Újra Magyarország a téma az Európai Parlamentben
A Policy Solutions elemzése a magyar EP-képviselők 2011. decemberi és 2012. januári
munkájáról

Vezetői összefoglaló
Január közepén Magyarországról és a hazánkban lezajló politikai fejleményekről folyt parázs
vita az Európai Parlamentben, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott.
A vita során szóban vagy írásban hét magyar néppárti képviselő is védelmébe vette a
kormányt és annak intézkedéseit. A január 18-i vitanap során Szájer József Magyarország
demokratikusságát hangsúlyozta, egyúttal kifejtette álláspontját, miszerint a nyugati sajtóban
megjelenő „igaztalan vádak és kritikák” a valós helyzet és hazánk ismeretének hiányából
fakadnak. Korrekt hangon szólalt fel Tabajdi Csaba szocialista képviselő a Magyarországról
szóló januári vitában, amikor a miniszterelnökről szólva kijelentette: „Bár a magyar kormány
számos, az európai értékekkel ellentétes intézkedést tett, mégis túlzásnak tartom, hogy bárki
Hugo Chaveznek, puszta-Putyinnak vagy diktátornak nevezze Orbán Viktort, igaz, sajnálatos
módon ma már nem nevezhetjük őt valódi demokratának, de a személyes méltóság a magyar
miniszterelnököt is megilleti.” A képviselő szerint ugyanakkor valójában az Orbán-kormány,
és nem az Unió bünteti a magyarokat, és elsősorban hazánknak, és nem az EU-nak az érdeke,
hogy Magyarországon helyreálljon a jogállamiság. A Magyarországról szóló januári vitanapon a
Jobbik EP-képviselői a kormányt ért kritikákra EU-ellenes offenzívával válaszoltak. Szegedi
Csanád elutasította, hogy Magyarországra egyes képviselők gyarmatként tekintsenek. Bokros
Lajos pedig kifejtette, hogy hazánkban jogi és politikai válság alakult ki a sietve elfogadott
alaptörvény és sarkalatos törvények miatt.
Januárban félidejéhez érkezett az EP hetedik parlamenti ciklusa, így sor került az ilyenkor
szokásos tisztújításra is az uniós intézményen belül. A magyar néppárti és szocialista
képviselők szép sikereket értek el ezen a területen, többeket újra megerősítettek parlamenti
bizottságokban betöltött fontos tisztségükben, egyes képviselők pedig újonnan kerültek
meghatározó pozícióba. A legnagyobb megtiszteltetés Surján Lászlót érte, akit képviselőtársai
az Európai Parlament 14 alelnökének egyikének választottak. A tisztújítások mellett is voltak
magyar szakpolitikai sikerek a téli hónapokban Strasbourgban. Deutsch Tamás néppárti
képviselő januárban a Regionális és Fejlesztési Bizottság ülésén előadóként mutatta be az
Európai Bizottság 2010-es zárszámadásáról szóló jelentését. Állásfoglalásra irányuló
indítványt nyújtott be Szájer József is a stabil, felelősségteljes és fenntartható Európai Unió
megvalósulása érdekében. Az EP gazdasági és monetáris ügyekkel foglalkozó szakbizottsága
elfogadta Pelczné Gáll Ildikónak a felelős vállalatirányítás uniós kereteiről szóló
véleménytervezetét. A szocialista Gurmai Zitának elfogadták az uniós polgársággal
kapcsolatos 2010. évi jelentésről szóló véleményt. Herczog Edit pedig egy energiapolitikai
együttműködésről szóló jelentéstervezet előadójaként végzett jelentős szakmai munkát az
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságban.
Kadlót Tibor
A szerző a Policy Solutions politikai elemzője
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1. Az EP-képviselők politikai munkája
Január közepén Magyarországról és a hazánkban lezajló politikai fejleményekről folyt parázs
vita az Európai Parlamentben, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott. A vita
során szóban vagy írásban hét magyar néppárti képviselő is védelmébe vette a kormányt és
annak intézkedéseit. A január 18-i vitanap során Szájer József Magyarország
demokratikusságát hangsúlyozta, egyúttal kifejtette álláspontját, miszerint a nyugati sajtóban
megjelenő igaztalan vádak és kritikák a valós helyzet és hazánk ismeretének hiányából
fakadnak. A képviselő személyes érintettsége révén is szót kért, amikor az egyik felszólaló
feleségének az Országos Bírói Hivatal élére való kinevezését kifogásolta. Szájer szerint
feleségének kinevezése kizárólag szakmai okokkal, és nem az ő befolyásával magyarázható.
