Hátradőltek a fideszes EP-képviselők
A Policy Solutions elemzése a magyar EP-képviselők m{jusi munk{j{ról

A magyar EP-képviselők májusi teljesítményén igen komolyan éreztette hatását a
választások utáni megváltozott politikai helyzet: az eddig kiemelkedően agilis fideszes
képviselők aktivitása jóval kisebb volt a plenáris üléseken és a szakpolitikai munkában,
mint az elmúlt hónapokban. Jellemzően a Fidesz kormányzásának szimbolikus
intézkedéseihez biztosított támogató hátteret Brüsszelben több EP-képviselője is: a
trianoni békeszerződés 90. évfordulójának napján Gál Kinga védnökségével nyitott
emlékkiállítást a magyar néppárti csoport, Hankiss Ágnes pedig Gyurcsány Ferenc és
felesége otthonát hozta fel emblematikus példaként arra, hogy „a kommunisták által
elkövetett rablások és jogsértések orvoslása a mai napig nem történt meg”.
Szakpolitika tekintetében a Fidesz zöld felelősei hozták szokásos teljesítményüket:
Gyürk András az amerikai olajfúrótorony katasztrófája kapcsán szólította fel az EU-t,
hogy szigorítsa saját biztonsági előírásait, Áder János – Tabajdi Csabával is közös cianidos bányászat betiltásáról szóló határozatát pedig nagy többséggel fogadta el a
Parlament.
A szocialisták közül májusban Herczog Edit bizonyult szakpolitika tekintetében a
legaktívabbnak. A képviselő asszony a Parlamentben - sőt még a Facebookon is –
kampányt indított az egységes, átláthatóbb energiaszámlákért, és véleményezője volt
az Ipari és Energiaügyi Bizottság részéről az Unió jövő évi költségvetésének is.
A jobbikos képviselők az áprilisi – és feltételezhetően a választási kampánynak
betudható – „eltűnésük” után ismét teljes vehemenciával szólaltak fel az EP plenáris
ülésein. Morvai Krisztina és Szegedi Csanád összesen tizenkét alakalommal szólt
hozzá a strasbourgi vitákhoz. Az MDF-es Bokros Lajos is visszatért az Európai
Parlamentbe, és egyből spórolást javasolt képviselőtársainak. Felszólalásában
hangsúlyozta, hogy a kontinensen mindenütt csökken a bürokráciára fordított összeg,
ezért Brüsszelben is érdemes volna megfontolni a szakértők díjazásának és a
képviselők autó-használatának csökkentését.
Az új magyar parlament felállása elhozta az első két hazatérőt is: a fideszes Schmitt
Pál és a jobbikos Balczó Zoltán nemcsak parlamenti képviselőként, de az
Országgyűlés vezetőiként – elnökeként és alelnökeként – tértek haza.

Az EP-képviselők politikai munkája
A Fidesz kormányzásának első szimbolikus intézkedéseihez biztosított támogató
hátteret Brüsszelben Gál Kinga. A kettős állampolgárság kapcsán a kisebbségi ügyek
szakpolitikusa melegen üdvözölte a lépést, kijelentve, hogy „nagyon régi adósságát
törlesztette a magyar parlament”. A trianoni békeszerződés 90. évfordulóján és
egyben az emléknap elfogadásának napján pedig a védnökségével nyitott
emlékkiállítást a magyar néppárti csoport. Szintén hazai kérdésben fordultak a
1

