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A civil társadalmat erősítené az EU a keleti
partnerországokban

A héten az azerbajdzsáni Bakuban tartja második ülését az Európai Unió és a Keleti
Partnerség programban résztvevő országok képviselőinek közös szervezete, az
EuroNest Közgyűlés.

Az évente egyszer ülésező EuroNest Parlamenti Közgyűlés az Európai Parlament 60
képviselőjéből, valamint az Európai Unió Keleti Partnerség programjában résztvevő
országok (Azerbajdzsán, Grúzia, Moldova, Örményország és Ukrajna) 10-10
képviselőjéből áll. A testület legfontosabb célja, hogy előmozdítsa az EU és keleti
partnerei közötti politikai és gazdasági együttműködést, és hozzájáruljon a Keleti
Partnerség fejlődéséhez és láthatóvá tételéhez.

Az együttműködés általános célkitűzései közé illeszkedve a keddi plenáris ülésen,
Kristian Vigenin EP képviselő, az EuroNest Közgyűlése társelnökének vezetésével, a
közgyűlés elfogadta a civil társadalom és a keleti partnerországok kormányai közötti
együttműködésről és a társadalmi szerveztek megerősítéséről szóló határozatot. A
vitában dr. Gurmai Zita EP-képviselő elmondta: az Európai Unió elsősorban a
tapasztalatai átadásával, hatékony konzultációs és forrásszerzési módszerek
felkutatásával segítheti ebben a folyamatban a partnerországait. A közgyűlés magyar
tagja felhívta a figyelmet, hogy habár a Keleti Partnerség keretében együttműködő
országok történelmi, politikai, gazdasági és társadalmi helyzete között jelentős
különbségek vannak, civil szervezeteik terén sok közös vonás fedezhető fel, és
tevékenységük - jelentős részben az Európai Unió és a nemzetközi közösség
nyomásának hatására - jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt években.

“A civil szervezteknek az Európai Unió és a keleti partnerországok közötti kétoldalú
kapcsolatokban is helyet kell biztosítani. Részvételükkel független szemlélőként
felügyelhetik a demokratikus reformokat, valamint a demokratikus alapelvek, a
sajtószabadság, az emberi jogok és az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülését” hangsúlyozta felszólalásában dr. Gurmai Zita.

Komoly előrelépések az EU keletei partnersége terén

Az Unió energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú döntések születtek az EU keleti
partnerségi csúcsszerve, az EURONEST parlamenti közgyűlése bakui ülésén. Herczog
Edit, a szervezet energiabiztonsági bizottságának tagja szerint nemcsak az az örömteli,
hogy a jelek szerint az egy éve alakult intézmény képes a hatékony működésre, de
Magyarország szempontjából is lényeges határozatok születtek Azerbajdzsánban.

Az EURONEST a háromnapos parlamenti közgyűlése során négy jelentést fogadtak el,
miközben az energiabiztonsági, szociális ügyi, politikai ügyi és gazdasági integrációval
foglalkozó szakbizottságai is folyamatosan üléseznek. Az elfogadott jelentések egyszerre
igyekeznek javaslatokat megfogalmazni a civil társadalom és a demokratikus
intézményrendszerek megerősítéséről a partner államok területén, miközben a
kétirányú kapcsolatok erősítésére is sor került, így született döntés a kereskedelmi
egyezségekről, illetve az energiabiztonságról, energiahatékonyságról, megújuló
energiákról és az energiainfrastruktúráról is.

Herczog Edit ez utóbbi kapcsán kiemelte, hogy a frissen kialakított kapcsolatoknak
valóban kétirányúvá kell válnia. „A politikának nemcsak az a dolga, hogy az EU
területére eljussanak az energiahordozók, de arról is gondoskodni kell, hogy a nálunk
kialakított csúcstechnológia és szaktudás is eljusson a partnerek területére” –
fogalmazott a szakpolitikus, aki hozzátette, csak ez garantálja az energiahordozók
hatékony, biztonságos és környezetbarát kitermelését. Herczog szerint nemcsak az EU
energiastratégiájának megvalósításához visznek közelebb a frissen elfogadott
jelentésben foglaltak, de Magyarország számára is jelentős lépés, hogy sikerült végre
közelebb hozni a déli gázfolyosó kiépítését.

