
– Mi lesz a jogállamisági vita vége? 
– Egy komoly politikai játszma folyik, meg-

jósolhatatlan kimenetellel. A győztes válasz-
tások után két nappal a Bizottság kihirdette 
az Európai Parlamentben, hogy elindul a 
jogállamisági eljárás Magyarországgal szem-
ben. Erről hivatalos értesítést a magyar kor-
mány viszont csak a hónap végén kapott. 
Von der Leyen egy politikai showt kreált, 
hogy elnyerje a baloldali többségű Európai 
Parlament kegyét.

Az érvek, amelyek mentén visszatartják a 
koronavírus-járvány utáni helyreállítási forráso-
kat, mondvacsináltak. Azt kérdeztem a múlt heti 
strasbourgi bizottsági ülésen a két illetékes 
biztostól, hajlandók-e nyilvánosságra hozni, 
hogy konkrétan mik a fenntartásaik, hogy lát-
hassuk, nem várnak el tőlünk többet, mint 
másoktól. A kérdésemet válasz nélkül hagyták. 
Egy pénzügyminiszteri találkozón a Bizottság 
korábban már elismerte, hogy a visszatartás-
nak politikai okai vannak. Beszédes, hogy a 

gyermekvédelmi törvény elfogadása és a 
Bizottság döntése, hogy mégsem hagyja jóvá a 
magyar helyreállítási tervet, egybeesett. Az 
addig jól haladó tárgyalások, melyeken senki 
nem cáfolta, hogy a magyar terv minden tartal-
mi és formai követelménynek megfelel, hirte-
len megszakadtak. 

Politikai okok miatt tartja vissza 
Brüsszel a helyreállítási forrásokat

Az érvek, amelyek mentén visszatartják a koronavírus-
járvány utáni helyreállítási forrásokat, mondvacsináltak. 
Azt kérdeztem a múlt heti strasbourgi bizottsági ülésen 
a két illetékes biztostól, hajlandók-e nyilvánosságra 
hozni, hogy konkrétan mik a fenntartásaik, hogy láthas-
suk, nem várnak el tőlünk többet, mint másoktól. A kér-
désemet válasz nélkül hagyták. Egy pénzügyminiszteri 
találkozón a Bizottság korábban már elismerte, hogy a 
visszatartásnak politikai okai vannak – nyilatkozta 
lapunknak Győri Enikő, a Fidesz EP-képviselője. 

I N T E R J Ú
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folytatás a 2. oldalon »

A  H Ó N A P  T É M Á J A

Jogállamisági eljárás elindítása:  
Brüsszelnek vissza kell térnie a józan 
észhez és párbeszédhez Magyarországgal

Magyarországon a kereszténydemokrata, konzervatív, polgári és hazafias politika 
győzött, történelmi többséget szerzett az Országgyűlésben. Ezt követően a brüsz-
szeli bürokraták Magyarországra rontanak, egy újabb eljárás megindítást jelentik be: 
a kiéheztetési eljárást. folytatás a 3. oldalon »
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» Pedig von der Leyen elnök asszony koráb-
ban már időpontot is kért egy budapesti láto-
gatásra, hogy bemutassa a magyar tervet.

– Tényleg elképzelhető, hogy a leg-
jobban teljesítő tagállamok, mint Len
gyel ország és Magyarország, járjanak a 
legrosszabbul?

– A helyreállítási alapról szóló rendeletbe 
bekerült egy paragrafus, hogy a gazdasági 
teljesítmény arányában újraosztják a forráso-
kat.  Ez alapján a járvány miatti válságot rosz-
szabbul kezelő tagállamokhoz csoportosítaná-
nak át pénzt a jól teljesítőktől. Magyarország 
gyorsabban állt talpra, mint a többiek, ráadá-
sul Lengyelországgal együtt a legtöbb ukrán 
menekültet látjuk el, tehát ez a megoldás 
erkölcsi szempontból is tarthatatlan. Igyek-
szem a biztosokat ezzel minden fórumon 
szembesíteni. Ha lehet gyorsan jogszabályo-
kat módosítani, mint arra több példa volt a 
közelmúltban, miért ne lehetne a helyreállítási 
források szabályrendszerét is rugalmasan az 
új, háborús realitáshoz igazítani?

