Komoly magyar szakmai sikerek az Európai Parlamentben
A Policy Solutions elemzése a magyar EP-képviselők októberi munk{j{ról

Október folyamán több magyar EP-képviselő is jelentős szakmai ranggal járó feladatot
teljesített, és egyúttal véget ért az előző hónapban tapasztalható pártpolitikai adok-kapok.
Elfogadta az Európai Parlament a kisebbségi és emberi jogi kérdésekben egyre komolyabb
szerepeket kapó Gál Kinga jelentését az Európai Unión kívüli emberi jogi civil szervezetek
támogatásának pénzügyi eszközéről. Az idei évet gyakorlatilag teljes egészében az EU 2011-es
költségvetése előkészítésének szentelő Surján László októberben is keresztülvitt a büdzsét
módosító jelentéseket, köztük többek között azt, amely a közös Külügyi Szolgálat
felállításának kereteit is tartalmazza. Deutsch Tamás szintén rapportőri feladatot végzett el:
az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós költségvetési garanciáról írt jelentését
szakbizottsága ellenszavazat nélkül támogatta.
A szocialista képviselők október havi szakmai munkája közül a legjelentősebb egyértelműen
Gurmai Zita jelentése volt az Európai Polgári Kezdeményezésről. A Kezdeményezést a
Lisszaboni Szerződés hozta létre, és lényege, hogy egymillió európai polgár javasolhatja az
Európai Bizottságnak, hogy milyen közpolitikai témákat vegyen a jogszabály-alkotási
napirendjére.
Az Európai Parlament plenáris ülésein októberben a magyar európai parlamenti
képviselőknek egyértelműen a Veszprém megyei vörösiszap-katasztrófa jelentette a
legfontosabb ügyet. A fideszes delegáció három képviselője, Áder János, Gyürk András és
Szájer József egy a hasonló esetekben gyorsan reagálni képes katasztrófaalap létrehozását
szorgalmazta, illetve javasolta a vörösiszap újbóli veszélyes anyaggá nyilvánítását. A szocialista
Tabajdi Csaba javaslatot tett arra, hogy az EU Szolidaritási Alapjából már kisebb kárérték
esetében is lehessen részesülni, hiszen az Unió ezen alap forrásainak úgyis csak töredékét
használja fel minden évben.
Bokros Lajos, Gurmai Zita és Morvai Krisztina már-már a saját „védjegyüknek” tekinthető
témáikban is megszólaltak az EP plenáris ülésén. Bokros felhívta képviselő társainak figyelmét
arra, hogy strukturális reformokra és megszorításokra van szüksége az EU költségvetésének.
Morvai Krisztina a „természetjog erejénél fogva” érvénytelennek nyilvánította a Lisszaboni
Szerződést Magyarországon, mert arról nem konzultált az emberekkel a Gyurcsány-kormány.
Gurmai Zita pedig a szülési szabadsággal kapcsolatos vitában arról beszélt, hogy az
édesapáknak át kell vállalniuk feladatokat az édesanyáktól, a cégeknek pedig hozzá kell
járulniuk a kismamák anyagi támogatásához.
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Az EP-képviselők politikai munkája
Előző havi elemzésünkben azt írtuk, hogy október végén derül ki, valóban csökken-e a
szakpolitikai lendület az MSZP-nél és vajon többségbe kerül a pártpolitikai munka vagy sem.
A szocialista politikusok októberi munkáját áttekintve látszik, hogy a magyarországi
önkormányzati választásokat követően visszazökkentek a megszokott munkarendbe, azaz
elvétve foglalkoztak pártügyekkel és ismét az uniós szakpolitika került előtérbe. A Fidesz
politikai kritikájára egyedül a delegációvezető Tabajdi Csaba vállalkozott, aki szerint az
„Európai Unió tagállamaiban példa nélküli a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportja által
előterjesztett, az Alkotmánybíróság hatáskörét szűkítő alkotmánymódosítás”. Ugyancsak
Tabajdi fogalmazta meg fenntartásait a leendő magyar uniós elnökség sikerét illetően a
Népszabadság hasábjain – a politikus itt sajnálatát fejezte ki, hogy a „széles közvélemény
ingerküszöbét nem érte még el az a tény, hogy Magyarország adja januártól az Európai Unió
soros elnökségét”.
Az utóbbi hónapban a magyar európai parlamenti képviselőknek egyértelműen a Veszprém
megyei vörösiszap-katasztrófa jelentette a legfontosabb ügyet. A fideszes delegáció három
képviselője, Áder János, Gyürk András és Szájer József egy a hasonló esetekben gyorsan
reagálni képes katasztrófaalap létrehozását szorgalmazta, illetve javasolta a vörösiszap újbóli
veszélyes anyaggá nyilvánítását. Az EP-ben kifejezetten zöld ügyekre specializálódó Áder,
valamint a szocialista Herczog Edit kérdéssel fordult uniós megelőzési stratégiák, illetve
hulladékkezelési irányelvek iránt érdeklődve. A magyarországi környezeti tragédia
lehetőséget teremtett a szigorúbb szabályozás híveinek is: Pelczné Gáll Ildikó egy fejlettebb
környezetvédelmi adatkezelési rendszer kiépítése mellett állt ki, míg Hankiss Ágnes azt
tartaná szerencsésnek, ha a vegyi, biológiai vagy nukleáris anyagokkal foglalkozó
magáncégeket szigorúbb állami ellenőrzés alá vonnák.