romaügy felelőséhez, Járóka Líviához. Az esetleges félreértések elkerülése végett
Járóka világossá tette, hogy a Fidesz kormányzása során az etnikai elkülönítés
felszámolása nem képezi vita tárgyát.
A Fidesz szimbolikus politizálásának további hangsúlyos eleme a „forradalmi”
felhatalmazáson alapuló alkotmányozás. Az új alkotmány előkészítésének folyamatába
két EP-képviselő, Schöpflin György és Szájer József is meghívást kapott. Schöpflin
professzor májusban a Denis MacShane volt brit Európa-ügyi miniszterrel vívott
párbajával hívta fel magára a figyelmet, melyben kemény szavakkal minősítette a
Fideszt támadó brit politikust: „A MacShane agitprop a legtisztábban mutatja a
baloldal kiüresedését”. Agresszív szóhasználatban Hankiss Ágnes sem maradt el
Schöpflintől. A fideszes politikusnő Gyurcsány Ferenc és felesége otthonát hozta fel
emblematikus példaként arra, hogy „a kommunisták által elkövetett rablások és
jogsértések orvoslása a mai napig nem történt meg”.
Szintén támadólag lépett fel – igaz szakpolitikai síkon – a volt szocialista kormánnyal
szemben Kósa Ádám és Őry Csaba. A Bizottságtól kapott információkra hivatkozva a
két politikus arra a következtetésre jutott, hogy „a bukott szocialista kormány nem
élt egy olyan lehetőséggel, ami mindenki számára adott volt”, azaz nem hívott le
elegendő támogatást a fogyatékkal élők munkaerő-piaci integrációjának ösztönzésére.
Az új kormány elé ennek megfelelően szép feladatot állítottak: „Újra fel kell építeni a
fogyatékos emberek foglalkoztatáspolitikáját” – adta ki a jelszót a téma két
szakértője.
A szocialisták az utóbbi hónapokban látványosan kerülték a pártpolitikai
csatározásokat. Így májusban már csak Göncz Kinga szólalt meg ilyen ügyekben:
feltételezhetően „haza is üzent” a képviselő, amikor sajnálatosnak nevezte, hogy a
szabadság és biztonság európai térségét megteremtő jogszabályokból hiányzik a
gyűlöletbeszéd tiltására vonatkozó rész. Emellett, a volt Külügyminiszter „fideszes
erődemonstrációnak” nyilvánította a kettős állampolgárság gyors bevezetésének
ügyét, kiemelve, hogy az új kormánynak fel kellett volna ajánlania Szlovákia számára a
tárgyalás lehetőségét. A delegációvezető Tabajdi Csaba viszont a Fidesz helyett épp a
Szlovákokkal „küzdött” – a képviselő továbbra is napirenden tartotta a tokaji bor
ügyét, nehezményezve, hogy északi szomszédunkkal ismét kialakult a termékkel
kapcsolatos névvita.
A jobbikos képviselők viszont az áprilisi – és feltételezhetően a választási kampánynak
betudható – „eltűnésük” után ismét teljes vehemenciával szólaltak fel az EP plenáris
ülésein. Morvai Krisztina kilenc alakalommal szólt hozzá a strasbourgi vitákhoz:
megosztotta személyes történetét a rák elleni küzdelemről, felhívta képviselőtársai
figyelmét az Európai Parlament pazarló működésére, valamint felháborodásának adott
hangot, hogy Szima Juditot a Tettrekész Rendőrségi Szakszervezet főtitkárát
bujtogatás miatt súlyos büntetéssel sújtotta a Katonai Bíróság.
Morvai
képviselőtársa, Szegedi Csanád már az új magyar kormányhoz szólt, amikor szigorú
korrupcióellenes jogszabályok megalkotására és azok betartására hívta fel a figyelmet.
Szegedi emellett felszólította Gyurcsány Ferenc volt tanácsadóját, Dessewffy Tibort,
hogy vonuljon vissza a közéletből, mivel a jobbikos politikus szerint elfogadhatatlan,
hogy Dessewffy a Story Tv-ben "középszerű műdalnak" nevezte a Székely Himnuszt.
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Komoly politikai vita alakult ki Strasbourgban annak apropóján is, h ogy az Európai
Unió csatlakozik az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez. Míg Tabajdi Csaba
üdvözölte a lépést, mivel ez a kisebbségek erősebb uniós védelméhez vezethet, addig
a jobbikos képviselők feleslegesnek minősítették az aktust, félve attól, hogy ez
igazából az „Európai Egyesült Államok” megteremtése felé vezető újabb lépcsőfokot
jelenti.
Az MDF-es Bokros Lajos is visszatért az Európai Parlamentbe, és egyből spórolást
javasolt képviselőtársainak. Felszólalásában hangsúlyozta, hogy a kontinensen
mindenütt csökken a bürokráciára fordított összeg, ezért Brüsszelben is érdemes
volna megfontolni a szakértők díjazásának és a képviselők autó-használatának
csökkentését. Bokros emellett az EP-delegáció tagjaként ellátogatott Gázába is, az
egyre feszültebb izraeli helyzet megtekintése céljából.