– Több olyan tervezett szankcióról 
hallani, amelyek a magyar embereket is 
érintenék. Mik lehetnek az unióban ter-
vezett önsorsrontó szankciók társadal-
mi és gazdasági következményei?

– Mi, Magyarországon közelről éltük meg a 
délszláv háborút, amikor a szegediek hallották 
a délvidéki bombázásokat, de Európa nyugati 

fele ilyen méretű háborús konfliktust, mint a 
mostani ukrajnai háború, a második világhábo-
rú óta nem látott. Az Európai Unió döntésho-
zói még mindig nem fogták fel, mi forog koc-
kán. A háború egészen másfajta gondolko-
dást, válságkezelést követel. Nem kockáztat-
hatjuk, hogy Európa belekeveredjen a háború-
ba, mert a háború az pusztítást, halált és gaz-
dasági tönkremenést jelent. 

– Mit tehetünk Ukrajnáért uniós szin-
ten? A szankciók segítenének?

– Történtek, történnek jogszabálymódosítá-
sok, így éppen napirenden van az is, hogy az 
Ukrajnából származó importot mentesítsük a 
vámok alól. Hasznos lenne, ha a menekültek 
ellátásának finanszírozásából is nagyobb ter-
het vállalna az EU. Olyan szankciókat elfogad-
ni, amelyek az Európai Uniónak nagyobb kárt 
okoznak, mint az agresszor Oroszországnak, 
önsorsrontás. Annál is inkább, mert Putyin 
felkészült a háborúra, mindenféle eshetőség-
gel számolt, akár az energiahordozók európai 
behozatalának a betiltásával is. Az USA és 
Európa ráadásul nem tudta elérni Oroszország 
elszigetelését; Putyin Kínával, Indiával és 
Pakisztánnal továbbra is kereskedik. Már a 
hatodik szankciós csomag van az asztalon, s 
ez az olajbehozatalt is megtiltaná. Naivitás azt 
hinni, hogy Moszkva ne tudná az EU-nak szánt 
mennyiséget másfelé értékesíteni, hogy aztán 
az az olaj átcímkézve, közvetítőkön keresztül 

sokszoros áron landoljon újra az európai pia-
con. Saját magunkat lőnénk lábon. Az a prob-
léma, hogy ezt nagyon sokan tudják és értik, 
de mi vagyunk az egyetlenek, akik ki is merik 
mondani.

Magyarország a kezdetektől kiállt Ukrajna 
területi integritása mellett, világos számunkra, 
hogy ki az agresszor. Minden szankciót támo-
gattunk, mert fontos volt nekünk, hogy hábo-
rús helyzetben az Unió egységesen lépjen fel. 
A kezdetektől nyílt lapokkal játszottunk, meg-
mondtuk, hogy nem tudjuk támogatni a gáz- 
és olajembargó bevezetését, mert az Európa 
elszegényesedését jelentené, s leginkább 
Közép-Európát sújtaná. Ezt a márciusi Európai 
Tanácson a tagállamok állam- és kormányfői 
tudomásul is vették. Ehhez képest a Bizottság 
most újranyitotta a vitát. 

– Ön képviselői tevékenysége mellett 
egyetemen is oktat. Miért fontos ez 
Önnek? Mi a legfontosabb, amit át akar 
adni a diákoknak?

– Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egye-
temen tanítok Európai tanulmányokat, illetve a 
Nemzetek Európája Karrierprogramban is 
részt veszek. Ez utóbbi képzés olyan, már fel-
sőfokú végzettséggel rendelkező fiataloknak 
kínál európai uniós ismereteket, akik Brüsszel-
ben, az uniós intézményekben képzelik el kar-
rierjüket. Olyan szakemberekre van szüksé-
günk, akiknek helyén van az eszük és magyar 
szív dobog bennük. Célunk, hogy minél job-
ban bevezessük  őket a magyar érdekképvise-
let minden kulisszatitkába, hogy munkájuk 
során a lehető leghatékonyabban tudják majd 
képviseli hazánk érdekeit. 

Politikai okok miatt tartja vissza Brüsszel 
a helyreállítási forrásokat

  folytatás az 1. oldalról »
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Magyarország segít 
az ukrajnai menekült 
gyermekeknek 
és nőknek

Továbbra is az ukrajnai hely-
zet áll az Európai Parlament 
plénumának fókuszában.

