
Magyarország a háború kirobbanása óta tör-
ténetének legnagyobb humanitárius segély-
akcióját nyújtja és kész további áldozatokat 
hozni Ukrajna megsegítése érdekében. 
Ugyanakkor nem tudjuk elfogadni az európai 
nemzetgazdaságokat romba döntő energia-
szankciók további erőltetését. Orbán Viktor 
miniszterelnök is megerősítette, a magyar 
emberek döntöttek áprilisban, nem szállítunk 
fegyvert, nem csatlakozunk semmilyen hábo-
rús koalícióhoz.

Háborús eszkalációs nyilatkozatként érté-
kelte az Európai Parlament elfogadott brüsz-
szeli állásfoglalását Dömötör Csaba, a 
Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti 
államtitkára. Azt mondta, ha az Európai 
Parlamenten múlna, „belehúznának” bennün-
ket a háborúba. A kormánypárti politikus az 
embargóval kapcsolatban hozzátette: az 
Európai Parlament nem csak a korábbi szank-
ciókat támogatja, hanem az inflációt is.  

A rekordokat döntő infláció fő oka ugyanis az, 
hogy elszálltak az energiaárak. Az pedig a 
szankciók miatt van. Ha teljes embargót hir-
detnek, az garancia a további áremelkedések-
re. Azt hiszem, ez nagyon nem jó irány – 
mondta.

Tarthatatlannak, rossznak és életveszé-
lyesnek nevezte Hidvéghi Balázs, a Fidesz 
európai parlamenti képviselője az Európai 
Parlamentnek azt a javaslatát, amely az 
Oroszországgal szemben tervezett tizedik 
uniós szankciós csomag részeként teljes 
embargót vezetne be az onnan származó 
fosszilis tüzelőanyagokra. A politikus hangsú-
lyozta: a Fidesz EP-képviselőcsoportja nem 
támogatta a javaslatot és nem vett részt az 
erről szóló állásfoglalás szavazásában sem, 
mert szerintük ez már a sokadik olyan határo-
zat ebben a témában, amikor gyakorlatilag 
lehetetlen szövegekről kellene véleményt 
mondani.

Bocskor Andrea, a Fidesz kárpátaljai EP- 
képviselője kiemelte: „Egy éve tart Orosz-
ország agressziója, jogtalan háborúja Ukrajna 
ellen, amit határozottan elítélünk, minden fóru-
mon kiállunk Ukrajna szuverenitása és területi 
épsége mellett. Nem hagyhatjuk, hogy belefá-
suljunk a helyzetbe, és az Ukrajna, a szörnyű 
háborús megpróbáltatásokat átélő Ukrajnában 
élő emberek iránti szolidaritás üres frázissá 
váljon. Mindent meg kell tennünk a béke érde-
kében! A háború óriási áldozatokat követelt, 
családokat szakított szét, fiatalok jövőjét és 
álmait törte ketté nemzetiségtől, anyanyelvtől 
függetlenül, hisz az Ukrajnában élő magyarok, 
románok, és más nemzetiségek egyaránt 
elszenvedői az orosz agressziónak, és vállvet-
ve harcolnak” – fűzte hozzá a képviselő. 

Orbán Viktor miniszterelnök több felszóla-
lásában hangsúlyozta: nem szurkolunk senki-
nek, mert ennek a háborúnak nem lehet 
győztese. Véleménye szerint nem győzhet 
Oroszország, mert Ukrajna mögött felsorako-
zott az egész nyugati világ. Oroszország 
pedig atomhatalom, és egy atomhatalmat 
nem lehet sarokba szorítani, mert atomhábo-
rút robbanthat ki. Az egyetlen erkölcsileg 
helyes pozíció a háborúban a Fidesz–KDNP 
állásfoglalása, mert életeket menteni csak 
tűzszünettel és békével lehet, ezért azonnal 
tűzszünet kell és béketárgyalások kellenek. 

Csak a békével lehet életeket menteni 
– Magyarország a béke pártján áll 

Az Európai Parlament már több határozatot is elfoga-
dott az egy évvel ezelőtt Ukrajnával szemben megindí-
tott orosz katonai agresszió, a tragikus ukrajnai háború 
tárgyában. A Fidesz európai parlamenti képviselőcso-
portja a béke pártján áll, mert meggyőződésünk, hogy 
a tűzszünet és a béketárgyalások megkezdése vezet 
az emberéletek megmentéséhez. 
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Gwendoline Delbos-Corfield 
alkalmatlanná vált az EP 
magyarországi jelentéstevői 
posztjára

Gwendoline Delbos-Corfield francia zöldpárti európai parlamen-
ti képviselő Magyarországot érintő példátlanul durva, botrányos 
kijelentése miatt alkalmatlanná vált az EP magyarországi jelen-
téstevői posztjára – jelentette ki Gál Kinga és Deutsch Tamás, a 
Fidesz két EP-képviselője a Roberta Metsolának, az EP elnöké-
nek írt közös levelében.
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Gál Kinga, a Fidesz 
képviselőcsoportjának 
elnöke felszólalásában 
hangsúlyozta: „Euró pá-
nak minden segítséget a 
lehető leggyorsabban 
kell megadnia Török or-

szág nak, de Szíriának is. A földrengés sújtotta 
térség továbbra is számíthat Magyar ország 
segítségnyújtására.”