Nem csak férje, hanem Áder János is védelmébe vette Handó Tündét. Áder szerint minden
nőre nézve sértő és diszkriminatív az a kijelentés, hogy egy nő csupán a férje foglalkozása
miatt nem tölthet be bizonyos tisztséget annak ellenére, hogy minden törvényi feltételnek
megfelel. Gál Kinga felszólalásában a hazánkkal szembeni kettős mércére hívta fel a figyelmet,
mivel a 2006-os őszi események esetén nem volt ilyen érzékeny az EP, „mert egy-egy
szocialista kormányt kellett volna elítélni”. Gyürk András szerint a tényeken alapuló vita
helyett hisztériakeltés folyik, a baloldal ezzel pedig a legnagyobb kárt a közös európai
gondolatnak okozza, ami a szélsőségeket erősíti, ezért megbocsáthatatlan felelőtlenség.
Korrekt hangon szólalt fel Tabajdi Csaba szocialista képviselő a Magyarországról szóló januári
vitában, amikor a miniszterelnökről szólva kijelentette: „Bár a magyar kormány számos, az
európai értékekkel ellentétes intézkedést tett, mégis túlzásnak tartom, hogy bárki Hugo
Chaveznek, puszta-Putyinnak vagy diktátornak nevezze Orbán Viktort, igaz, sajnálatos módon
ma már nem nevezhetjük őt valódi demokratának, de a személyes méltóság a magyar
miniszterelnököt is megilleti.” A képviselő szerint ugyanakkor valójában az Orbán-kormány,
és nem az Unió bünteti a magyarokat, és elsősorban hazánknak, és nem az EU-nak az érdeke,
hogy Magyarországon helyreálljon a jogállamiság.
Szocialista képviselőtársa, Göncz Kinga a demokrácia elleni merényletnek nevezte az
adatvédelmi ombudsman hivatalának megszüntetését, a Legfelsőbb Bíróság elnökének
eltávolítását, az Alkotmánybíróság kompetenciájának szűkítését, a közmédia kormányzati
kontrollját és a szegények megbélyegzését. Felszólalásában rámutatott: „Demokratikus fékek
és ellensúlyok nélkül társadalmi robbanás fenyeget” Magyarországon.
A Magyarországról szóló januári vitanapon a Jobbik EP-képviselői a kormányt ért kritikákra
EU-ellenes offenzívával válaszoltak. Szegedi Csanád elutasította, hogy Magyarországra egyes
képviselők gyarmatként tekintsenek. A politikus álláspontja szerint „az EU nagyon rossz
irányba halad, mert Európa nemzetei nem egy globalista értéktelenségbe süllyedt Európában
akarnak élni, hanem egy nemzeti önrendelkezéseken alapuló, szabad országok
3

szövetségében”. A radikális jobboldali képviselő javaslata szerint EU-szerte népszavazásokon
kellene kikérni az európai polgárok véleményét, hogy milyen Európát szeretnének. Morvai
Krisztina az Uniót tette felelőssé az európai szegénység és munkanélküliség elszabadulásáért,
hangsúlyozva továbbá, hogy Magyarország nem oka annak, hogy az Európai Unió
összeomlott.
Bokros Lajos az elmúlt két hónapban elmondott egyetlen felszólalásában, a magyarországi
politikai fejleményekről szóló parlamenti vitában kifejtette, hogy hazánkban jogi és politikai
válság alakult ki a sietve elfogadott alaptörvény és sarkalatos törvények miatt. A képviselő
szerint a joguralom, a fékek és egyensúlyok rendszerének szőnyegbombázása zajlott a múlt
hónapban Magyarországon.
Nem csak a magyar helyzettel foglalkoztak a képviselők az elmúlt két hónapban. Bagó Zoltán
Fideszes EP-képviselő január 12-én nyújtott be petíciót a Petíciós Bizottságnak a Benešdekrétumokat hatályukban tartó jogszabály ellen azzal a szándékkal, hogy az EP érdemben
foglalkozzon e dekrétumok visszavonatásával. Delegációvezetőhöz illő módon legtöbbször
Tabajdi Csaba szólalt fel az MSZP-s képviselők közül: a képviselő a lengyel elnökség
mérlegéről szóló vitában a magyar és a lengyel elnökséget összehasonlítva kijelentette, hogy a
magyar félév szakmailag kiváló volt és megalapozta a lengyel elnökség sikerét, ugyanakkor a
magyarral szemben a lengyel elnökség végig elkötelezettséget mutatott az Európai Unió és
annak értékei iránt is.