Az Európai Parlament áprilisi plenáris ülésén 
több ízben is napirendre kerültek az ukrajnai 
helyzet különböző aspektusairól szóló viták és 
határozatok, melyek kapcsán Gál Kinga, a 
Fidesz EP-képviselőcsoportjának elnöke 
kiemelte: „A kormánypártok országgyűlési 
választáson elért győzelme garancia arra, hogy 
a kormány továbbra is elkötelezetten segíti az 
érkező menekülteket és Ukrajnát”.

Gál Kinga elmondta: „A háború elől többsé-
gében nők és gyermekek menekülnek el Ukrajná-
ból. Magyarország már több mint 600 ezer me  -
ne    kül tet fogadott eddig. A magyar-ukrán határon 
járva személyesen is meggyőződhettünk róla, 
hogy a humanitárius tranzitpontokat a menekültek 
igényeinek gondos figyelembevételével alakították 
ki: többek között baba-mama sarokkal, játszó saro-
kok kal segítik a menekülő anyákat és gyermekeiket”.

A Fidesz EP-képviselőcsoportjának elnöke 
hangsúlyozta: „A delegáció egységesen kiállt 
Ukrajna területi integritása és szuverenitása 
mellett, és elítéltük Oroszország Ukrajna elleni 
agresszióját. Ugyanakkor minden olyan javasla-
tot határozottan elutasítottunk, amely a gáz és 
kőolaj, valamint az atomenergia békés célú fel-
használását célzó embargó bevezetésére vonat-

kozik. Hiszen az ilyen intézkedések megölnék a 
magyar gazdaságot a magyar családokkal fizet-
tetve meg a háború árát. Ezt az álláspontot 
képviseljük következetesen úgy az Európai 
Parlamentben, mint az uniós intézményekben.”

Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő a 
plenáris vitában hangsúlyozta: „Az EU-nak az 
Ukrajnában tartózkodó gyerekekre is figyelnie 

kell, hiszen a nehéz gazdasági helyzet miatt a 
szülőföldjükön maradt családok anyagi helyzete 
instabil, így fontos, hogy különböző programo-
kon keresztül segítsük őket, például ingyenes 
óvodai és iskolai étkeztetéssel, mely finanszíro-
zásához az EU is hozzájárulhatna. A mielőbbi 
béke elősegítésével tehetünk a legtöbbet a 
háború miatt szenvedő gyermekekért!”

Az Európai Parlament menedékjogról és a vissza-
küldés tilalmáról szóló vitában Hidvéghi Balázs, 
kijelentette: „Évek óta hallgatjuk az európai baloldal 
hazugságait, hogy Magyarország nem segít a baj-
bajutottakon. A jelenlegi háború megmutatja ezen 
állítások abszurditását”. Az EP-képviselő hozzátet-
te: „Békeidőben mindenféle politikai vitát folytatha-

tunk, de amikor Közép-Európa történelmének legnagyobb menekültválsá-
gát éli át, akkor félre kell tenni a kicsinyes ideológiai vitákat.” Hidvéghi 
Balázs, a Fidesz EP-képviselője az Európai Parlament ukrajnai háború elől 
menekülő gyerekekről szóló határozata kapcsán elmondta: Magyarország 
és Lengyelország élen jár az ukrajnai háborús menekült gyermekek befo-
gadásában, elhelyezésében és iskoláztatásuk megszervezésében.

Magyarország segít 
a menekülteknek, de az illegális 
migrációt továbbra is elutasítjuk

Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti 
képviselője szerint az ukrajnai válság világo-
san mutatja, hogy különbséget kell tennünk 
a háború elől menekülő emberek és a törvé-
nyeinket szándékosan megsértő illegális 
migránsok között.

Bocskor Andrea és Gál Kinga a beregsurányi határátkelőnél

Bocskor Andrea, EP-képviselő,  
Herka István Beregsurány polgármestere, 
Tilki Attila, a térség országgyűlési  
képviselője és Gál Kinga Ep-képviselő
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„A demokrácia alapve-
tő szabályait viszont 
Brüsszel nek is el kell 
fogadnia és nem a 
most vereséget szen-
vedett magyar baloldal 
igényeit kellene teljesí-

tenie, nem a Magyar országgal szembeni 
politikai háborúskodást kéne szítania, hanem 
vissza kellene térnie a józan észhez és a 
párbeszédhez” – hangsúlyozta Deutsch 
Tamás, a Fidesz európai parlamenti képvi-

selőcsoportjának vezetője az Európai Parla-
ment plenáris ülésén.