A fideszes képviselő rámutatott, hogy az 
életmentésben az első napok a kritikus fontos-
ságúak, ezért Magyarország az elsők között 
ajánlotta fel segítségét, és küldött kutató-men-
tő csapatokat, valamint orvosi segítséget a 
térségbe: „A katasztrófavédelem mentőcsapa-
ta a magyar jótékonysági szervezetekkel 
együtt 167 fővel és 29 keresőkutyával több, 
mint 30 embert mentett ki élve a romok alól 
Törökországban. Köszönet áldozatos és kitar-
tó munkájukért!”

Gál Kinga kiemelte: „Magyarország – 
egyetlen európai államként – Szíriában is 
segít. A Hungary Helps Program támogatásá-
val a Magyar Máltai Szeretetszolgálat mobil 
mentőállomásokat telepített az országba.”

Az életmentés után most az átfogó, gyors 
humanitárius segítség a legfontosabb” – 
fogalmazott Gál Kinga. A politikus hangsúlyoz-
ta: „Európának a lehető leggyorsabban kell 
megadnia minden segítséget a földrengés 
sújtotta országoknak, ebből Magyarország 
minden rendelkezésére álló eszközzel kiveszi a 
részét. A katasztrófa sújtotta törökországi és 
szíriai térségek továbbra is számíthatnak a 
magyarok segítségnyújtására.”

Gyors európai 
humanitárius 
segítségnyújtásra 
van szükség 

Az Európai Parlament plená-
ris ülésén a képviselők meg-
vitatták a törökországi és szí-
riai földrengés nyomán kiala-
kult humanitárius helyzetet.

Az önmagukat ellenőrző, a politikai függetlenség követelményének meg 
nem felelő látszatintézmények helyett érdemi változásra van szükség, ez 
pedig csak a nemzeti parlamentek bevonásával érhető el.

Schaller-Baross Ernő fideszes EP képviselő felszólalásában rámuta-
tott, hogy az EU intézményei aktívan ellenállnak annak, hogy felettük bármi 
fajta jogállamisági kontroll jöjjön létre. Sorra elhárítják a tagállamok irányából 
származó ellenőrzés lehetőségét annak érdekében, hogy az véletlenül se 

fenyegethesse hatásköreiket, céljaikat. Hangsúlyozta, hogy egy új, független etikai testület csak 
abban az esetben támogatható, ha annak létrehozására a Szerződések maradéktalan tiszteletben 
tartása mellett kerül sor és emellett megfelelő hatáskört biztosít a tagállamok számára.

Trócsányi László, a Fidesz európai parlamenti képviselője kifejtette, 
hogy az EP plenáris ülésén elfogadott szöveg nem egy átfogó, jól kidolgo-
zott javaslat, hanem az egyes frakciók ötleteit jeleníti meg. Egy új etikai 
szervnek alkalmasnak kell lennie a korrupció elleni hatékony fellépésre, 
ehhez pedig elengedhetetlen, hogy szervezetileg, személyileg és hatáskö-
reit tekintve valóban független, politika- és ideológiamentes legyen, meg-
felelve az uniós alapítószerződések követelményeinek. Csak egy, a tagál-

lami parlamentek által létrehozott, az ellenőrzött személyektől elkülönülő, ténylegesen független 
szerv tudna hatékonyan fellépni a korrupció ellen. 

„A felvázolt feltételek hiányában ez a kezdeményezés is csak egy az Unió hatalmi érdekeit 
és az európai baloldal politikai törekvéseit kiszolgáló lépések közül” – zárta gondolatait 
Schaller-Baross képviselő.

A brüsszeli korrupció csak a nemzeti 
parlamentek bevonásával számolható fel

Az Európai Parlament plenáris ülése felhívta a Bizottságot a 
korrupció felszámolása érdekében egy új etikai szerv felállí-
tására. A Fidesz európai parlamenti delegációja határozottan 
kiáll a brüsszeli korrupció felszámolása mellett, ez azonban 
csak mélyreható változtatások útján lehetséges. 
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Gál Kinga, a Fidesz 
eu  rópai parlamenti kép -
viselőcsoportjának el  nö -
ke és Deutsch Tamás, 
a képviselőcsoport ve -
zetője emlékeztettek ar -
ra: Gwendoline Delbos-

Corfield, a Budapest és Brüsszel önkormány-
zata által szervezett Városok a jog  államiságért 

című brüsszeli konferencián sajtóbeszámolók 
szerint nem kevesebbet állított, minthogy „a 
magyar kormány szervei, a titkosszolgálatok 
az oroszoknak szivárogtatnak.”

Gál Kinga és 
Deutsch Tamás azt 
írta: az Európai Parla-
ment Magyar országgal 
kapcsolatos állásfogla-
lásaiban már eddig is 
számtalan példa áll 

rendelkezésre az ideológiailag elfogult, a 
valósággal köszönőviszonyban sem lévő 
rágalmakra és hazugságokra.

