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Az Európai Unióban is a romákról szól a vita  

A Policy Solutions elemzése a magyar EP-képviselők márciusi munkájáról  

 
A magyar európai parlamenti képviselők között a legtöbb hozzászólást márciusban a 
Második Európai Roma Csúcstalálkozót megelőző vita váltotta ki. A fideszes Járóka 
Lívia és a szocialista Göncz Kinga másokkal együtt közös indítványt fogalmazott meg, 
felszólítva a jogszabályalkotó Európai Bizottságot a roma-stratégiájának mielőbbi 
kidolgozására. A máskor igen radikálisan beszélő jobbikos képviselők meglepően 
visszafogottak voltak: Balczó Zoltán egyenesen „pozitív diszkriminációt” javasolt a 
roma gyermekek felzárkóztatására.  Eközben az EP-képviselők belefolytak a magyar 
választási kampányba is: Deutsch Tamás kemény szavakkal követelte a „Gyurcsány-
korszak” végét, „a szocialista politikai látványpékség” befejezését, és sikertelen 
kísérletet tett a szocialista Fazakas Szabolcs európai számvevőszéki kinevezésének 
megakadályozása érdekében is. Márciusban az MDF miniszterelnök-jelöltje, Bokros 
Lajos szinte naponta jelent meg a hazai médiában: a Frizbi című TV-műsorbeli 
táncától a „reformok kritikus tömegéről” szóló előadásáig folyamatosan foglalkoztak 
vele a különböző médiumok. Ennek fényében azonban nem meglepő, hogy az EP-
képviselő Brüsszelben és Strasbourgban viszont komolyabb aktivitást nem mutatott. 
 

 

A magyar EP-képviselők politikai munkája  

Márciusban az Európai Parlament magyar képviselői pártállástól függetlenül a 

Cordobában megrendezésre kerülő Második Európai Roma Csúcstalálkozót 

megelőző plenáris vitában voltak a legaktívabbak. Érezve az érdekérvényesítési 

lehetőséget, a fideszes Járóka Lívia és az MSZP-s Göncz Kinga is csatlakozott ahhoz a 

kapcsolódó parlamenti állásfoglalási indítványhoz, melyben az egységes uniós roma-

stratégia kidolgozását sürgették. A vitában Tabajdi Csaba kijelentette, hogy a 

cigányságnak integrációra van szüksége asszimiláció nélkül, és a többségnek és a roma 

kisebbségnek is megvan a maga felelőssége a jelenlegi helyzet kialakulásában. A hazai 

szóhasználathoz képest meglepően visszafogott volt Balczó Zoltán és Morvai 

Krisztina: a cigány gyermekek társadalmi felemelkedésének módját mindketten az 

oktatásban találták meg. Balczó külön iskolai foglalkozás keretei közt „pozitív 

diszkriminációt” javasolt a kisebbségiek integrációja céljából. 

A magyar választások közeledtével megszaporodtak a hazabeszélő megnyilvánulások 

az EP-képviselőink részéről. Márciusban a tizennégy tagú brüsszeli Fidesz -delegáció 

fele vett részt valamilyen formában az egyébként alacsony hőfokon izzó hazai 

kampányban. Gyürk András kampányfőnök esetében ez a munkaköri leírás része, a 

többiek azonban az elmúlt hónapokban nem látott mértékben vetették bele magukat 
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a magyar belpolitikába. Schmitt Pál – a Fidesz országos listájának 2. helyezettje – 

országjárásba kezdett és lakossági fórumokon képviselte pártja néhány fő üzenetét. 