Hidvéghi Balázs, 
a Fidesz EP-képviselője 
szerint a Fidesz-KDNP 
újabb kétharmados 
győzelme egyértelművé 
tette, hogy a magyar 
választók kategorikusan 

elutasítják az Európai Unió jogállamisággal 
kapcsolatos ideológiai kioktatását. Hidvéghi 
Balázs az Európai Parlament plenáris ülésén, 

a Magyarország és Lengyelország ellen indí-
tott 7-es cikk szerinti eljárásról szóló vitában 
kiemelte: A Fidesz-KDNP győzelme nemcsak 
a magyar ellenzék kudarcát jelenti, hanem a 
brüsszeli elit beavatkozási kísérleteinek buká-
sát is. Az EP-kép viselő hangsúlyozta: „Európa 
szomszédságában háború dúl, súlyos mene-
kült- és gazdasági válság sújtja. Ebben a 
helyzetben az európai egységre kell töreked-
ni. Ez politikai érettséget és józanságot igé-
nyel. Itt az ideje, hogy Lengyelországot és 
Magyarországot békén hagyják!”

Az Európai Parla-
ment Költség vetési- és 
Költségvetés Ellenőr-
zési Bizottságai össze-
vont ülést tartottak, 
hogy megvitassák az 
Európai Bizottság Ma -

gyar országnak küldött, költségvetési 
kondicionalitási eljárást elindító levelét. Deli 
Andor, a Fidesz képviselője felszólalásában 
kiemelte: az eljárás két dologról szól, politikai 
nyomásgyakorlásról és Európa szándékos 
gyengítéséről. Hozzátette: Magyarország két 
ponton soha nem fog engedni, kimaradunk a 
háborúból és megvédjük gyermekeinket.

Jogállamisági eljárás elindítása 

Brüsszelnek vissza kell térnie 
a józan észhez és párbeszédhez 
Magyarországgal

Magyarországon a kereszténydemokrata, konzervatív, 
polgári és hazafias politika győzött, történelmi többséget 
szerzett az Országgyűlésben. Ezt követően a brüsszeli 
bürokraták Magyarországra rontanak, egy újabb eljárás 
megindítást jelentik be: a kiéheztetési eljárást. 

 folytatás az 1. oldalról »

Mint arra a képviselő rámutatott, a dokumentum 
elfogadása egy újabb lépés a föderális Európa 
irányába. „Az Európai Unióban reformokra van 
szükség, azonban nem támogatjuk azokat a törek-
véseket, amelyek előre bebetonoznák az Európa 
Jövőjéről Szóló Konferencia eredményeit. Az 
intézmények közötti egyensúly ugyanis megbo-

molhat, ha hatásvizsgálatok nélkül, átgondolatlanul, politikai esemé-
nyekhez időzített javaslatokkal terheljük az intézményi struktúrát”.

Trócsányi László hangsúlyozta továbbá, hogy a jelentés ténybeli 
tévedéseket is tartalmaz, például úgy tekint a Tanácsra, mintha az az 
EP-hez képest „második kamara” lenne. „A tagállamok nemzeti parla-
mentjeinek döntésein alapszik az integráció jövője. Az EP-nek megvan 
a szerepe az uniós intézményrendszerben, de nem lehet a nemzeti 
parlamentek versenytársa, ugyanis az utóbbiak a nemzeti szuverenitás 
hordozói. Az európai szuverenitás csak fikció” – hangsúlyozta az 
EP-képviselő.

Nem támogatjuk a föderális Európa irányába tett lépéseket

Az Európai Parlament alkotmányügyi bizottsága megszavazta az Európai Parlament általá-
nos és közvetlen kezdeményezési jogának bevezetéséről szóló jelentést. Trócsányi László, 
a Fidesz EP-képviselője szerint a jelentés nem támogatható, mert alapvetően téves meg-
közelítést használ, amikor úgy állítja be az integráció történetét, mintha az lineárisan halad-
na az Európai Egyesült Államok irányába
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Ne Brüsszel írja elő 
az otthonok szoba-
hőmérsékletét!

Az Európai Parlament kör-
nyezetvédelemmel foglalko-
zó szakbizottsága (ENVI) ülé-
sén eszmecserét folytatott 
Frans Timmermans-szal, az 
Európai Bizottság (EB) alel-
nökével az ukrajnai háború 
energia- és klímapolitikákra 
gyakorolt hatásairól. 

