
a hét legfontosabb parlamenti eseménye 
kétség kívül Barroso bizottsági elnök 
határozott beszéde volt az unió jövőjéről. 
A sokak számára szokatlanul harcos 
hangvételű beszéd lényege, hogy 
Európa vagy összefog, és mélyíti az 
integrációt, vagy elbukik a kiélezett 
globális versenyben. Többen a „föderáció” 
szó gyakori emlegetését emelték ki a 
beszédből, de véleményem szerint az, 
hogy hogyan nevezzük ezt a folyamatot, 
csak technikai kérdés. A lényeg, hogy a 
célok tekintetében lássunk világosan. 

Volt még a sorok között egy másik üzenet 
is: Európa nem vár, mert nem várhat a 
tétovázókra, a változásoknak mielőbb 
életbe kell lépnie. A dolgok valóban 
felgyorsultak. Az októberi tanácsülés 
a nyakunkon, a helyzet komolyságát 
megértő tagállamok minden bizonnyal 
a közösség, az 500 millió európai 
érdekét nézik majd, és lemondanak 
a szuverenitásuk egy részéről. Mi 
történik eközben Magyarországon? 
A miniszterelnök tovább folytatja 
szabadságharcát az EU-val szemben. 
„Pár éve úgy láttuk, az EU mindenre 

megoldás. Most úgy tűnik, az EU a 
probléma forrása” - nyitotta meg Orbán 
Viktor az Országgyűlés őszi ülésszakát 
hétfőn. Úgy tűnik, a kormányfő nem 
értette meg az idők szavát. Ha továbbra 
is azt gondolja, hogy Magyarország 
saját jogon nagyhatalom lehet, téved. 
Magyarország éppen, hogy az Unió 
tagjaként nyerte el a lehetőséget arra, 
hogy tízmilliós országként globális hatalom 
legyen.

Az Európai Uniót a béke igénye hívta 
életre a második világháború után. Talán 
gyakorlatlan szemmel nehéz észrevenni, 
de az érdekkonfliktusokat tárgyalásos 
úton, a diplomáciai eszközeivel rendező 
EU éppen történelmet ír. “Nekünk Mohács 
kell”, írja Ady. Bízom benne, hogy ezek a 
sorok most nem válnak valósággá. Nem 
kell történelmi megrázkódtatás ahhoz, 
hogy észbe kapjunk, és együtt haladjunk 
Európával. Nincs másra szükség, 
minthogy a miniszterelnök egyértelmű, az 
országot az Unió centruma felé irányító 
parlamenti felhatalmazással utazzon 
az októberi tanácsülésre, Ez most a 
kétharmad felelőssége. 

2012. szeptember 18. Kiegyensúlyozott tájékoztatás az EP plenáris üléséről.

Kedves Olvasó,



Az azeri kiadatási ügy politikai kérdés

Az a tény, hogy az EP az Európai Néppárt kezdeményezésére sürgőséggel rendezett vitát a 
kérdésben, jól mutatja, hogy az azeri ügy túlmutat két szuverén ország közötti jogvitán.

A vitában az EP szocialista frakciójának álláspontjával 
összhangban arra hívtam fel a figyelmet, hogy mivel az ügy sem 
sürgető beavatkozásra nem sarkall, sem humanitárius kérdéseket 
nem vet fel, nem kellett volna feltétlenül napirendre tűzni. Ezért 
úgy vélem, a napirendre vétel néppárti üzenete, hogy az ügy 
európai léptékű politikai kérdés.

Mindazonáltal a gyilkosság az minden körülmények között 
gyilkosság marad, ezért egy demokratikus országban meghozott 
ítélet alapján elítélt gyilkosnak le kell töltenie a büntetését, és ez az 
elítélt átadásának esetén az érintett országok közös felelőssége.

Éppen ezért nem szavaztam meg a határozati javaslatot az előterjesztett formában, mert az nem tér 
ki arra a kérdésre, hogy a magyar kormány kellő körültekintéssel járt-e el egy ilyen kényes diplomáciai 
kérdésben.

A nemzetközi szervezeteknek komoly munkába fog kerülni, hogy a térség az incidens előtti nyugvópontra 
térjen vissza. Egyetértünk abban, kizárólag a békés, tárgyalásos megoldás, és a körültekintő, minden 
szereplő érzékenységét figyelembe vevő lépések vezethetnek célra.

A válságban még fontosabb az energiahatékonyság

A mostanihoz hasonló, válság sújtotta időkben az energiahatékonyság előmozdítása elemi 
érdeke Európának, hiszen a külső energiafüggőség csökkentésével sok milliárd eurót lehet 
spórolni az energiaimporton, nem is beszélve az energiabiztonság növekedéséről. Az EP 
az energiahatékonyságról szóló Turmes-jelentésről vitázott.