A vörösiszapról szóló parlamenti vitában Tabajdi Csaba javaslatot tett arra, hogy az EU
Szolidaritási Alapjából már kisebb kárérték esetében is lehessen részesülni, hiszen az Unió
ezen alap forrásainak úgyis csak töredékét használja fel minden évben. Tabajdi javasolta azt is,
hogy az uniós forrásokat lehessen a vörösiszap újrahasznosítására is fordítani. Képviselőtársa,
Göncz Kinga eközben írásbeli hozzászólásában üdvözölte, hogy az Európai Bizottság
javaslatot tett arra, hogy a Szolidaritási Alapjának forrásai a jövőben fölhasználhatók
lehessenek ipari katasztrófák következményeinek felszámolására is.
A vörösiszap-katasztrófa vitájában megszólalt Bokros Lajos is, aki egy Magyarországon is
ritkán hangoztatott szempontot hozott elő. Eszerint a balesetben az állam is jócskán felelős,
és a hasonló események megelőzését egy közigazgatási reform segítené elő. Bokros szerint
ugyanis sem a központi kormányzati közigazgatás, sem az önkormányzatok nem eléggé
fölkészültek arra, hogy megelőzzenek ilyen katasztrófahelyzeteket.
A jobbikos képviselők közül Szegedi Csanád kifejtette, hogy az Európai Uniónak kötelessége,
hogy az ilyen katasztrófákat megelőzze, és ehhez elengedhetetlen, hogy a közép-európai
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régióban lezajlott privatizációkat felülvizsgálják. Az ugyancsak jobbikos Kovács Béla a
kereskedelmi bankok állítólagos felszólításait tartotta a legfelháborítóbbnak. Mint Kovács
kiemelte, ezekben közlik a hitellel terhelt kolontári ingatlanok tulajdonosaival, hogy fizessék
vissza tartozásaikat, tekintettel arra, hogy a térség lakóingatlanai értéktelenné váltak. A
jobbikos képviselő felszólalása alatt nevetgélő szlovák EP-képviselőket Morvai Krisztina tette
helyre a vitában.
Bokros Lajos, Gurmai Zita és Morvai Krisztina már-már a saját „védjegyüknek” tekinthető
témáikban is megszólaltak az EP plenáris ülésén. Bokros felhívta képviselő társainak figyelmét
arra, hogy strukturális reformokra és megszorításokra van szüksége az EU költségvetésének.
Morvai Krisztina a „természetjog erejénél fogva” érvénytelennek nyilvánította a Lisszaboni
Szerződést Magyarországon, mert arról nem konzultált az emberekkel a Gyurcsány-kormány.
Gurmai Zita pedig a szülési szabadsággal kapcsolatos vitában arról beszélt, hogy az
édesapáknak át kell vállalniuk feladatokat az édesanyáktól, a cégeknek pedig hozzá kell
járulniuk a kismamák anyagi támogatásához.
Saját szakterületéhez kapcsolódóan több képviselő is EU-n kívüli országokkal és régiókkal
foglalkozott októberi munkája során. Gál Kinga és Göncz Kinga melegen üdvözölte az
Albániának és Bosznia-Hercegovinának megítélt uniós vízummentességet. Gál amellett, hogy
a vízummentességet az érintett országok európai integrációja fontos lépésének tartja,
hangsúlyozta, hogy a sort hamarosan bővíteni kellene Koszovóval. A külpolitikai kérdésekben
hagyományosan aktív Schöpflin György Surján Lászlóval egyetértésben nehezményezte, hogy
az uniós Külügyi Szolgálat tervezett stábjában alulreprezentáltak az új tagállamok, és a
földrajzi kiegyensúlyozottságra nincsen semmilyen jogi garancia sem. Schöpflin az ukrán
belpolitikai fejlemények miatt is aggódott, túlzott hatalomkoncentrációt, a demokratikus
jogrend és a média függetlenségének veszélybe sodrását róva fel Janukovics elnöknek.
Glattfelder Béla vezetésével a fideszes képviselők továbbá elutasították a dél-amerikai
gazdasági társulással, a Mercosur-ral megkötendő szabadkereskedelmi megállapodást, mivel
az – legalábbis a mezőgazdaság terén – Glattfelder szerint a latin országoknak teremtene
jókora versenyelőnyt.