Tóth Edina, a Fidesz 
EP-képviselője felszólalá-
sában arról a hírről kér-
dezte az uniós testület 
vezető tisztségviselőjét, 
mely szerint Brüsszel 
megtiltaná, hogy 18°C-

nál melegebbre fűtsék a belső tereket. Az EB 
alelnöke nem cáfolta az értesülést, azonban 
kitérő választ adott arra, hogy hogyan képzelik 
el a gyakorlatban ezt az intézkedést.

Tóth Edina rámutatott: az orosz szénimport 
betiltásáról már döntöttek, most pedig az olaj-
ra, földgázra szeretnének embargót bevezetni 
– annak ellenére, hogy több tagállamban poli-
tikai és az ipari szereplők is arra figyelmeztet-
tek, hogy beláthatatlan következményekkel 
járna egy ilyen lépés.  Frans Timmermans 
abszurd módon azt javasolta a polgároknak, 
hogy „válasszák azt, hogy lecsökkentik a 
hőmérsékletet otthonaikban”, ezzel is energiát 
spórolva. A holland biztos szerint „az is fontos, 
hogy rövidebb ideig zuhanyozzunk”!

„Mindezeket valóban megtehetik az állam-
polgárok, kérdés csak az, hogy elhibázott 
brüsszeli döntések következtében kötelező 
lesz-e majd ezt tenniük” – mutatott rá Tóth 
Edina. A fideszes EP-képviselő szerint a biztos 
reakciója csak újabb megerősítése annak, 
hogy Brüsszel továbbra is azon dolgozik, hogy 
az Oroszország elleni szankciókat kiterjesszék 
az energiaszektorra is. Ez azonban rendkívül 
veszélyes, Magyarország ezt nem tudja támo-
gatni” – mondta el Tóth Edina az ülés kap-
csán.

„Míg a magyar szélsőjobb-
oldal képviselői néhány 
évvel ezelőtt választási 
megfigyelőként részt vet-
tek a Krím félsziget Orosz-
országhoz csatolásáról 

szóló referendumon és azt követően a Krím 
orosz annektálását ünnepelték, a magyar bal-
oldallal kötött választási szövetségüket az 
Európai Néppárt és az uniós baloldali pártok 
egyaránt lelkesen támogatták!” – mondta a 
politikus. A képviselő a Jobbik egyik képviselő-
jének kijelentéseit idézve rámutatott, hogy a 
szélsőjobboldali párt korábban támogatásáról 
biztosította a Krím félszigetet megszálló 

Oroszországot, a kelet-ukrajnai konfliktusért 
pedig az EU-t és az USA-t okolta.

Schaller-Baross Ernő kiemelte, hogy a pár 
éve még a Moszkvát méltató Jobbik és a baloldal 
közös kormányfőjelöltje mellett az Európai 
Néppárt is kiállt, miután Donald Tusk elnök sze-
mélyesen részt vett és felszólalt az ellenzéki 
összefogás kampányeseményén. „Amikor a 
Kreml és a szélsőjobboldali pártok kapcsolatáról 
folytatunk vitát, ezeknek az európai pártcsaládok-
nak kellene elsősorban magukba nézniük és 
végre önvizsgálatot gyakorolniuk azzal kapcsolat-
ban, hogy kinek az érdekeit védik valójában a 
fentiekhez hasonló politikai állásfoglalásaik során” 
– zárta felszólalását Schaller-Baross Ernő.

Hidvéghi Balázs kiemelte: 
az ajánlás egy lépést jelent 
egy biztonságosabb 
Európa megteremtésében. 
„A javaslat ajánlásokkal 
fogja segíteni a tagállamo-

kat abban, hogy összehangolják a bűncselek-
mények határon átnyúló formáinak üldözése 
érdekében tett erőfeszítéseiket többek között 
az illegális bevándorlás, illetve az embercsem-
pészet megelőzésében és felderítésében” – 
mondta el az EP-képviselő.