Háttér
Az EU eddigi legnagyobb bővítési hulláma során, 2003-2004-ben azért indította el keleti
és déli partnerséget, hogy közelebb hozza szomszédait, és támogassa a politikai,
gazdasági és társadalmi reformok érdekében tett erőfeszítéseiket. A 2011. május 3-án
alakult EURONEST Parlamenti Közgyűlése 120 tagból áll: 60 tagot az Európai Parlament
küld a Közgyűlésbe, 10-10 tagot pedig a következő országok mindegyike (a keleti
partnerek):
Örményország,
Azerbajdzsán,
Grúzia,
Moldova
és
Ukrajna
(Fehéroroszország tagsága a 2010-es választásokat követően felfüggesztve). Az évente
legalább egyszer ülésező EURONEST a keleti partnerek közötti, valamint az uniós
parlamenti képviselők és keleti kollégáik közötti többoldalú párbeszéd és eszmecsere
intézménye, pl. a stabilitás, a demokrácia, a jogszabályok és szabványok közelítése, a
kereskedelem, az energiapolitika, az emberek közötti kapcsolatok területén.

Túllőhet a célon az EU szigorú termékcímkézése
Az utóbbi időben egyre népszerűbb tablettás mosószerek miatt fordult kérdéssel a
Bizottsághoz Herczog Edit. Az EU új címkézési rendelete alapján ugyanis veszélyes
anyag megjelöléssel kell ellátni ezeket a koncentrált készítményeket, holott használatuk
nemcsak kényelmesebb a háziasszonyok számára, de a környezetet is kevésbé terheli.

„Könnyen kiönthetjük a fürdővízzel a gyereket is, ha túl szigorúan és rugalmatlanul
alkalmazzuk az EU az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és
csomagolásáról szóló rendeletét” – utalt Herczog Edit arra, hogy a helytelen címkézés
akár épp a nem kívánt, környezetet károsító irányba befolyásolhatja a fogyasztói
döntéseket. A képviselő szerint ugyanis, ha a gyártók által évtizedek munkájával
kifejlesztett, koncentrált, tablettás mosó- és mosogatószereket a veszélyes anyagot jelző
„halálfejes” megjelöléssel látják el, az könnyen a hagyományos, dobozos, por alakú
mosószerek felé mozdíthatja el a piacot.

Márpedig a hagyományos mosószerek, különösen az alacsonyabb árkategóriájú
termékek gyakran tartalmaznak konyhasót és egyéb töltőanyagot. Mint arra Herczog
Edit két évvel ezelőtt figyelmeztetett, a címkézési rendelet nem írja elő a hatóanyagnak
nem minősülő ballasztanyagok megjelölését, így korabeli felmérések szerint nem ritka,
hogy egyes termékek esetében, akár 40-50%-ban közönséges sót kapnak a
háziasszonyok.

„Jól látható, hogy a tablettás szerek nemcsak a cipeléstől kímélik meg a háziasszonyokat,
de – éppen koncentrált jellegük miatt – a környezetet is óvják“ – érvel Herczog. Éppen
ezért azt tudakolja a képviselő a Bizottságtól, hogy kellőképpen elkötelezett-e a
tisztítószerek területén zajló, környezetkímélő innováció irányába a testület, továbbá
ebben az irányban is kellőképpen felmérték-e a címkézési rendelet környezeti,
fogyasztóvédelmi hatásait?

