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Írásbeli kérdés

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyű lésről szóló 2012. évi

XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló

10/2014. (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére, kérdést kívánok benyújtan i

Gulyás Gergely

Miniszterelnökséget vezet ő miniszter úrnak,

„Csökkenő uniós források? ”

címmel . Kérdésemre írásbeli választ kérek a Miniszter Úrtól, azért tőle, mert kérdéseim

vonatkozásában a Kormány tagjai közül Miniszter Úr illetékes a válaszadásra .

Tisztelt Miniszter Úr !

2018. május 14-én tartott meghallgatása során több olyan kérdés is elhangzott, amelyre a

rendelkezésre álló idő rövidsége miatt nem, vagy nem teljes válasz érkezett .

Az Európai Bizottság 1135 milliárd euró kötelezettségvállalást tartalmazó költségvetést javasolt a

2021–2027-es id őszakra . Günther Oettinger uniós költségvetési biztos elmondta, a költségvetés a

megtakarításokra és a hatékonyság növelésére összpontosít, ezért a testület a közös agrárpolitikába n

mintegy 5, a kohéziós politikában 7, a közvetlen kifizetések területén nagyjából 7 százaléko s

csökkentést javasol az előző ciklushoz képest .

Figyelemmel a hazánk számára rendelkezésre álló uniós források fontosságára, arra kérem a tisztel t

miniszter urat, hogy válaszoljon az alábbi kérdésekre :

1 . Hogyan éri el a Kormány, hogy ne csökkenjenek a Magyarországnak járó források ,

ráadásul pont a számunkra legfontosabb kohéziós alapok és a mez őgazdasági

támogatások terén?
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2. Nyilvánosságra hozzák-e végre az OLAF valamennyi, magyar vonatkozású ügyébe n

született jelentéseket, vagy továbbra is szelektíven fognak válogatni? Nyilvános lesz-e a

Tiborcz Istvánt is érintő OLAF jelentés?

Tisztelettel várom válaszát.

Budapest, 2018 . május 18 .
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