„Hiánypótló javaslatról van szó, ami nagyban 
elősegíti majd a tagállamok közötti rendőri 
együttműködést például olyan esetekben, ami-
kor egy szökésben lévő bűnelkövetőt több 
tagállam területén keresztül kell üldözni, vagy 
amikor közös rendőri műveltekre van szükség. 
Kulcsfontosságú, hogy a jelenleg széttartó 
tagállami gyakorlatok összehangolásával biz-
tosíthassuk azt, hogy egyetlen bűnelkövető se 
menekülhessen a felelősségre vonás alól csu-
pán azáltal, hogy átlép egy másik tagállamba” 
– mondta el Hidvéghi. 

Az európai pártcsaládok tartsanak 
önvizsgálatot, amiért a magyar 
szélsőjobbot támogatták!
  
A Putyin-rezsim és az európai szélsőjobboldali mozgalmak 
közötti együttműködés és hasonlóságok címmel tartott vitát 
az Európai Parlament. Schaller-Baross Ernő, a Fidesz 
EP-képviselője felszólalásában önvizsgálatra hívta fel az  
európai pártcsaládokat.

Hidvéghi Balázs az operatív rendőri együtt-
működésről szóló javaslat EP jelentéstevője
  
Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője felel 
azon javaslatért az Európai Parlamentben, amelynek célja, 
hogy ajánlások révén tegye hatékonyabbá a tagállamok 
rendőrségei közötti együttműködést.
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Az Eurostat friss kimutatá-
sa szerint az orosz-ukrán 
háborút megelőzően, 
2021-ben, átlagosan 11%-
kal nőttek a lakossági ener-
giaárak Európában. Az EU 
statisztikai hivatala elemzé-

sében megállapítja, hogy Európa-szerte csak 
Magyarország és Szlovákia tudott gátat szabni  
az emelkedő rezsiáraknak. Gyürk András,  

a Fidesz EP-képviselője szerint ez újfent bizo-
nyítja, hogy a hazánkra nehezedő nyomás elle-
nére a rezsicsökkentés a legjobb eszköz a 
családok védelmére.

A képviselő közölte, hogy a kudarcos brüsz-
szeli klíma- és energiapolitika miatt kialakult 
energiaválság az európai háztartásokban már 
2021-ben is éreztette hatását. Az Eurostat 
nemrég bemutatott elemzése szerint, tavaly az 
európai családok rezsiszámlái átlagosan 11%-

kal voltak magasabbak, mint 2020-ban. Ez havi 
csaknem 5000 forintos áremelkedést jelent.

Az EU statisztikai hivatala szerint Európa-
szerte csak Magyarországon és Szlovákiában 
nem nőttek a tavalyi év során a lakossági ener-
giaárak. Emellett mind a lakossági áram-, mind 
a lakossági gázár hazánkban a legalacsonyabb 
a teljes Európai Unióban. Mindez a magyar 
kormány által 8 éve következetesen folytatott, a 
magyar embereket védő rezsicsökkentési poli-
tika eredménye. Magyarországra folyamatos 
nyomás nehezedik, hogy emelje a lakossági 
energiaárakat. Mi azonban, a nemzeti oldalon, 
az energiapolitikában is a magyarok érdekeit 
tartjuk szem előtt. Ezért továbbra is mindent 
meg fogunk tenni a családok védelme érdeké-
ben – tette hozzá Gyürk András.

Bocskor Andrea a téma kapcsán kiemelte: ne 
az uniós intézmények határozzák meg az európa-
iság kritériumát. Továbbá elutasítjuk az EP javas-
latát, mert abban ismételten a liberális ideológiai 
propaganda érvényesül: nem kérünk az LMBTQ- 
és genderideológiából. El a kezekkel a gyerme-
keinktől.

Az EP jelentése egységesítené az állampolgársági ismeretek okta-
tását az EU tagországokban, ezért felkéri az Európai Bizottságot egy 
európai tanterv kialakítására. Ebben hangsúlyt kapna az LMBTQ 
közösség és a migránsok bevonása, a gender-szemlélet iránti érzéke-
nyítés és az európaiság erősítése. Bocskor Andrea kifejtette: „elutasít-
juk az erőszakos ideológiai propagandát gyermekeink iskolai oktatása 
során. A gyermekeinket hagyják békén, és ne avatkozzanak bele a 
magyar oktatási folyamatba”.