„Mindeddig példátlan és a politika játék-
szabályain messze túlmutató diplomáciai és 
biztonságpolitikai botrány egy NATO- és 
EU-tagországról nyilvános eseményen azt a 
rágalmat, hazugságot állítani, hogy az egy 

háborút folytató ország számára szivárogtat. 
Ennél gyalázatosabb vérvád nem fogalmaz-
ható meg a közéletben” – fogalmaztak, majd 
hozzátették: az esetet tovább súlyosbítja, 
hogy a konferencia másnapján az érintett 
maga volt kénytelen elismerni, hogy valótlan 
kijelentést tett. A levélírók szerint a fenti eset 
egy olyan „kirívóan otromba rágalom és a 
politikai dilettantizmus eklatáns példája”, 
amely nem maradhat következmények nél-
kül. Az Európai Parlament többé nem lehet 
egy következmények nélküli intézmény – 
húzták alá. „Tekintettel arra, hogy Delbos-
Corfield botrányos kijelentésével nyilvánva-
lóan méltatlanná és alkalmatlanná vált az EP 
magyarországi jelentéstevői posztjára, kez-
deményezzük a képviselő azonnali hatállyal 
történő leváltását a tisztségről” – írták leve-
lükben a magyar EP-képviselők.

Gwendoline  
Delbos-Corfield 
alkalmatlanná vált 
az EP magyarországi 
jelentéstevői 
posztjára

Gwendoline Delbos-Corfield 
francia zöldpárti európai 
parlamenti képviselő 
Magyar országot érintő pél-
dátlanul durva, botrányos 
kijelentése miatt alkalmat-
lanná vált az EP magyaror-
szági jelentéstevői posztjá-
ra – jelentette ki Gál Kinga 
és Deutsch Tamás, a 
Fidesz két EP-képviselője  
a Roberta Metsolának,  
az EP elnökének írt közös 
levelében.
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Hidvéghi Balázs szerint a 
brüsszeli korrupciós bot-
rány is megmutatta, hogy 
politikai manipulátorok 
ejtették fogva az uniós 
döntéshozatalt. „Ezek a 
kétes hátterű NGO-k ont-

ják magukból a politikailag elfogult jelentéseket, 
amiket aztán az uniós intézmények szóról-szóra 
átvesznek, és hivatalos álláspontjukként tüntet-
nek fel” – mondta el az EP-képviselő. Hozzá-
tette: „az NGO-kat Brüsszel milliókkal támogat-
ja az adófizetők pénzéből, pedig vannak köztük 
olyanok is, amelyek bűncselekményekben részt 
vevő fedőszervezetként működnek.”

„A Bizottságnak a legmagasabb szintű 
átláthatóságot kellett volna megkövetelnie 
ezektől a szervezetektől – ahogy azt az Európai 
Számvevőszék már évekkel ezelőtt sürgette. 
Ehelyett, az NGO-k folyamatosan kiváltságok-
ban és kivételekben részesülnek” – fejtette ki 
Hidvéghi Balázs.

Az EP-képviselő a vita kapcsán hozzátette: 
„a Bizottság pénzügyi érdekeire hivatkozva 
évek óta alaptalan politikai boszorkányüldö-
zést folytat Magyarországgal és Len gyel-
országgal szemben, miközben a pénzmosásra 
használt NGO-k átláthatósága egyáltalán nem 
foglalkoztatta őket. Na ez a valódi képmuta-
tás!” 

Brüsszelt túszul ejtették az NGO-k!

„Véget kell vetni annak, hogy kétes hátterű NGO-k manipu-
lálják az uniós döntéshozatalt. Különösen olyan témákban 
mint az emberi jogok vagy a jogállamiság” – jelentette ki 
Hidvéghi Balázs, a Fidesz EP-képviselője az Európai 
Parlament plenáris ülésén a brüsszeli korrupciós botrányban 
gyanúba keveredett nem kormányzati szervezetek uniós 
finanszírozásáról szóló vitában.
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Hozzátette: Az idő a magyar miniszterelnököt 
igazolta, miközben a legtöbben vagy tévedtek, 
vagy nem voltak elég bátrak ahhoz, hogy kimond-
ják, amit valójában gondolnak. Hidvéghi Balázs 
felszólalásában kiemelte: az Európai Tanács leg-
utóbbi ülése fontos eredményeket hozott a mig-
ráció témájában. A tagállamok vezetői végre 

elismerik az erős határvédelem szükségességét. „Egy klasszikust 
idézve: Isten hozott a való világban!” – mondta az EP-képviselő.

Hidvéghi Balázs szerint ugyanakkor elfogadhatatlan, hogy az 
Európai Bizottság továbbra sem fizet a tagállamoknak az uniót védő 
határkerítésekért. „A nyolc év alatt 1,7 milliárd eurót költöttünk a  
déli határ védelmére. Mi, amikor a déli határt védjük, az egész  
Európai Uniót védjük, ezért jelentős hozzájárulást követelünk az 
Európai Bizottságtól. Itt az ideje, hogy kifizessék a számlákat!”

Győri Enikő rákérdezett arra a konkrét magyar 
vonatkozású ügyre is, amelyben a Bizottság jóvá-
hagyása immár hat éve várat magára egy fontos 
csúcstechnológiás zöld beruházás kérdésében. 
Vestager tarthatatlannak nevezte, hogy vannak 
ennyire elhúzódó állami támogatási kérelmek a 
Bizottságnál, s elismerte: fel kell gyorsítani a 

folyamatot. A biztos is egyetértett a magyar képviselővel a források 
folyósításának lassúságát illetően. Győri Enikő az ülés kapcsán 
elmondta: „Rendkívül örülök annak, hogy biztos asszony elismerte 
ezzel kapcsolatos aggodalmaimat és bízom benne, hogy az elhangzott 
szavakat végre tettek is követik.”