Nemzeti Eszközkezelő fiktív szervezet

Fiktív szervezetnek nevezte a Nemzeti Eszközkezelőt Korózs Lajos, az MSZP elnökségi
tagja szerdai, budapesti sajtótájékoztatóján, jelezve, hogy a társaság tudomása szerint
egyetlen lakást sem vásárolt meg fennállása óta.
A szocialista politikus szerint a szervezet a mai napig nem tud választ adni arra, melyik
banktól vásárolt lakást, milyen feltételekkel tud bérlakást kiadni, milyen ingatlanokról
folyik egyeztetés. Kijelentette: az eszközkezelő fiktív szervezet, nem létezik, "csak egy
40-es száma van és egy Rózsika, aki visszahívást ígér, de kapcsolni soha senkit nem tud".
Megjegyezte: nagyon sok devizaadós kezdeményezte már bankjánál, hogy adja el lakását
az eszközkezelőnek, viszont tudomása szerint eddig egyik bank sem ajánlott fel
egyetlenegy ilyen ingatlant sem az államnak.
Korózs Lajos kifogásolta a Belügyminisztériumnak a kilakoltatás hatósági költségei
megtérítésére vonatkozó rendeletét is, szavai szerint a kormány olyan dolgokkal
foglalkozik, amelyekre "az égvilágon semmi szükség nincs, olyan ügyekkel viszont nem
foglalkozik, amelyek az emberek mindennapos problémáit hivatottak megoldani". A
március elején lejárt kilakoltatási moratórium megszüntetésére utalva jelezte, hogy az
adósok pluszköltsége, ha a rendőröknek fizikai kényszert kell bevetnie, ha például az
adós nem hagyja, hogy a végrehajtó bemenjen a házába. Ez mintegy 9 ezer forintba
kerülhet, speciális esetekben pedig óránként és rendőrönként 2 ezer forintos díjat
számítanak fel - mondta a szocialista politikus, felvetve: "abban az esetben, - kérdezem
én - ha rendőrkutyát is visznek magukkal a kliensnek kutyaeledelt is kell biztosítania a
rendőrök számára?".
Kispál Tibor, az MSZP erzsébetvárosi szervezetének elnöke a sajtótájékoztatón a VII.
kerületi önkormányzatot bírálta, amiért az álláspontja szerint nem gondoskodik egy
önhibáján kívül otthontalanná vált kerekes székesről. Szavai szerint az illetőt az
önkormányzat otthagyta a bajban. Ismertette: miután a férfi beteg lett és elveszítette
egyik lábát, nem tudta fizetni svájci frankos hitelét, 2011 novemberében pedig
elutasították a krízislakás iránti kérelmét a vagyonrendeletre hivatkozva, mely szerint
akik önkormányzati lakásukat megvásárolták, 10 évig nem kérhetnek szociális
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Az MSZP Közjogi kabinetje konferenciát rendezett a Büntető
törvénykönyvről
A kormány társadalmi vitára bocsátotta a Btk. tervezetét. Az MSZP a legerősebb,
felelősségteljes ellenzéki pártként konstruktív szakmai vitára készül, ezért álláspontja
kialakítása előtt szakmai konferenciát tartott. A vita két fő előadója, Tóth Mihály
professzor, az egyik legelismertebb hazai büntetőjogász, és Miskolczi Barna, a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium büntetőjogi kodifikációért felelős
főosztályvezetője voltak. Levezető elnök Steiner Pál, a Közjogi kabinet helyettes vezetője
volt. Emellett neves szakemberek hozzászólóként vettek részt a konferencián.
A kabinet értékelni fogja a vitában elhangzottakat, s részben ez alapján fogalmazza meg
módosító javaslatait.
A konferencián részt vettek jogász kollégák és párttagok mellett civil szervezetek
képviselői, korábbi igazságügyi miniszterek, a téma iránt érdeklődő szocialista
országgyűlési képviselők, az MSZP egyes elnökségi tagjai, frakciószakértői.
A Magyar Szocialista Párt a Büntető törvénykönyvet az egyik legjelentősebb
jogszabálynak tartja. Az állam ez alapján avatkozik legerősebben a polgárok életébe, s e
törvény tartalmazza a közbiztonság megteremtése érdekében megalkotott legfontosabb
normákat. A büntetőjog feladata egy olyan jogszabályi háttér megalkotása, amely úgy
képes a közbiztonság megteremtésére, hogy emellett nem korlátozza szükségtelenül a
lakosság emberi jogait, nem hoz létre rendőrállamot.
Eddig ez az első komoly törvényjavaslat, melynek benyújtás előtti szakmai vitáját az
Orbán-kormány lehetővé teszi, s nem egy-két hét alatt erőlteti keresztül az
Országgyűlésen. Ha lesz még ilyen, az MSZP hasonló konstruktivitással és komolysággal
áll majd a parlamenti vitához.
Bárándy Gergely,
országgyűlési képviselő,
témafelelős