Így Schmitt ígérte meg, hogy a Fidesz választási győzelme esetén bevezetik a 

bűnözéstől való elrettentést célzó három csapás törvényt, illetve állt ki nagyon 

határozottan amellett, hogy „a magyar föld nem eladó”. Szájer József, a Fidesz 

delegációvezetője szintén a földvásárlási moratórium ügyét nevezte egy leendő 

Fidesz-kormány egyik fő prioritásának, de hangsúlyozta azt is, hogy áprilistól mind 

gazdasági, mind politikai értelemben rendet kell tenni Magyarországon. Áder János 

pedig több megszólalásában is a választások lefutottságáról elmélkedett, mondván az 

EU-ban már elkönyvelték a Fidesz-győzelmet és a szocialisták is biztosra veszik a 

kormányváltást. 

Deutsch Tamás kemény szavakkal követelte a „Gyurcsány-korszak” végét – „elég 

volt a szocialista politikai látványpékségből! -, amelynek hibájából meggyőződése 

szerint Magyarország uniós tagsága eddig elszalasztott lehetőség volt. Az EP-ben 

elsősorban pénzügyi ellenőrzési kérdésekkel foglalkozó Deutsch kiemelte, hogy a 

Fidesz nyilvánosságra fogja hozni az elmúlt hat év összes, uniós forrásokat érintő, és 

csalásra, illetve korrupcióra utaló dokumentumát. Kósa Ádám és Surján László 

európai összehasonlító adatokkal értékelte a szocialista kormányzás éveit. Kósa – 

saját szakterületéhez kapcsolódóan – azt emelte ki, hogy Magyarországon az utóbbi 

nyolc évben romlott a fogyatékossággal élők helyzete. Kósa szerint ezt támasztja alá, 

hogy 90%-uk munkanélküli, ami a kontinensen magas aránynak számít. Surján az uniós 

pénzek felhasználásának nem megfelelő arányát kérte számon: adatai szerint a 2006-ig 

rendelkezésre álló kohéziós pénzek lehívási arányát tekintve az új tagállamok között 

hazánk volt az utolsó. 

Az egyik legnagyobb visszhangot kiváltó politikai támadást Deutsch Tamás intézte 

Fazakas Szabolcs volt szocialista EP-képviselő ellen, aki az Európai Számvevőszékbe 

kapott jelölést. Deutsch az előző rendszerben betöltött titkosszolgálati szerepe miatt 

támadta kitartóan Fazakast, megakadályozni azonban nem tudta a szocialista politikus 

jelölésének parlamenti jóváhagyását. 

Márciusban a Fidesz zöld szekciója is aktív volt. Áder János a magyar határ mellé 

tervezett osztrák szemétégető helyszínén tiltakozott a beruházás ellen – „ami az 

osztrákoknak büdös, az nekünk is büdös” -, és kormányváltás esetén komoly 

diplomáciai lépéseket helyezett kilátásba. Gyürk András már a következő 

költségvetési ciklus lehetséges számaira spekulálva kért több pénzt az uniós zöld 
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fordulathoz szükséges zöldtechnológiai kutatásokhoz. Az agrárszakértő Glattfelder 

Béla pedig a Tokaji márkanév szlovákiai bejegyzése ügyében szólította fel a magyar 

kormányt, hogy forduljon az Európai Bírósághoz, és védje meg ezt a hagyományosan 

magyar márkát. 

Győri Enikő a plenáris ülésen kiállt a nem-eurózóna országok közötti diszkrimináció 

ellen – a válságkezelés során ugyanis jobb elbírálás alá estek a svéd és dán bankok, 

mint a lengyelek vagy éppen a magyarok. Schöpflin György pedig a görög válság 

kapcsán az eurózóna létéért aggódott. A Fidesz külpolitikai szakértője szerint, ha 

Görögország összeomlik, az egész eurózóna kerül veszélybe. Schöpflin a jövőbeli 

hasonló gondok elkerülése érdekében az eurózóna politikai felügyelet alá helyezését 

tartaná célszerűnek. 