A képviselő felszólalásában rámutatott: „A koronavírus utáni helyre-
állítási pénzek kínosan lassú kifizetésének vagyunk tanúi. Tizenkét 
ország még nem jutott hozzá a forrásokhoz, kivéve az előfinanszíro-
zást, de ahhoz is csak a tagállamok egy része. A rendelkezésre álló 
800 milliárd eurós összegből eddig 142 milliárdot fizettek ki. Több 
mint két év alatt ez kevesebb, mint a pénzek 15 százaléka. Ez nagyon 
lassú, pedig a gazdasági fellendülés nem várhat!”

Vera Jourová, az Európai Bizottság alelnöke a magyar delegáció 
pénteki látogatása után azt mondta, az európai adófizetők nem sze-
retnék, ha olyan helyre kerülnének az uniós pénzek, ahol „gond van 
a jogállamisággal”. Mivel az EB veszélyben érzi a hazai igazságszol-
gáltatás függetlenségét, továbbra is felfüggeszti a Magyarországnak 
járó 5,8 milliárd eurós covid-támogatást, továbbá a 9,6 milliárd euró 
kedvező kamatozású hitelt.

A politikus nyilatkozatára Deutsch Tamás a 
Mandineren keresztül reagált, a magyar kormány-
párt EP-képviselője azt mondta, Jourová állításával 
szemben az európai adófizetők azt szeretnék, 
hogy véget vessenek a brüsszeli korrupciónak. 
Brüsszel a korrupció fővárosa Európában” – fogal-
mazott Deutsch Tamás, aki szerint a brüsszeli 

korrupció megfertőzte az összes európai uniós intézményt. Állítása sze-
rint a jéghegy csúcsa vált láthatóvá a beindult büntetőeljárások kapcsán.

„Nagy tisztelettel és mély európai elkötelezettséggel azt kérném, 
javasolnám az alelnökasszonynak, hogy a brüsszeli korrupció felszá-
molása érdekében tegyenek végre érdemi lépéseket” – közölte az 
EP-képviselő, majd úgy folytatta, Jourová nyilatkozata azért több mint 
felháborító, mert az Európai Uniónak elképesztően kifinomult struktú-
rájú intézményrendszere van a korrupció megelőzése és feltárása 
érdekében, mérhetetlen mennyiségű ember dolgozik ezen a téren, s 
az egész rendszer mégis vaknak bizonyult a brüsszeli korrupció feltá-
rását illetően. A saját házuk táján kéne söprögetni” – szúrt oda 
Deutsch Tamás, aki szerint valójában nem is jogállamisági kérdésről 
vagy korrupció elleni küzdelemről van szó Magyarországgal kapcso-
latban. Az EP-képviselő megkockáztatja, Vera Jourová esetében a 
magyargyűlölet, a hungarofóbia szintjéig eljutó politikai elfogultságról 
van szó. Deutsch Tamás szerint Vera Jourová Soros György embere, 
büszkén képviseli a magyar származású, amerikai milliárdos speku-
láns által hirdetett értékeket. „Ez a rendszer esküdt ellenségnek 
tekinti Magyarországot politikai okokból” – folytatta. 

Deutsch Tamás úgy fogalmazott, a Jean-Claude Juncker-féle 
Európai Bizottság, s most az Ursula von der Leyen által vezetett 
Európai Bizottság olyan politikai testület, amelynek politikai értékvá-
lasztása és ideológiája van, amelynek megfelelően politikusi konfliktu-
sokat vállal, támadásokat intéz vele egyet nem értő tagállamokkal 
szemben. „Ez önmagában egy súlyos probléma” – mondta az 
EP-képviselő, aki szerint ilyen politikai nézete egy uniós biztosnak 
nem lehetne, Jourovának mégis van.

Az idő a magyar miniszterelnököt 
igazolta a migrációs vitában

„Amikor 2015-ben elkezdődött a migrációs 
válság, egyetlen európai vezető volt, aki 
tudta, hogy mi a megoldás. Amikor min-
denki kvótákról és újraelosztásról beszélt,  
ő erősebb határokat követelt, és kerítést 
épített. Ezt a vezetőt Orbán Viktornak hívják”  
– emelte ki Hidvéghi Balázs az Európai 
Parlament migrációs vitájában. 

A fellendülés nem várhat: 
a források kifizetésének 
felgyorsítása kulcskérdés

Az Európai Parlament Gazdasági és Monet-
áris Bizottsága Margarethe Vestagerrel, az 
Európai Bizottság ügyvezető alelnökével, 
versenyügyi biztosával folytatott megbeszé-
lést. Győri Enikő fideszes EP-képviselő  
hozzászólásában felhívta a figyelmet:  
„A Bizottságnak fel kell gyorsítania a forrá-
sok kifizetését, valamint a tagállami kérel-
mek elbírálását az állami támogatási kérel-
mek jóváhagyási eljárása során.” 

