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Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42 . § (8) skk. bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
10/2014. (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) skk. bekezdése alapján „Mit tesz a Magyar
Kormány annak érdekében, hogy az európai menekültválság mielőbb megoldódjon és a
magyar polgárok számára kulcsfontosságú uniós vívmány, a Schengen öveze t
fennmaradjon?” címmel írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszterhez .

Tisztelt Miniszter Úr !

Ma az Európai Unió és Törökország vezetői között csúcstalálkozóra kerül sor . A közel-keleti
menekültválság eddigi tíz hónapja során csak korlátozott eredmények születtek, mert az Uni ó
országai, köztük Magyarország és a válságban érintett más országok között nem sikerült olya n
hatékony megállapodásra jutni, amely a menekültügyi válság humanitárius és biztonság i
aspektusait is képes lett volna kezelni . A mai tanácskozás döntő fontosságú lehetnek, és esély t
nyújthat arra, hogy érdemi előrelép szülessen végre a válság megoldása érdekében, de csak
akkor, ha abban minden uniós ország, így Magyarország is messzemen őkig együttműködik .

A csúcstalálkozó célja, hogy a 2015-ös év után 2016-ban az európai kontinens ne legyen
kitéve ellenőrizetlen folyamatoknak, és hatékonyan tudjon részt venni azokban a Európán
kívüli nemzetközi folyamatokban, amelyek a biztonságát meghatározzák . Ehhez egységes
fellépésre és közös felelősségvállalásra van szükség .

A válság leküzdéséhez az Európai Bizottság egy 700 millió eurós gyorssegély alapot hoz létr e
a legsúlyosabban érintett – görög és nyugat-balkáni – országok számára .

A válság megoldásában nyilvánvalóan nem elégséges a schengeni határok megerősítése,
hiszen a menekültek ellátásában való európai részvétel humanitárius kötelesség . Nem
engedhetjük meg, hogy Európa partjainál több ezer ember fulladjon a tengerbe .

A menekültválság megoldásában els ődleges szempont, hogy a háború elől menekülők
biztonságba kerüljenek és elősegítsük a válságtérség konszolidációját, hogy visszatérhessenek
hazájukba . Európának az a felelőssége, hogy ennek a kereteit megteremtse és támogassa azt a
tagját, amely a terhek legnagyobb részét kénytelen vállalni .
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A magyar kormány mindezidáig kizárólag kerítésépítéssel és menekültellenes propagandáva l
foglalatoskodott . Nincs azonban kell ően konkrét információ arról, hogy a magyar kormány
hogyan vesz részt azokban az akciókban, amely ennek az összetett válságnak az érdemi
megoldását célozzák . Alábbi kérdéseim célja, hogy feltárjam, a kerítésépítésen és az
elképesztő idegenellenes propagandán kívül a magyar kormány tett-e és tesz-e bármiféle
egyéb lépést, hogy a háborús menekültek helyzete megnyugtató módon rendeződjön és a
kulcsfontosságú balkáni országok támogatást kapjanak, ahhoz hogy a konfliktu s
menedzselésében a terhek kiegyenlítődjenek.

Tisztelt Miniszter Úr !

1. Hány magyar katona vesz részt abban az égei-tengeri katonai NATO misszióban ,
amely hozzájárul ahhoz, hogy a görög, török és nemzetközi vizeken biztonságos é s
stabil köriihnények alakuljanak ki és csak a valóban menekült státuszra jogosultak
érkezzenek európai területre?

2. Pontosan mekkora költségekkel járul hozzá Magyarország a Görögországnak és
Törökországnak juttatott, a menekülők ellátását célzó humanitárius segélyekhez, és a
válságban kulcsfontosságú feladatokat ellátó, úgynevezett hotspotok ellátásához ?
Mennyi pénzzel készül hozzájárulni Magyarország az Európai Bizottság által tervezet t
700 millió eurós készenléti gyorssegélyhez ?

3. Hogyan kíván részt venni a magyar kormány a „felgyorsított európai áthelyezés i
programban”? Miután a magyar kormány közismerten elutasítja a szíriai menekülte k
kvóta alapon történő áthelyezését, milyen önkéntes felajánlásokkal járul hozzá a
kormány a menekültválság enyhítéséhez? Tett-e a magyar kormány bármiféle
minimális felajánlást például menekült gyermekek befogadására, taníttatására ,
ösztöndíjjak felajánlására, menekült nők támogatására vagy bármiféle humanitárius
támogatásra?

4. Támogatja-e a magyar kormány a válságmegoldásban alkalmatlannak bizonyul t
dublini egyezmények olyan ' korrigálását, amely a legsúlyosabban érintet t
határországoktól a menekültekért való felel ősséget áthelyezi az Európai Unió
közösségének egészére?

Tisztelettel várom válaszát .

Budapest, 2016 . március 7 .

Szelényi Zsuzsanna

országgyűlési képviselő
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