Herczog Edit hat alkalommal kapcsolódott be a parlamenti vitákba, felszólalt a többéves
pénzügyi keret felülvizsgálatáról, a lengyel és a dán elnökségről, az „intelligens energia –
Európa” programról szóló vitákon, az uniós stabilitási paktumról folyó parlamenti párbeszéd
során pedig hangsúlyozta: „Mi az Európai Unió keretein belül, a parlamentek bevonásával
képzeljük a továbblépést. Olyan megoldást kérünk, ami beindítja a gazdaságot. Ami reagál a
társadalmat feszítő problémákra. Ami nem okoz millióknak, különösen a fiataloknak
kilátástalanságot. Ami nem löki őket a szélsőséges politikai mozgalmakba.” Gurmai Zita az
elmúlt két hónapban a dán elnökség programjáról, az európai védelmi határozatról, valamint
az Uniónak az AIDS-re adott globális válaszáról szóló vitákban szólalt fel.
Göncz Kinga decemberi és januári felszólalásaiban kiállt a bolgár és román munkavállalók
unión belüli szabad mozgása mellett, de felhívta a figyelmet a szabályozott módon érkező
migráns munkaerő fontosságára is, mivel a képviselőasszony szerint „Az Európai Unió
idősödő társadalmainak nagy szüksége van a szabályozottan érkező migránsokra,
munkavállalókra, akik hozzájárulnak az Unió versenyképességéhez, a szociális biztonsági
rendszerünk fenntartásához.” A román és bolgár munkavállalók ügyét nem csak
felszólalásában karolta fel a képviselőasszony, hanem csatlakozott több képviselőtársához,
akikkel együtt egy közös állásfoglalásra irányuló indítványt is benyújtottak a két legújabb
tagállam munkavállalóinak szabad mozgásának elősegítése érdekében. Göncz Kingát egy
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félreértelmezett kijelentése miatt a KDNP mandátumának visszaadására szólította fel
januárban. A képviselőasszony egy internetes portálnak adott nyilatkozatában a hazánkról
folyó európai vita kapcsán úgy fogalmazott: "iszonyú rossz" hazánk polgáraként jelen lennie az
Európai Parlamentben, és „szeretne végre egy nagyon unalmas országot képviselni az EP-ben,
amilyen például Luxemburg”.
A jobbikos képviselők közül – és a teljes 22 tagú magyar delegáció tagjai közül is – Szegedi
Csanád volt a legaktívabb felszólaló az utóbbi két hónapban 13 felszólalásával. Felszólalásaiban
többek között javasolta Szlovákiával szembeni szankciók foganatosítását az állampolgársági
törvény miatt, hangsúlyozta az európai gyümölcstermesztés támogatásának szükségességét,
Európa válságára utalva pedig a szomszédságpolitikai programokra költött kiadások
visszafogását javasolta. Szegedi Csanád felszólalt a Jobbik január 14-i EU-ellenes tüntetésén az
Európai Bizottság Magyarországi Képviselete előtt, ahol a szónokok az Unióból való kilépést
szorgalmazták és egy uniós zászlót is elégettek. Szegedi beszédében a világ legnagyobb kész
átverés showjának nevezte az Európai Uniót, amely megszállta és gyarmatává tette hazánkat.
Kovács Béla jobbikos képviselő az utóbbi két hónap során egyszer szólalt fel, amikor az
„Intelligens energia – Európa” programmal kapcsolatos kételyeinek adott hangot. Kovács
emellett két alkalommal intézett kérdést az Európai Bizottsághoz az off-shore szélturbina
farmok építésének EU-s támogatásának okairól, illetve a téli-nyári időszámítási rendszer
megszüntetése céljából.
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2. Az EP-képviselők szakmai munkája
Januárban félidejéhez érkezett az EP hetedik parlamenti ciklusa, így sor került az ilyenkor
szokásos tisztújításra is az uniós intézményen belül. A magyar néppárti és szocialista
képviselők szép sikereket értek el ezen a területen, többeket újra megerősítettek parlamenti
bizottságokban betöltött fontos tisztségükben, egyes képviselők pedig újonnan kerültek
meghatározó pozícióba. A legnagyobb megtiszteltetés Surján Lászlót érte, akit képviselőtársai
az Európai Parlament 14 alelnökének egyikének választottak. Személyében tehát újra van
magyar alelnöke az EP-nek, aki így részt vehet a költségvetés előzetes tervezetének
elkészítésében, továbbá a parlamentet érintő adminisztratív, szervezési és személyzeti
döntések meghozatalában, és természetesen plenáris üléseket is vezethet.