A benzin ára
A kormány – bár ígérte – képtelen intézkedni az üzemanyagárak megállíthatatlan
emelkedése ellen. Az egekbe szökő árak elszabadulása már nemcsak néhány autós ügye.
Mindenekelőtt azokat a ma még munkahellyel rendelkezőket sújtja, akik már sem a
benzint és hovatovább már a tömegközlekedés egyre növekvő költségeit sem tudják
megfizetni. Számukra a ”melyik csekket nem fizetjük be ebben hónapban” kérdése
mellett, egyre komolyabb kihívás, hogy a család miből jut el a munkába, az iskolába vagy
az orvoshoz. Csak a közlekedéssel összefüggő havi kiadások további több ezer forint
terhet rónak a családokra.
Megkezdődtek a tavaszi munkák, a mezőgazdasági gépekbe minden idők legdrágább
gázolaját tankolhatják a gazdálkodók. Hogy aztán majd még többet kelljen fizetnünk az
amúgy is példátlanul magas áfával terhelt élelmiszerekért.
Nincs és nem is lesz vége az árak szüntelen emelkedésének. Ez annak az unortodox, nem
szokványos gazdaságpolitikai blöffnek a nagyon is szokásos következménye, amelyet
Orbán Viktor és Matolcsy György kényszerít az országra. Amelynek eredménye nincs,
csak következménye: a gyengülő forint, a jövedelmek drámai csökkenése, a
munkahelyek megszűnése, a példátlan megszorítások végeláthatatlan sora.
Felszólítjuk a kormányt, hogy azonnal dolgozzon ki intézkedéseket az üzemanyagárak
emelkedésének megállításra, az ebből fakadó kényszerű lakossági többletkiadások
ellensúlyozására!
Sajnálatos, hogy Orbán Viktor és kormányának energiáit a pártpolitikai ügyek kötik le, s
néhány saját emberének jövőbeni meggazdagodása ezúttal is fontosabbnak tűnik
számára, mint a létükért küszködő milliók megélhetése.
Magyar Szocialista Párt