„Az április 3-ai gyermekvédelmi népszavazás eredményei azt 
mutatják, hogy a magyar állampolgárok büszkék nemzeti identitásukra, 
keresztény-konzervatív értékeikre és nem támogatják a liberális ideoló-
giai alapú propaganda behozatalát a magyar iskolákba. Ne az EP vagy 
a Bizottság határozza meg, hogy mi az európaiság kritériuma és mit 
tanítsunk az állampolgársági ismeretek tantárgya keretein belül. 
Ráadásul, ez egy újabb kompetencia-elvonási kísérlet az EP részéről, 
ami ellentétes az Alapjogi Szerződés az Európai Unió Működéséről 
elveivel” – összegezte Bocskor Andrea.

Győri Enikő, a Fidesz EP-képviselője a vita után 
kiemelte: „Immár három éve nem értem, miért 
akarja aláásni a baloldal az Unió versenyképessé-
gét. A gazdasági válságra egyetlen receptjük van: 
a társadalom eladósítása és az adók növelése.”

A magyar képviselő szerint két súlyos kihívás-
ra kell választ találnia az Uniónak: „talpra kell 

állítani a gazdaságot a koronavírus okozta válság után és ellensúlyozni 
szükséges a szomszédban zajló háború gazdasági hatásait”. A képvi-
selő ehhez szükségesnek tartja az Európai Gazdasági Együttműködés 
Szervezet (OECD) keretében a 15%-os globális minimumadóról 
tavaly elért megállapodás bevezetését az európai jogba.

„Nem lehet más célunk, mint hogy mindenki fizessen adót, még a 
nemzetközi vállalatóriások se kerülhessék ezt meg. Viszont a versenyké-
pességünket nem szabad káros adópolitikával aláásni. Az EP baloldali 
többsége már megint az Unió gazdasági érdekeivel ellentétesen lép fel: 
21%-ra akarja emelni a minimumadót, az adópolitika alakítását pedig – a 
Szerződésekbe ütköző módon – ki akarná venni a tagállamok kezéből. 
Ráadásul újabb gazdasági szektorokra is kiterjesztené a minimumadó 
alkalmazását”- emelte ki. A politikus írásbeli hozzászólásában felszólított: 
„Arra kérem képviselőtársaimat, hogy használják a józan eszüket. Még 
viccnek is rossz, hogy az EP egy 136 ország által jóváhagyott megálla-
podást ideológiai számháborúval akar aláásni. Most inkább az Unió gaz-
daságának megerősítésére és ellenállóbbá tételére kellene koncentrálni.”

El a kezekkel a gyermekeinktől: 
nem kérünk az erőszakos 
ideológiai propagandából

Az Európai Parlament ülésén tárgyalta az 
állampolgári ismeretek oktatására vonatko-
zó EP-javaslatot. 

Az Európai Parlament ne legyen 
az európai versenyképesség 
ellensége

Az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén 
megvitatta a globális minimumadó beveze-
tését.

Bevált a rezsicsökkentés 

Az Eurostat szerint Magyarország védekezik a leghatéko-
nyabban az energiaválság ellen.
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Járóka Lívia felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt 
két év az európai roma stratégia végrehajtásá-
nak fontos hiányosságaira mutatott rá. A világ-
járvány, a gazdasági válság és az ukrán háború 
humanitárius válsága – ugyan sok szempontból 
volt képes gyors reakciót kiváltani az EU-tól – a 
legkiszolgáltatottabbak és a kilátástalanságban 
élők helyzetéről azonban gyakran képesek 
vagyunk elfeledkezni. Ötvenegy éve annak, 
hogy a világ roma közösségei, félretéve nézet-

eltéréseiket, összefogtak annak érdekében, 
hogy közös válaszokat keressenek a felmerülő 
problémákra. Ma talán még aktuálisabb a közös 
válaszok szükségessége.

A Bizottságnak gyorsabb és hatékonyabb 
megoldásokat kell találnia az európai cigány-
ságot ért gazdasági, társadalmi és egészség-
ügyi kihívásokra. Nyitnia kell a tagállami 
jógyakorlatok irányába, és erősíteni kell a tag-
állami fellépés fontosságának szükségessé-

gét. Magyarország az 
elmúlt tizenkét évben szá-
mos, célzottan a nagycsa-
ládosokat, szegénység-
ben élőket, roma közös-
ségeket érintő intézkedé-
seket vezetett be, melyek 

sikerességét eredmények támasztják alá. 
Hazánkban 2010 óta 1,3 millióval csökkent a 
szegénységgel, vagy társadalmi kirekesztés-
sel érintettek száma, 12 év alatt 10%-ról 
3,8%-ra csökkentettük a munkanélküliségi 
rátánkat és 57%-ról 74%-ra emeltük a foglal-
koztatási rátánkat. Ma a nemzetközi roma 
napon politikai nézeteltéréseinket félretéve, 
Európa cigányságáért kell dolgoznunk. Ehhez 
azonban nyitnunk kell tagállamaink gyakorla-
tai, a helyi közösségek véleménye, és szakem-
bereink tapasztalata felé.