Szintén magyar sikerként könyvelhető el, hogy Áder Jánost a Környezetvédelmi,
Közegészségügyi és Élelmiszeri-biztonsági Bizottság tagjai megszavazták alelnöküknek. Több
Fideszes néppárti képviselőnek sikerült fontos szakbizottsági pozícióját megőriznie. Őry
Csabát frakciótársai megerősítették Foglalkoztatási és Szociális Bizottság néppárti
koordinátoraként ellátott tisztségében. Gál Kinga az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi
Szakbizottság első alelnökeként, Járóka Lívia a Nőjogi- és Esélyegyenlőségi Bizottság
alelnökeként folytathatja szakmai tevékenységét újabb két és fél évig, Szájer Józsefet pedig
még decemberben választotta újra az EP néppárti frakciója a képviselőcsoport alelnöki
pozíciójába.
Az Európai Parlament januári tisztújítása során a magyar néppárti képviselőkhöz hasonlóan a
szocialista delegáció tagjait is újraválasztották eddig betöltött fontos tisztségeikben. Göncz
Kinga az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, Gurmai Zita pedig az Alkotmányügyi
Bizottság első alelnökeként folytathatja tovább szakmai tevékenységét. A Szocialisták és
Demokraták Progresszív Szövetségének kincstárnoki tisztségét Herczog Edit töltheti be
újabb két és fél évig a képviselőcsoport döntésének értelmében, a szocialista
képviselőasszony így továbbra is tagja marad az S&D elnökségének. A szocialista delegáció
negyedik tagját, Tabajdi Csabát pedig tavaly év végén erősítették meg képviselőtársai az
MSZP európai parlamenti delegációjának vezetőjeként betöltött pozíciójában.
A tisztújítások mellett voltak magyar szakpolitikai sikerek is a téli hónapokban Strasbourgban.
Deutsch Tamás néppárti képviselő januárban a Regionális és Fejlesztési Bizottság ülésén
előadóként mutatta be az Európai Bizottság 2010-es zárszámadásáról szóló jelentését.
Állásfoglalásra irányuló indítványt nyújtott be Szájer József a stabil, felelősségteljes és
fenntartható Európai Unió megvalósulása érdekében. Az EP gazdasági és monetáris ügyekkel
foglalkozó szakbizottsága elfogadta Pelczné Gáll Ildikónak a felelős vállalatirányítás uniós
kereteiről szóló véleménytervezetét. A szocialista Gurmai Zitának elfogadták az uniós
polgársággal kapcsolatos 2010. évi jelentésről szóló véleményét. Herczog Edit pedig egy
6

energiapolitikai együttműködésről szóló jelentéstervezet előadójaként végzett jelentős
szakmai munkát az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságban.
Pelczné Gáll Ildikó az Európai Bizottságnak intézett kérdést a hazánk ellen folyó
túlzottdeficit-eljárásról és annak várható következményeiről, a szerinte Magyarországgal
szemben fennálló „kettős mérce” alkalmazásának okairól. Nem ez volt az egyedüli
Bizottságnak feltett kérdés a magyar néppárti delegáció részéről. Áder János a tagállamok
üvegházgáz-kibocsátásával kapcsolatban fordult a Bizottsághoz, Gál Kinga emberi jogokkal
foglalkozó szakpolitikusként több képviselőtársával együtt a litván őslakos kisebbség illetve a
tibetiekkel szembeni jogsértések miatt intézett kérdéseket a Bizottsághoz, Gyürk András
pedig a Gázexportáló Országok Fóruma első csúcstalálkozójának döntéseinek európai
energiapiacokra gyakorolt hatásáról kért tájékoztatást.
Őry Csaba az elmúlt időszakban a román és bolgár munkavállalók szabad uniós áramlásának
ügyét tartotta napirenden, ebben a témában nem csak kérdést címzett a Bizottságnak, hanem
közös állásfoglalásra irányuló indítványt is benyújtott annak érdekében, hogy a Románia és
Bulgária munkavállalóival szemben korlátozásokat alkalmazó tagállamok mielőbb számolják fel
ezeket az átmeneti intézkedéseket.
Járóka Lívia januárban 32 módosító javaslatot fűzött a Nőjogi és Esélyegyenlőségi
Bizottságban készülő nők és férfiak közötti esélyegyenlőségről szóló jelentéstervezethez,
Hankiss Ágnes pedig az uniós polgárságról szóló 2010. évi jelentéshez nyújtott be 23
módosítót a Petíciós Bizottságban.
Az MSZP-s Göncz Kinga különböző parlamenti bizottságokban végzett tevékenysége során
összesen közel félszáz módosító javaslatot nyújtott be bizottsági jelentésekhez december és
január hónapban, ami egyedülálló teljesítmény a magyar EP-delegációban. Képviselőtársa,
Gurmai Zita január végén vett részt az Európai Bizottság alelnöke által szervezett,
„Felkészülés az európai polgári kezdeményezésre” című konferencián, ahol a polgári
kezdeményezés európai parlamenti jelentéstevőjeként tartott előadást a képviselőasszony.
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