A kisebbségi ügyekben aktív Fideszes politikus, Gál Kinga a kárpátaljai és a vajdasági 

magyarok utazását segítő uniós vízummódosítást üdvözölte, és a mindenhol a 

túlélésért küzdő kisebbségi lapok támogatásáért állt ki a Kisebbségi Munkacsoport 

ülésén.  Képviselőtársai, Őry Csaba és Surján László pedig a munka-mentes vasárnap 

védelméért szálltak síkra, kiemelve, hogy szociális és egészségügyi szempontok 

alapján is elfogadhatatlan a vasárnapi munkavégzés. Még a Fidesz legkevésbé tevékeny 

EP-képviselőjének, Hankiss Ágnesnek is volt márciusban hivatalosan dokumentált 

aktivitása. Hankiss amellett szólalt fel, hogy az Európai Biztonsági Stratégia ne 

egyforma követelményeket támasszon minden ország felé, illetve kiemelte, hogy egy 

egységes internetes biztonsági stratégiára lenne szüksége az Európai Uniónak.     

 

Az MSZP delegáció tagjai a fideszeseknél jóval visszafogottabban kampányoltak. Míg 

februárban még Tabajdi Csaba számos fórumon az elmúlt nyolc év eredményeit 

bizonygatta, addig e hónapban a belpolitikai színtér helyett az Európai Parlament 

plenáris ülésén volt aktív a képviselő. Rekordszámú, hét felszólalása során a Tokaj 

bornév szlovákiai bejegyzésével kapcsolatos jogellenes állapot orvoslására kérte az 

Európai Bizottságot, és beszélt – többek közt - a közép-európai országoknak az 

alacsony kibocsátású zöld technológiákra való átállásáról, valamint Tibet 

autonómiájának fontosságáról, bár hangsúlyozta Kína fontos modernizációs szerepét 

is a térségben. 

Tabajdi képviselőtársa, Göncz Kinga a hosszú évek óta húzódó schengeni információs 

rendszer, a SIS II. bevezetését sürgette, és örömét fejezte ki, hogy a fejlett és fejlődő 

országokat tömörítő G20-ak csúcsán - először a szervezet történetében – nem csak 
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gazdasági, hanem szociális miniszterek is tanácskoztak a világ drasztikusan romló 

foglalkoztatottsági helyzetére reflektálva. Göncz Kinga emellett Herczog Edittel 

közös sajtótájékoztatóján kritizálta az Európai Unió 2020-ig tartó stratégiatervezetét, 

melyből hiányolták a szolidaritás, a gazdasági, társadalmi és területi kohézió, valamint 

a társadalmi kirekesztés elleni határozott fellépés hangsúlyozását. 

Herczog Edit két alkalommal szólalt fel az EP plenáris ülésén: egységes uniós 

álláspontot sürgetett a megújításra kerülő Atomsorompó Egyezménnyel 

kapcsolatban, valamint – elsősorban az energetika és a kutatás terén – prioritásokat 

fogalmazott meg az unió 2011-es költségvetése számára. Képviselőtársa, Gurmai Zita 

a Lisszaboni Szerződés által bevezetett európai polgári kezdeményezéssel 

kapcsolatban fogalmazott meg aggályokat: az egymillió európai polgár által életre 

hívható jogszabály-kezdeményezéssel kapcsolatban ugyanis nem egyértelmű az 

aláírások hitelességi ellenőrzésének és a jogszabály-kezdeményezés hatáskörének 

kérdése.   

A Jobbik képviselői közül a legaktívabb, Balczó Zoltán a szélsőjobboldali párt 

magyarországi kampányrendezvények gyakori szereplője volt. Balczó a budapesti lista 

vezetője, május-júniustól várhatóan már a magyar parlamentben fog dolgozni. Addig 

is márciusban a képviselő nemmel szavazott az Európai Unió 2020-as stratégiájára, 

azzal indokolva döntését, hogy a stratégia elutasítja a protekcionizmust és az állami 

szerepvállalást, valamint hozzászólt az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