Vera Jourová nettó 
magyargyűlölő 

A Fidesz EP-képviselője reagált arra, hogy 
az Európai Bizottság alelnöke szerint az 
európai adófizetők se szeretnék, ha az 
uniós források Magyarországra jönnének. 
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Újra fel kell tennünk 
Európát a térképre

Az Európai Parlament (EP)  
plenáris ülésén megvitatta az 
Európai Bizottság által február-
ban bemutatott zöldipari tervet. 

A vita során Gyürk András, 
a Fidesz EP-képviselője 
kijelentette, hogy az átgon-
dolatlan brüsszeli stratégi-
ának és az elhibázott 
szankcióknak köszönhető-
en az európai ipar 70 éve 
nem volt olyan legyengült 
és kiszolgáltatott állapot-
ban, mint most. Győri 
Enikő a vita kapcsán 
leszögezte: „A vállalati és 
technológiai szakadék 

húsz éve nő Amerikához és Kínához képest. A 
világ száz legnagyobb vállalata közt 2010-ben 
31 európai szerepelt, míg tavaly csak 14.”

Gyürk András szerint a Bizottság új csomag-
ja nem jelent megoldást. „A bürokrácia növelé-
se, a különféle büntetések és szabályozások 
nem segítenek, hanem ártanak. Elüldözik a leg-
modernebb cégeket és megfojtják a kisvállalko-
zásokat. Emellett elfogadhatatlan, hogy Brüsszel 
javaslatai gyakorlatilag sorsukra hagynák a 
hagyományos iparágakban dolgozó európaiak 
millióit” – emelte ki a Fidesz EP-képviselője.

„A Bizottságnak ideológiai kinyilatkoztatások 
helyett most a munkahelyek védelmére és a ver-
senyképesség javítására kellene törekednie.  
A Parlamentnek fel kéne hagynia a szabadkeres-
kedelmi megállapodások blokkolásával. Végül 
azonnal folyósítani kellene a Magyarországot és 
Lengyelországot megillető forrásokat, ezzel biz-
tosítva az egyenlő esélyeket a belső piacon” – 
hangsúlyozta Gyürk András.

Győri Enikő a vita kapcsán kiemelte: „Nálunk 
az energiaárak az egeket verik, Amerika pedig 
paradicsomi feltételekkel csalogatja magához a 
befektetőket. Ha a nagyvállalataink áttelepülnek a 
tengerentúlra, az európai kkv-knak nem lesz kinek 
beszállítaniuk. Az európai válasz túl későn érke-
zett, és nem kínál hatékony megoldást. A tagálla-
mok közötti támogatási verseny torzítaná a belső 
piacot, ami már eddig is a nagyoknak kedvezett.” 
Hozzátette: „A Bizottságnak gyorsan engedé-
lyezni kellene a tagállami projekteket és kifizetni 
az őket megillető pénzeket. Sajnos a helyreállítási 
források 28%-a ért csak célba eddig. Szabad 
kereskedelem és versenyképesség növelés 
révén lehet csak újra feltenni Európát a térképre.”

Deli Andor kérdéseiben 
felvetette: van-e garancia 
arra, hogy az Európai 
Bizottság nem fog újabb 
feltételeket támasztani 
márciusban Magyar or-
szággal szemben. Felhív-
ta a figyelmet, hogy a 
helyreállítási pénzek visz-
szatartása egyenlőtlen 
versenyfeltételeket te  rem   -
tett a magyar vállalkozá-
sok és egyéb kedvezmé-
nyezettek számára, ezért 

sürgette a Bizottságot, hogy adjon világos 
menetrendet a források kifizetésére.

Deli Andor az orosz energiahordozóktól 
való függetlenedést szolgáló beruházásokra 
rendelkezésre álló, ún. RepowerEU források 
kapcsán kérte, az Európai Bizottság adjon 
biztosítékot, hogy gyorsított eljárásban bírálja 

majd el a magyar tervet, és nem fog újabb 
politikai feltételeket támasztani.

Győri Enikő az ülést követően kiemelte: 
„Örü lök, hogy Valdis Domb rovskis, valamint 
Paolo Gentiloni biztosok egybehangzóan állí-
tották, hogy a vállalt mérföldkövek teljesítése 
esetén megkezdődhet a források kifizetése. 
Egyúttal azt is elmondták, hogy a Bizottság 
nem tervez újabb feltételeket támasztani. 
Bízom benne ehhez tartani is fogják magukat.”

Háttér: A helyreállítási forrásoknál komoly 
késedelem tapasztalható a kifizetésekben. 
Eltelt két év, de a rendelkezésre álló 338 milli-
árd eurós támogatási keretből csak 95 milliár-
dot fizettek ki. A kölcsönök esetében ez még 
kevesebb: 47 milliárdot utaltak ki a lehetséges 
a 385 milliárd euróból. 16 tagállam az előfi-
nanszírozáson kívül még nem kapott semmi-
lyen forrást, és még mindig van 5 olyan tagál-
lam, amely az előfinanszírozást sem kapta 
meg.

