban a liberalizáció veszélyeire hívta fel a figyelmet a fideszes
agrárpolitikus: szerinte az több ponton is sértheti a magyar érdekeket.
Az uniós energia-nagykereskedelmi felügyeleti rendszerről szóló jelentés néppárti felelőse
volt Gyürk András, aki nagy sikernek nevezte, hogy immáron határokon átívelő keretek
között lehet ellenőrizni a gáz- és az áramkereskedelem folyamatait.
Jelentős szakpolitikai eredménynek számít továbbá Járóka Lívia véleménye az alapvető jogok
2010-es helyzetéről az Európai Unióban. Az EP egyetlen roma származású képviselője
szívügye, a Roma Stratégia kapcsán is hallatta a hangját: arra ösztönözte a roma
szervezeteket, hogy azok minél hamarabb kapcsolódjanak be a nemzeti roma integrációs
stratégiák kidolgozásába.
Fontos szakpolitikai kezdeményezést tett több más nemzetiségű társával együtt Kósa Ádám.
A fideszes képviselő – akinek az európai fogyatékosügyi stratégiához írt jelentését
szakbizottsága még a nyáron elfogadta – egy siketek számára is elérhető egységes európai
segélyhívó rendszer kiépítését javasolja a 112-es számon. Kósa további szakpolitikai sikerként
könyvelhette el, hogy akadálymentesítésre vonatkozó javaslatait beépítették az európai
turizmus jövőjéről készült jelentésbe. Surján László szeptemberben elsősorban a
költségvetési módosító javaslatain dolgozott, melyekről októberben szavaztak a
szakbizottságában.
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Gurmai Zita az Alkotmányügyi Szakbizottság számára írt véleményt az uniós polgárságról
szóló 2010-es jelentéssel kapcsolatban. Gurmai jelentésében több jelentős változtatást is
javasol az európai parlamenti választásokkal kapcsolatban. Többek közt felkéri a tagállamokat
arra, hogy a regionális választásokon is legyen lehetőségünk más tagállam polgáraként
szavazni, ha az adott országban élünk. Gurmai azt is javasolta, hogy az európai parlamenti
választások eredményeit egyidejűleg tegyék közzé az egész EU-ban, azaz a jelenlegi
rendszerrel ellentétben ne napokig tartson az „eredményhirdetés”. Tabajdi Csaba még
nyáron nyújtotta be a méhek egészségi állapota és a méhészeti ágazat előtt álló kihívások
című jelentését, melynek augusztus-szeptemberben folyt a szakbizottsági vitája és elfogadása.
A jelentéshez Morvai Krisztina is benyújtott több módosító-javaslatot.
Göncz Kinga két árnyékjelentésen is dolgozott az elmúlt hónapban: a Bel- és Igazságügyi
Szakbizottság számára az EU 2012-es költségvetéséről, a Foglalkoztatás-ügyi Szakbizottság
számára a szolgáltatási irányelv értékeléséről készít árnyékjelentést. Révbe ért Herczog Edit
egyik árnyékjelentése is: elfogadta a szakbizottság azt a jelentést, mely az Euratom 7. kutatási
programja folytatásához rendelhet további forrásokat.
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