A friss jelentésnek nemcsak az az előnye, hogy a 2020-ig 
kitűzött 20%-os hatékonyság-növelési cél érdekében a központi 
kormányzati épületek évente 3%-ában írná elő az energetikai 
felújítást, hanem az is a fogyasztók hasznára válik, hogy az 
energiavállatok esetében is évi 1,5%-os takarékoskodást ír elő. 
Ezekkel a lépésekkel a közszféra is érdekelt az adófizetői pénzek 
felelős elköltésében, illetve a vállalatok számára is előnyös lesz a 
hatékonyabb technikák elterjesztése a fogyasztók körében.

Szocialista képviselőként különösen fontosnak tartom kiemelni, hogy a tervezet megvalósulása elősegíti 
új munkahelyek teremtését, valamint ösztönözné a valós fogyasztáson alapuló számlázást, ezzel 
előmozdítva a hátrányosabb helyzetben lévő csoportok érdekeit. A magyar érdekeket szem előtt tartva 
pedig őszintén támogatom a tervezet azon célkitűzését, hogy a tagállamok fordítsanak nagyobb figyelmet 
az épületek fűtési- és klímarendszereinek működtetésére, hiszen Magyarországon a lakosság 1/5-e még 
mindig panellakásokban él, amelyeknél ez a probléma fokozottan érvényesül.

Az EP-ben történt



Bár az EP nyáron két hónapig nem ülésezik, az élet ilyenkor sem áll meg. A nyári 
történések sajtóhíreiből válogattunk.

Írásbeli kérdést intézett az 
Európai Bizottsághoz Herczog 
Edit (MSZP) európai parlamenti 
képviselő, azt tudakolva, „mit 
tehet a bizottság abban az 
esetben, ha egy tagállam 
kormánya következetesen olyan 
gazdaságpolitikai irányba tereli az 
országot, amellyel beláthatatlan 
idővel kitolja az uniós csatlakozási 
szerződésben vállalt euróövezeti 
csatlakozást”. [...] Az illetékes 
biztosnak harminc napon belül 
válaszolnia kell a kérdésre - 
emlékeztet a közlemény - Orbán 
30 napon belül kaphat egy sallert 
(Stop.hu)

„Ha az euró bevezetésének elhalasztását a konvergenciapályáról való kisiklásnak és/vagy a 
strukturális reformok akadályának tekintik, ez alááshatja a piaci bizalmat, és árthat a gazdaságnak” - 
fogalmazott Olli Rehn, az unió pénzügyi biztosa a Herczog Edit kérdésére adott válaszban. - Rehn: Az 
eurócsatlakozás kötelezettsége nem tekinthető semmisnek (Origo.hu)

Herczog Edit szerint „sem a magyar olajtársaság, sem a hazai energiafogyasztók érdekeit nem 
szolgálja, hogy a miniszterelnök átgondolatlan bejelentései nyomán a Mol gázüzletága oda-vissza 
táncol a Nabucco-szerződésből”. A szocialista európai parlamenti (EP) képviselő annak nyomán 
nyilatkozott kedden, hogy bejelentették: a Molnak a konzorciumban érintett leányvállalata, az FGSZ 
mégis részt vesz a Nabucco West elnevezésű, az eredetinél kétezer kilométerrel rövidebb vezeték 
megépítésében. - Ötletszerű döntések, kapkodás Nabucco-ügyben (Népszabadság)

Kérdés, hogy Orbán Viktor nyilatkozataival és álláspontjával mennyire kapcsolható össze az uniós 
tagság pozitív hatásait kiemelő, hamarosan induló kampány - fogalmazott lapunknak Herczog Edit. Az 
Európai Parlament szocialista képviselője azután beszélt erről, hogy kiderült: az uniós tagság pozitív 
hatásait kiemelő kampányt indít a kormány. - Egyszer az EU ellen, máskor mellette kampányolnak 
(Népszava)

A magyar fotográfia napja (augusztus 29.) adott apropót arra Herczog Edit EP-képviselőnek, hogy két 
fotográfus képeiből rendezett kiállítással nyissa meg az őszi évadot a Fő utcai képviselői irodában. „A 
fehérvári Borbély Béla és a csákvári Ujhelyi Dávid - egy idősebb és egy fiatalabb, egy egészséges 
és egy baleset következtében mozgáskorlátozottá vált, egy inkább arcokat és egy inkább elvont 
gondolatokat közvetítő fotográfust kértem fel, hogy a Magyar fotográfia napjának előestéjén legyenek 
segítségemre a képviselői iroda évadnyitójában.” Ezekkel a szavakkal köszöntötte meghívott vendégeit 
és a sajtó képviselőit keden Herczog Edit szocialista párti Európa Parlamenti képviselő a Fő utcai 
képviselői irodában. - Fotográfia napja: őszi évadnyitó a parlamenti képviselői irodában (Fejér Megyei 
Hírlap)

Nyári történések
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