Jobbkézben a költségvetés
Orbán Viktor jobbkeze állítja: kézben tartja a dolgokat. A dolgok azonban úgy állnak,
hogy az idei költségvetés megint csak brutális megszorítások árán lesz tartható.
Matolcsy ismét melléfog: a minap kiadott győzelmi jelentése egyetlen komoly
közgazdászt, brüsszeli bürokratát, IMF-illetékest sem képes meggyőzni arról, hogy a
Fidesz-kormány fenntartható növekedési pályára állította a magyar gazdaságot.
A magán-nyugdíjpénztári vagyon elköltésével kiigazított költségvetés már tavaly sem
volt (fenntartható) pálya: az eltapsolt megtakarítások nélkül a 2011-es büdzsé is
legalább 5,5 százalékos hiánnyal zárt volna, a 2012-es költségvetés ennél is nagyobb
deficitet produkálhat.
Ha a kormány nem hajlandó változtatni a politikáján, nem lesz fenntartható a 2012-es
költségvetés. Ha nem lesz fenntartható a költségvetés, akkor növekedés helyett csak
újabb és újabb megszorítások lesznek. Márpedig ha nem lesz növekedés, nem lesznek
munkahelyek sem.
Magyarország érdeke pedig az, hogy ne kevesebb, hanem több munkahely legyen. Ehhez
a jelenlegi gazdaságpolitika gyökeres fordulatára van szükség. A bizalom visszaállítása,
az ország ésszerű áron való finanszírozhatósága érdekében az IMF-tárgyalásokat minél
előbb meg kell kezdeni. A költségvetés fenntarthatóvá tétele pedig a
hitelmegállapodástól függetlenül is elkerülhetetlen.
Ennek érdekében továbbra is az egykulcsos személyi jövedelemadó visszavonására,
valamint az olyan fogyasztás- és beruházáscsökkentő intézkedések eltörlésére van
szükség, mint a válságadók vagy az áfaemelés!
Józsa István,
frakcióvezető-helyettes,
országgyűlési képviselő

Az MSZP kezdeményezése a földhaszonbérleti szerződések
ügyében

Orbán Viktor hétfőn azonnali kérdésekre adott válaszában azt mondta, hogy
kezdeményezi a szocialista kormányok alatt kötött földhaszonbérleti szerződések
felbontását. Demokratikus országokban polgárjogi szerződéseket bíróságok bonthatnak
fel, és nem miniszterelnökök.
Ha ezt komolyan gondolja, akkor célszerű az intézkedést a 2001-es előző kormánya
idején a 12 privatizált állami gazdasággal kezdeni. Akkor ugyanis a kormánya 50 éves
bérleti szerződéshez segítette többek között Simicska Lajost, noha az akkor hatályos
földtörvény maximum 20 évet engedélyezett.
A szocialista kormány szerződéses gyakorlata a nyílt versenyen alapult, és
aranykoronánként 1400 forintos átlagos bevételt hozott az államnak. Ezen felül a
pályázóknak a bérleti jogért is fizetni kellett, ez hektáronként átlagban 60 ezer forint
volt. E szerint a gyakorlat szerint a felcsúti baráti cégnek közel 60 millió forintot kellett
volna még bérleti jog megváltásként fizetni.
Ezekből is látszik, hogy a Fidesz a nagyot mondásokkal a lényegről akarja a közvélemény
figyelmét elterelni, ezért szükségesnek látjuk az ellenőrző albizottság ismételt
összehívását. Ezt a korábbi bizottsági ülés után született erősen vitatható nyertesek köre
is indokolja.
Parlamenti képviselőként kezdeményezzük, hogy a földalap tárja elénk az összes
dokumentumot, elsősorban Fejér megyéből, amellyel tisztázhatja, hogy szakmai és nem
politikai döntések születtek. Ezt zárt ülésen akkor is megtehetik, ha a titokgazda nem
oldja fel a pályázatok titkosságát.
Harangozó Gábor,
a Mezőgazdasági bizottság ellenőrző albizottságának elnöke,
országgyűlési képviselő
Gőgös Zoltán,
a Mezőgazdasági bizottság alelnöke,
országgyűlési képviselő

OS - Kopp Máriától búcsúzik az MSZP
Őszinte részvétünket kifejezve búcsúzunk Kopp Máriától, aki a Népesedési Kerekasztal
alapítójaként, pszichológusként, orvosként és kutatóként sokat dolgozott azért, hogy
előremutató változások történjenek a magyarországi népesedéspolitikában. Kopp Mária
elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyarországi családtámogatási rendszer
fejlesztésében, amellyel a jóléti társadalom építését segítette elő hazánkban.
Eredményes munkásságát számos kitüntetés példázza.
Az MSZP osztozik a család és a barátok fájdalmában.
Mesterházy Attila,
elnök-frakcióvezető