Politikai munka tekintetében nagyon aktívnak bizonyult Kósa Ádám is, aki a fogyatékkal élők
esélyegyenlősége érdekében nemcsak a plenáris ülésen szólalt fel többször, hanem három
írásbeli választ igénylő parlamenti kérdést is feltett a Bizottságnak, sürgetve többek között a
siketek jelnyelvhez való jogának elismerését a munkában és az oktatásban. A szeptember
eleje óta EP-képviselő Bagó Zoltán is előállt első saját kezdeményezésével egy szakbizottsági
meghallgatáson: a kulturális bizottság tagjaként javasolta egy európai filmstratégia
kidolgozását és egy a területet támogató uniós alap létrehozását.
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Az EP-képviselők szakmai munkája
Több magyar EP-képviselő is jelentős szakmai ranggal járó feladatokat teljesített október
folyamán. A kisebbségi és emberi jogi kérdésekben egyre komolyabb szerepeket kapó Gál
Kinga jelentését az Európai Unión kívüli emberi jogi civil szervezetek támogatásának pénzügyi
eszközéről elfogadta az Európai Parlament. Az idei évet gyakorlatilag teljes egészében az EU
2011-es költségvetése előkészítésének szentelő Surján László októberben is keresztülvitt a
büdzsét módosító jelentéseket, köztük többek között azt, amely a közös Külügyi Szolgálat
felállításának kereteit is tartalmazza. Deutsch Tamás szintén – a legnagyobb szakmai
presztízzsel járó – rapportőri feladatot végzett el: az Európai Beruházási Banknak nyújtott
uniós költségvetési garanciáról írt jelentését szakbizottsága ellenszavazat nélkül támogatta.
Egy korábbi jelentésének érdemi hasznosulását ünnepelhette a szintén fideszes Őry Csaba: a
foglalkoztatási és szociális miniszterek tanácsa a 2011-re vonatkozó foglalkoztatási
iránymutatások jó részét Őry azonos témájú jelentéséből merítette. Nem rapportőri
feladathoz kapcsolódik ugyan, de rangos elismerés érte Járóka Líviát is, aki a kisebbségek
társadalmi befogadásának elősegítése érdekében folytatott munkájáért a román
külügyminisztérium érdemdíját kapta meg.
A szocialista képviselők október havi szakmai munkája közül a legjelentősebb egyértelműen
Gurmai Zita jelentése volt az Európai Polgári Kezdeményezésről. A Kezdeményezést a
Lisszaboni Szerződés hozta létre, és lényege, hogy egymillió európai polgár javasolhatja az
Európai Bizottságnak, hogy milyen közpolitikai témákat vegyen a jogszabály-alkotási
napirendjére. A Gurmai-féle jelentés első változata – többek közt - azt javasolja, hogy az
egymillió aláírást elegendő legyen a tagállamok ötödéből összegyűjteni, már 16 éves kortól is
lehessen csatlakozni a kezdeményezéshez, és ne lehessen az Unió alapértékeivel nem
összeegyeztethető kezdeményezést indítani. A jelentésről az Alkotmányügyi Szakbizottság
novemberben fog dönteni.
Gurmai képviselőtársnője, Göncz Kinga is aktív volt a szakbizottságában: hat módosítóindítványt fogalmazott meg a női szegénység az EU-ban című jelentéshez, további nyolcat
pedig a GDP mint mérőszám szerepéről szóló dokumentumhoz. Göncz Kinga emellett
írásbeli kérdésekkel kezdet bombázni az Európai Bizottságot: több alkalommal az azbeszt
által veszélyeztetett emberek egészsége iránt aggódott, illetve felhívta a figyelmet a francia
csendőrség feltehetően jogszerűtlen gyakorlatára, melynek során etnikai származás alapján
vezetnek bűnözői adatbázisokat. Ez utóbbit viszont kifejezetten üdvözölte a jobbikos Szegedi
Csanád, aki már Magyarországon is javasolta ilyen adatbázis vezetését. Az MSZP-s Herczog
Edit az Európai Energiahatékonysági Akciótervhez nyújtott be számos módosító-javaslatot –
jórészt a tervhez kapcsolódó energetikai beruházások finanszírozására hívta fel a figyelmet.
Herczog Edit emellett olyan témákra is felhívta az Európai Bizottság figyelmét, mint a 2013-ra
várható fokozott naptevékenység veszélyei.
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A fideszes Glattfelder Béla, a szocialista Tabajdi Csaba és a jobbikos Morvai Krisztina
októberben ugyanabban a témában dolgoztak az Európai Parlament Mezőgazdasági
Szakbizottságában: mindhárman számos módosító-indítványt fogalmaztak meg a méhészeti
szektor helyzetéről szóló jelentéshez. Morvai a szakbizottsági vitában kiemelte a
mézhamisítás kártékony hatását a magyar méztermelésre, és fájlalta, hogy „nemzetközi
olvasztótégelybe kerül a legendás magyar méz”, azaz a magyar mézet külföldi, rosszabb
minőségű mézzel keverik.

Bíró Nagy András – Boros Tamás
A szerzők a Policy Solutions politikai elemzői
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