Rendkívül lassú a helyreállítási 
pénzek kifizetése
  
Az Európai Parlament költségvetési, valamint gazdasági és 
pénzügyi bizottságai ülésükön a helyreállítási alap végrehaj-
tásának állásáról kérdezték az Európai Bizottság illetékes 
biztosait. Deli Andor, a Fidesz európai parlamenti képviselő-
je a magyar helyreállítási tervvel kapcsolatosan kiemelte: 
Magyarország keményen dolgozik az újabbnál újabb mér-
földkövek eléréséért, és minden korábbi megállapodásban 
foglalt feltételt teljesíteni fog márciusig. Győri Enikő az ülés 
kapcsán elmondta: „Magyarország teljesíti vállalásait, most 
Brüsszelen a sor, hogy tartsa magát a megállapodáshoz.”
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Járóka Lívia, a Fidesz EP- 
képviselője elmondta: Ma -
gyarország az elmúlt évek-
ben az Egyezmény ratifiká-
lása nélkül is jelentős lépé-
seket tett a nők és gyerme-
kek védelme érdekében.

Hidvéghi Balázs el -
mondta: a nők és gyerme-
kek elleni erőszakkal szem-
ben szigorúan fel kell lépni. 
„De ez a vita valójában 
nem erről szól, hanem 
arról, hogy az erőszak elle-

ni küzdelem ügyével visszaélve a baloldal saját 
radikális ideológiáját erőlteti. Azt az abszurd 
elképzelést akarják a tagállamokra kényszeríteni, 
hogy az, hogy valaki férfi vagy nő, egy emberi 
döntés kérdése, márpedig ez biológiai tény. Az 
Egyezmény ráadásul a migrációt is erőlteti” – 
fejtette ki az EP-képviselő. Hidvéghi Balázs 
hozzátette: az Európai Parlament Isztambuli 
Egyezmény ratifikálását sürgető jelentése elfo-
gadhatatlan, hiszen ideológiailag elfogult és 
olyan tagállami hatáskörbe tartozó kérdésekbe 
akar beavatkozni, amelyekhez semmi köze.

Járóka Lívia, a Fidesz EP-képviselője kiemel-
te: „Az elmúlt években Magyarország jelentős 
lépéseket tett a nők és gyermekek védelme 
érdekében. Európában az egyik legszigorúbb 
büntetőtörvénykönyvvel rendelkezünk, amely 
kiemelt védelmet nyújt a nők és gyermekek 
számára. Jelentős erőfeszítéseket teszünk a 
megelőzési, áldozatsegítési és áldozatvédelmi 
hálózat fejlesztése és minőségi működtetése 
érdekében, amely 2025-re országos lefedett-
séggel fog rendelkezni. Így Magyarország előtt 
is számos feladat áll még, de mindenki figyel-
mébe ajánljuk a megkezdett munka eredmé-
nyességét.”

A EP baloldali többsége által támogatott javaslattal 
kapcsolatban Tóth Edina, a Fidesz EP-képviselője 
hangsúlyozta: „Ez a rendelet egy újabb lépés a 
politikai és ideológiai nyomásgyakorlásban, amely-
lyel Brüsszel az akaratát próbálja ráerőltetni a tagál-
lamokra”. Tóth Edina kiemelte: „A politikai hirdeté-
sek szabályozásával a brüsszeli bürokrácia valódi 
célja az, hogy beleszóljon a tagállami választási 
kampányokba és befolyásolja azok kimenetelét, 
továbbá korlátozza a neki nem tetsző véleménye-
ket”. Az EP-képviselő szerint a rendelettervezet 
nem veszi figyelembe a nemzeti érdekeket és meg-
sérti a tagállamok szuverenitását.

Szomorú, hogy az Európai Unió saját korrupciós botrányainak vizsgá-
lata és a dollárbaloldal elhallgatott, külföldről kapott négymilliárdos 
támogatásának elítélése helyett ismét azzal foglalkozik, hogyan vonhat el 
hatásköröket a tagállamoktól. „A brüsszeli korrupció vesztegetési botrá-
nyai miatt kialakult politikai válságban Brüsszelnek nem a tagállamok 

A brüsszeli bürokraták be akarják tiltani, hogy a brüsszeli korrupciós 
botrányokról beszélni lehessen a választási kampányokban

Miközben az uniós intézményekben tombol a korrupció, a brüsszeli bürokraták olyan új uniós 
jogszabályt akarnak elfogadtatni a politikai hirdetésekről, amelyek révén el tudnák hallgattatni 
azokat, akik a választási kampányokban nyíltan beszélnek a brüsszeli korrupcióról.

Nemet mondunk a genderideológiára, 
igent az erőszakkal szembeni fellépésre 

„Az Isztambuli Egyezmény mint nemzetközi megállapodás 
látványosan megbukott. Több mint féltucatnyi tagállam a 
szélsőbaloldali ideológiai tartalma, a genderideológia és a 
migráció támogatásának erőltetése miatt elutasítja a ratifi-
kálását” – mondta Hidvéghi Balázs, a Fidesz EP-képvi-
selő je az Európai Parlament Isztambuli Egyezményről 
szóló jelentése kapcsán.

újabb megregulázásán kéne 
ügyködnie” – tette hozzá az 
EP-képviselő.