Az EP-képviselők szakmai munkája
Szakpolitika tekintetében májusban is hozták szokásos teljesítményüket a Fidesz zöld
felelősei. Gyürk András az amerikai olajfúrótorony katasztrófája kapcsán szólította fel
az EU-t, hogy szigorítsa saját biztonsági előírásait. A nagyon aktuális témafelvetés
ellenére Gyürk mégis egy másik üggyel került a figyelem középpontjába: az orosz
Gazprom és az ukrán Naftogaz nemrégiben felvetődött fúziójának megakadályozására
ösztönözte az Európai Bizottság energetikai biztosát. A Fidesz volt kampányfőnöke
ezen felül egy Magyar Nemzetben megjelent cikkel hívta fel magára a figyelmet,
amelyben környezetvédelmi szakpolitikusként védte a Fidesz-kormány azon döntését,
hogy nem szánt külön tárcát a zöld ügyeknek. Jelentős sikerként könyvelhette el
májusban a Fidesz másik környezetvédelmi politikusa, Áder János, hogy az EP
többpárti támogatottsággal fogadta el a cianidos bányászat betiltásáról szóló
határozatot, amelyet – többek közt - a szocialista Tabajdi Csabával együtt
kezdeményeztek. Az ugyancsak zöld ügyekben aktív fideszes politikus, Glattfelder
Béla is Tabajdival fogott össze: a magyar állattenyésztők érdekében közös módosító
indítványt nyújtottak be a mezőgazdasági szakbizottságban. Glattfelder ezen felül
Gyürkkel közösen egy érdekes kezdeményezéssel állt elő: a vidéki közintézményeket
biomasszával való fűtésre állítanák át, függetlenítve őket a mindenkori gázpiaci
fejleményektől.
A harmadik várható hazatérő, a Külügyminisztérium leendő államtitkára, a fideszes
Győri Enikő – Schmittel és Balczóval ellentétben – még nem mondott le EPmandátumáról, és még májusban is mutatott aktivitást. Győri májusban újabb
eredményt ért el az európai pénzügyi szabályozási rendszer újraalkotási
folyamatában: elfogadták azt a javaslatát, hogy az újonnan felálló felügyeleti szerv, az
Európai Rendszerkockázati Tanácsnak legyenek nem az eurózónából érkező tagjai is.
Győri emellett – talán egyik utolsó felszólalásaként – a kohéziós politika erősítése
mellett tett hitet az EU következő tíz éves stratégiájáról szóló plenáris vitában.
A hazai árvízi helyzethez kapcsolódott Deutsch Tamás új kezdeményezése: arra hívta
fel a magyar kormány figyelmét, hogy az EU szolidaritási alapjából van lehetőség a
magyarországi helyzet kárenyhítésére. Az időközben az MTK sportklub elnökévé
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avanzsált fideszes politikus jelentős szakmai sikert is aratott azzal, hogy az Európai
Beruházási Bankról írt jelentését elfogadta az Európai Parlament. Deutsch továbbá
Surján Lászlóval közösen a Strukturális Alapok felhasználásának könnyítése mellett
foglalt állást, ami az olyan gyenge lehívási rátával rendelkező országoknak, mint
Magyarország nagy könnyebbséget jelentene. Szakpolitikai sikert ért el Kósa Ádám is
az elmúlt hónapban: elfogadták ugyanis azon kezdeményezését, hogy a fogyatékkal
élők igényeit a jövőben kötelező legyen figyelembe venni a buszozásnál és a
hajózásnál is.
A szocialisták közül májusban Herczog Edit bizonyult szakpolitika tekintetében a
legaktívabbnak. A képviselő asszony írásbeli kérdést intézett az Európai Bizottsághoz
a mosószer gyártók megtévesztő magatartásával kapcsolatban – a termékeikben
ugyanis jelentős mennyiségű környezetkárosító só található.
Herczog a
Parlamentben - sőt még a Facebookon is – kampányt indított az egységes,
egyszerűbb, átláthatóbb energiaszámlákért, és véleményezője volt az Ipari és
Energiaügyi Bizottság részéről az Unió jövő évi költségvetésének. Ez utóbbival
kapcsolatban a kutatásra és fejlesztésre szánt összegeket kevesellte. Két
képviselőtársnője közül Gurmai Zita is az Európai Bizottságnak írt: ő a nemrégiben
megalkotott Nőjogi Charta konkrét intézkedéseit kérte számon, illetve javasolta,
hogy ne csak a bérből élőknek, hanem a vállalkozóknak is járjon gyermekvállalási
támogatás. Göncz Kinga a szegénység elleni küzdelemben a minimálbér szerepéről
szóló EP-jelentéshez nyújtott be módosító indítványokat, Tabajdi Csabának pedig egy
hatékonyabban működő európai élelmiszer-ellátási lánc létrehozásával kapcsolatban
volt közel húsz javaslata. Tabajdi továbbá az „Unió kormányához” fordult a
dohánytermesztők egyre kilátástalanabb helyzete miatt.
Bár írásos szakmai javaslattal sem a Jobbik, sem az MDF nem jött elő, Morvai több
agrárpolitikai felszólalásával, Bokros pedig a Lisszaboni Stratégia elmaradt értékelése
iránti igényével vetette magát észre szakpolitikai munka tekintetében a vizsgált hónap
során.

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