technológiákról szóló vitához is. Az ugyancsak jobbikos Morvai Krisztina a 

nemzetközi nőnap alakalmából a multinacionális cégek eltérő nyugat- és kelet-

európai munkajogi, munka-egészségügyi normáira, valamint az Unión belüli női 

migrációra hívta fel a figyelmet.  Morvai a Parlamentben üdvözölte továbbá az 

úgynevezett Goldstone-jelentést, mely Izrael két évvel ezelőtti feltételezett gázai 

háborús bűneinek kivizsgálását szorgalmazta.  Morvai emellett Magyarországon is 

aktív volt: felszólalt pártja március 15-i budapesti rendezvényén és számos vidéki 

lakossági fórumot is tartott. Szegedi Csanád is inkább a választási kampányt 

részesítette előnybe az európai parlamenti munkával szemben: egyetlen 

felszólalásában arról beszélt, hogy “Európában addig a gazdasági válságot nem fogjuk 

tudni felszámolni, amíg a felelősök meg nem lesznek nevezve”.  A felelősök Szegedi 

szerint “azok a bankok, multinacionális cégek, azok a biztosítók, amik végletesen 

kizsigerelték az európai társadalmakat”. 
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Az MDF miniszterelnök-jelöltje, Bokros Lajos szinte naponta jelent meg a hazai 

médiában: a Frizbi című TV-műsorbeli táncától a „reformok kritikus tömegéről” 

szóló előadásáig folyamatosan foglalkoztak vele a különböző médiumok. Ennek 

fényében nem meglepő, hogy az EP-képviselő Brüsszelben és Strasbourgban viszont 

komolyabb aktivitást nem mutatott: plenáris felszólalása ebben a hónapban nem 

volt.    

 

A magyar EP-képviselők szakmai munkája  

A kampány-üzemmódra való átállás miatt az előző hónapokban tapasztaltnál 

kevesebb szakmai munka folyt Brüsszelben és Strasbourgban. A legjelentősebb 

szakmai elismerést Schmitt Pál és Szájer József kapta azzal, hogy mindkettőjük 

jelentését megszavazta szakbizottságuk. Schmitt a fiatal diplomások elhelyezkedését 

segítendő dolgozott ki jelentést az egyetemek és a vállalkozások közötti kapcsolat 

erősítéséről, míg Szájer az EP a Bizottság feletti ellenőrző szerepének erősítése 

ügyében kapott rapportőri megbízást. 

Fontos szakpolitikai feladatot teljesített márciusban Győri Enikő is. A Fidesz pénzügyi 

szakpolitikusa az Európai Központi Bank 2008. évi tevékenységéről készülő 

jelentéshez készített szakbizottsági véleményt. 

Kósa Ádám és Őry Csaba szintén a válságkezeléshez kapcsolódóan tett fel közös 

írásbeli kérdést az Európai Bizottságnak. Ebben arról érdeklődtek, hogy az EU 

tagállamai hogyan segítették a fogyatékossággal élők foglalkoztatásának növelését. 

Kósa arra is választ várt, hogy mi a következménye annak, ha egy ország IMF-fel 

kötött megállapodása szembe megy az EU prioritásaival (például a foglalkoztatás 

növelésének céljával), mint ahogy az szerinte Magyarország esetében megtörtént. 

Az MSZP delegációjából Tabajdi Csaba volt szakpolitikában igen tevékeny: írásbeli 

kérdést fogalmazott meg a Bizottság felé a Tokaji bor Szlovákia részéről történt 

uniós regisztrációjával kapcsolatban, illetve írásbeli nyilatkozattal fordult az uniós 

szervhez azzal kapcsolatban is, hogy kiemelt figyelemmel kell ellenőrizni a romániai 

Verespatak cianidos aranykitermelését. Tabajdi emellett társ-jelentéstevője volt a 

mezőgazdasági termékek minőségpolitikájának jövőjével kapcsolatos jelentésnek is, 

melyet egy olasz képviselőtársával készített. 

 