Deutsch Tamás kijelentet-
te: elfogadhatatlan, hogy az 
európai uniós intézmények bele-
szólási, cenzúrázási, betiltási 
lehetőséget kapjanak bármely 
tagállam választási kampányába. 
A képviselő szavai szerint 
Brüsszel minden tagállamban, 
minden választási kampány 
során cenzúrázhatná, hogy ki és 
miről beszélhet politikai reklám-

tevékenység során. Deutsch Tamás elfogadhatatlannak nevezte, hogy az 
uniós intézmények beleszólhassanak abba, hogy egy tagállam választási 
kampányban kik vehetnek részt, a kampány során miről és hogyan lehet 
beszélni. Mindez tagállami hatáskör – hívta fel a figyelmet.
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Tóth Edina, a Fidesz EP-képviselője szerint 
Brüsszel új szabályozása tovább emeli az új autók 
árát, míg az emberek pénztárcája a háborús és 
szankciós infláció miatt egyre vékonyabb lesz.

Tóth Edina szerint a rendelkezésre álló idő 
rendkívül rövid annak tudatában, hogy egyelőre 
sem megfelelő töltőinfrastruktúra, sem fizetőké-

pes kereslet nincs a kizárólag nem belső égésű motoros autók haszná-
latára, ezért a gépjárművek átlagéletkora tovább fog növekedni.

Eddig bíztunk a józan észben, hogy a háborús helyzet és a szankci-
ós válság közepette az EP baloldali többsége nem akarja majd minden-
képpen „kivégezni” a belső égésű motorokat, de nem így történt. „Míg 
a teljes kivezetést ellenző európai jobboldal környezetbarát megoldást 
mutatott, s a szintetikus üzemanyagok használata révén átgondolt 
javaslatokat tett le az asztalra, addig a baloldal ideológiai elvakultságá-
ban lelkesen támogatta az Unió versenyképességét romboló, az embe-
rek életet súlyosan nehezítő átgondolatlan szabályokat” – tette hozzá a 
fideszes politikus.

„A válságos környezetben ez a döntés súlyos ballépés! Technológiai 
tiltások helyett alternatív lehetőségekben kell gondolkodni, s ezért 
fogunk tovább küzdeni!” – zárta felszólalását Tóth Edina.

Nem lehet ugyanis azonos egy luxemburgi és 
egy bolgár minimálbér – mondta el Kósa Ádám 
a Fidesz EP-képviselője. „Azonban az európai 
baloldal, beleértve a magyart, nem nyugszik.  
A közelgő európai parlamenti választásokra 
ismét mindenképpen fel akarnak mutatni egy 
olyan választási ígérethalmazt, ami az anyagi 

biztonság hazug illúzióját villantja fel a választópolgároknak, ha már az 
európai minimálbéres szabályozásnál lelepleződtek. Csak éppen 
ezzel megint zsákutcába vezetnek minket!” – mondta el a politikus.

Kósa Ádám hozzátette: az újabb baloldali utópia nem más, mint a 
már eddig is sokszor emlegetett minimáljövedelem. Ez egy olyan 
szociálpolitikát jelent, amely segélyezési alapú. „Ha munka van, min-
den van!” – ez a magyar foglalkoztatáspolitika ars poeticája. Erre épül 
fel az a sajátos magyar szociális és foglalkoztatáspolitikai védőháló, 
amelynek köszönhetően 2010 után csaknem egymillió új munkahely 
létesült Magyarországon.

Kósa Ádám szerint a minimáljövedelem elgondolása mindennek 
gyökeresen az ellenkezőjét jelenti. Azt mondja ki, hogy az adott 
ország szegénységi küszöbét jelentő minimumösszeg bonyolult rend-
szerben történő meghatározása után az így rögzített értékhez minden 
állampolgárnak hozzá kell jutnia. Akkor is, ha önhibáján kívül nem 
dolgozik, de akkor is, ha nem akar dolgozni. A leánykori nevén alapjö-
vedelem – vagy ahogy most európaiul mondják, a minimáljövedelem 
– viszont a „mindenki szükségletei szerint” 170 éve ismert romboló 
baloldali utópiájának új kiadása. – zárta gondolatait a képviselő.

A brüsszeli bürokrácia és 
az európai baloldal betiltaná 
az új gyártású benzines 
és dízeles autókat!

Az Európai Parlament (EP) baloldali többsége 
megszavazta a Bizottságnak azt a javaslatát, 
miszerint az EU-ban 2035-től be kell tiltani az 
új, belső égésű motoros személygépkocsik  
és könnyűhaszongépjárművek értékesítését. 

Minimál- helyett munkajövedelem!

Éveken át folyt a mélyen átpolitizált és félre-
értett disputa az uniós minimálbérekről, 
pedig már a megbízatása legelején Nicolas 
Schmit szociálpolitikáért felelős uniós biztos 
is cáfolta ezt, kijelentve: „Szó sincs egysé-
ges európai minimálbérről.” 

A romagyilkosságok százezrektől vették el 
legfontosabb értéküket, a biztonságérzetet

2009. február 23. a magyar kriminalisztika 
legszörnyűbb eseményének újabb állomása 
volt. Az előre megfontolt, rasszista indíttatás-
tól vezérelt romagyilkosság-sorozat egy 
ország társadalmára nyomta rá bélyegét. 
Félelmet és pánikot keltettek. Százezrektől 

vették el legfontosabb értéküket, a biztonságérzetet.

Járóka Lívia, a Fidesz európai parlamenti képvise-
lője az évforduló kapcsán elmondta: tizennégy évvel 
a szörnyű tragédiát követően össztársadalmi kötele-
zettségünk emlékezni. Fejet hajtani az áldozatok 
előtt. Felhívni társadalmunk figyelmét, hogy nemet 
kell mondanunk a gyűlölet minden formájára. 