Opre Roma!

Opre Roma

A Nemzetközi Roma Nap alkalmából Járóka Lívia, a Fidesz 
EP-képviselője hangsúlyozta, hogy az új kihívásokra új vála-
szokkal, együttműködéssel, a tagállami és helyi jógyakorlatok-
kal összhangban kell cselekednünk, hogy mielőbbi megol-
dásokkal tudjunk szolgálni jelen korunk kihívásaira.

Ez azt jelzi, hogy sokan közülük még mindig nem tudnak biztonságosan 
elmenekülni a háború okozta szörnyű károk elől. Köztük kerekesszékesek, 
vakok és siketek, akik nem hallják a légvédelmi szirénák jelzéseit. 

A vészhelyzetekre vonatkozó EU-s iránymutatások nem térnek ki a 
fogyatékossággal élő emberekre, így hiányos információink vannak arról, 
hogy az Európai Bizottság az orosz-ukrán háború ideje alatt hogyan 
kezeli a fogyatékossággal élő menekülteket, a rájuk vonatkozó vészhely-
zeti információk akadálymentesítését és az EU-s humanitárius segélyek-
hez való akadálymentes hozzáférést. Kósa Ádám ezért írásban felhívta 
az Európai Bizottság figyelmét arra, hogy az EU-s tagállamokba 
Ukrajnából érkező, fogyatékossággal élő menekültek számára tegye 
akadálymentessé a humanitárius segítséghez való hozzáférést és a 
meneküléssel kapcsolatos EU-s információkat is tegye elérhetővé min-
den ember számára, jelnyelven is!

Az EU-s vészhelyzeti 
iránymutatásokat sürgősen 
akadálymentesíteni kell!

Kósa Ádám fideszes EP-képviselő szerint 
belegondolni is rossz, hogy az Ukrajnában 
nyilvántartott közel 3 millió fogyatékossággal 
élő személy közül csak alig néhányan érhet-
ték el Ukrajna határait menekülés céljából.
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    hírlevéleu

Azonnal folyósítani kell 
a magyar és lengyel 
helyreállítási pénzeket

Az Európai Parlament plenáris ülésén  
elfogadta a 2023-as uniós költségvetés  
tervezésével kapcsolatos álláspontját.  
Deli Andor, a Fidesz EP-képviselője plená-
ris felszólalásában kiemelte: a 2023-as 
uniós költségvetés tervezésének fő kérdé-
se az ukrajnai válsággal kapcsolatos több-
let kiadások lesznek.

Deli Andor szerint a 2023-as uniós költségvetés 
tervezésének fő kérdése az ukrajnai válsággal 
kapcsolatos többletkiadások lesznek: hogyan tud 
segíteni az Európai Unió költségvetése az 
Ukrajnából érkező menekülteknek, a menekülte-
ket fogadó-ellátó „frontországoknak”, és, hogy 

miként járul hozzá Európa – reményeink szerint – a háborút követő 
mielőbbi helyreállításhoz. Deli Andor felszólalásában emlékeztetett: 
Magyarországon vasárnap rekordközeli részvétellel megtartott, 
demokratikus választásokon a választópolgárok elsöprő többsége 
újabb négy évre megerősítette a Fidesz-KDNP kormányt és egyértel-
mű véleményt mondtak a baloldalról és mindazokról, akik visszatartják 
a magyaroknak jogosan járó forrásokat.

A Fidesz képviselője rámutatott: a magyar választópolgárok egyút-
tal egy határozott üzenetet is küldtek az Európai Bizottságnak, hogy 
hagyjon végre föl a további huzavonával és azonnal hagyja jóvá 
Magyarország és Lengyelország helyreállítási terveit és programjait 
annak érdekében, hogy erősítve saját gazdaságaikat, fokozni tudják a 
menekültek és a rászorulók segítését.