„Most, 2023. február 23-án Csorba Róbert és 
alig négyesztendős kisfia, Robika halálának évfordu-
lóján kötelességünk a megbékélés és a békés 
együttélés üzenetét hirdetni. Csakis így győzhetjük 
le a félelmet és az erőszakot!” – zárta gondolatait a 
képviselő.



Ismerje el végre az EP 
Szerbia eredményeit!

Az Európai Parlament Külügyi Bizott-
ságának ülésén bemutatták a 2022. évre 
vonatkozó Szerbia-jelentés tervezetét. 

A megoldást az Unió külső 
határainak hatékony védelme 
és az illegális bevándorlás 
megállítása jelentheti

Deli Andor, a Fidesz vajdasági EP-képviselője 
felszólalásában kiemelte, Szerbia több elismerést 
érdemel, mivel az ország kompromisszumkészsé-
get és folyamatos nyíltságot mutat annak érdeké-
ben, hogy mielőbb az EU tagjává válhasson.  
Gál Kinga, a Fidesz képviselőcsoportjának elnö-
ke szerint kiegyensúlyozott Szerbia-jelentésre van 
szükség a feszültségeket csak tovább élező politi-
kai aktivizmus helyett.

Deli Andor felszólalásában elmonda: „A jelen-
tés jobban kell, hogy tükrözze a valós állapotokat. 
Nem válhat csupán egy futószalagon gyártott 

európai parlamenti „tucat-jelentéssé”. Szerbiának bátorításra és az 
eredményeinek elismerésére van szüksége ebben az érzékeny idő-
szakban, amikor a koszovói kérdés kapcsán kialakult helyzet megoldá-
sa a tét. Az EU folyamatosan a jutalom és büntetés, a répa és a bot 
politikájában gondolkodik. Azonban az Európai Parlament jelentései-
ben az utóbbi időszakban sokkal több a kioktató kritika, mint az elis-
merés. Itt az idő, hogy az EP végre újra a bővítési folyamat motorjává 
és szószólójává váljon, segítve ezzel Szerbia és a nyugati közvetítők 
igyekezetét.

Gál Kinga, a Fidesz képviselőcsoportjának elnöke hangsúlyozta, 
Szerbia a biztonság és stabilitás szempontjából is kulcsjelentőségű a 
Nyugat-Balkánon Magyarország és Európa számára egyaránt. „Uniós 
integrációját erősen támogatjuk. Ezért kiegyensúlyozott Szerbia-
jelentésre van szükség, a feszültségeket csak tovább élező politikai 
aktivizmus helyett.” – tette hozzá Gál Kinga.

„Az Európai Bizottságnak nem hátba kelle-
ne támadnia Magyarországot, hanem meg 
kellene térítenie végre határrendészeti intéz-
kedésekre fordított költségeinket. 
Brüsszelnek struccpolitizálás helyett támo-
gatnia kellene végre a külső határokat védő 
tagállamokat azokért az erőfeszítésekért, 
amelyeket az Unió egészének biztonsága 
érdekében tesznek az illegális migráció 
ellen.” – jelentette ki Gál Kinga, a Fidesz 
európai parlamenti delegációjának elnöke 
Brüsszelben, a menedékjog és a migráció 
témájában tartott vita során.

Az Európai Tanács februári rendkívüli üléséhez 
kapcsolódóan a menedékjog és migráció terüle-
tén fenntartható megoldások kidolgozásának 
témájában tartottak vitát Brüsszelben, az Európai 
Parlament plenáris ülésén. A vita során Gál Kinga 
hangsúlyozta, az Unió külső határaira nehezedő 

migrációs nyomás offenzív, ráadásul aggasztó mértékben növekszik, 
a nyugat-balkáni migrációs útvonalon a szerb határ közelében rend-
szeresek a határőrökkel szembeni erőszakos megnyilvánulások.  
A Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportjának elnöke hozzátette: 
A megoldást csak az Unió külső határainak védelme és az illegális 
migráció megállítása jelentheti. „Ezért is károsak azok a javaslatok, 
amelyek még mindig nem megállítani, hanem menedzselni akarják az 
illegális bevándorlást. A szolidaritáson alapuló elosztási rendszer 
ösztönzést jelent illegális bevándorlók százezrei és az embercsem-
pész bűnszervezetek számára” – tette hozzá a képviselő.

„Mára egyértelművé vált, hogy az Európai Unió menekültügyi rend-
szere megbukott, a tagállamok maguk lépnek fel az illegális migráció 
megfékezése érdekében” – fogalmazott Gál Kinga. „Magyarországot a 
közös külső határaink védelme érdekében tett áldozatvállalásai ellenére 
csak hátbatámadások érték eddig Brüsszel részéről. Az Európai 
Bizottságnak meg kell térítenie végre Magyarország határrendészeti 
intézkedésekre fordított költségeit, támogatva ezzel a külső határokat 
védő tagállamokat azokért az erőfeszítésekért, amelyeket az Unió egé-
szének biztonsága érdekében tesznek.” – hangsúlyozta a Fidesz euró-
pai parlamenti képviselőcsoportjának elnöke.
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