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Politikai nyilatkozat címe: az Európai Tanácsban 2020. július zi-én
elfogadott megállapodásról

Tisztelt Elnök úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 82. § (1)
bekezdése alapján ,,az Európai Tanácsban 2020. július ar-én elfogadott
megállapodásról"címmel a mellékelt politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslatot
kívánjuk benyújtani.

Budapest, 2020. július 30.
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Az Országgyűlés

.. .í2020. ( ..... ) OGY politikai nyilatkozata

az Európai Tanácsban 2020. július 21-én elfogadott megállapodásról

A Magyar Országgyűlés kormánypárti többsége 2020. július 14-én fogadta el .,A koronavírus
gazdasági hatásaival kapcsolatos európai uniós gazdasági intézkedésekről" szóló, H/ 1 1282.
számú határozatát (a továbbiakban: Határozat). A Határozat fölhívta a Kormányt, hogy az
Európai Tanácsban a Következő Nemzedék EU Eszköz (a továbbiakban: Next Generarion) és
az uniós Többéves Pénzügyi Keret (a továbbiakban: MFF) elfogadása során milyen alapelvek
szerint járjon cl. A tagállamok állam- és kormányfőinek 2020. július 17-21. között
Brüsszelben tartott csúcstalálkozóján elért megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás)
azonban

• 22-es és 23-as pontjában az Európai Unióról szóló szerződés (a továbbiakban: 10:USZ) 2.
cikkében foglalt alapértékek tiszteletben tartásáról szól, külön hangsúlyozva a
jogállamiságot, amelynek megsértőivel szemben az Európai Bizottság javaslata alapján
eljárás indul, a Tanács pedig minősített többséggel dönthet a támogatás megvonásáról

• nem szól a folyamatban lévő 7. cikkely szerinti eljárásokról;
• a gazdasági helyreállítás tekintetében nem azt veszi figyelembe, hogy általánosságban

véve melyik tagország a gazdagabb, hanem azt, hogy melyiket mennyire rázta meg a vírus
okozta gazdasági válság:

• nem zárja ki a civil szervezetek támogatását, politikai pártokat pedig az Európai Unió
eddig sem támogatott;

Az Országgyűlés ennélfogva megállapítja, hogy a kormányfőnek a kormánypártok által a
Határozatban megfogalmazott egyetlen alapelvet sem sikerült a Megállapodásban
érvényesítenie. Három alapelv esetében a kudarc egyértelmű és tagadhatatlan, a jogállarnisági
kritérium pedig az EU vezetése és az Orbán-kormány közös akarata és döntése révén olyan
módon került a Megállapodásba, amiből a majdani eredményére következtetni nem lehet, az
Európai Parlament azóta elfogadott állásfoglalása viszont e kritériumnak az eredetileg
javasoltnál is szigorúbb formában történő beemelését vetíti előre.

Az Országgyűlés kifejezi azt a meggyőződését, hogy a civil szervezetek a demokratikus
érdekkifejezés és döntéshozatal, az állampolgári részvétel és a társadalmi sokszínűség
nélkülözhetetlen szereplői, és üdvözli a Megállapodás ezt kifejezésre juttató elemeit.

Az Országgyűlés újólag hitet tesz az EUSZ 2. cikkében fölsorolt alapértékek mellett, és ezzel
összefüggésben kifejezésre juttatja azt a szándékát, hogy 2020. december 31-ig kész
fölülvizsgálni, és az Európai Bizottság, valamint a Velencei Bizottság ajánlásainak
megfelelően módosítani mindazokat a jogszabályokat, amelyek kapcsán fölmerült annak
veszélye, hogy Magyarország súlyosan megsérti a 2. cikkben említett értékeket. Reményét
fejezi ki. hogy Magyarországon ezzel visszaállnak a jogállami garanciák, érvényesül a
választópolgárok azon akarata. miszerint újra alkotmányos rendszerben kívánnak élni,
mindennek nyomán pedig a Magyarországgal szemben megindított, 7. cikk szerinti eljárás
2021 első felében lezárható.



Az Országgyűlés egyetért a Megállapodás 22. és 23. pontjában rögzített szankciókkal, és
helyesli, hogy ezeket a Megállapodás a Tanács minősített többséggel és nem egyhangúlag
meghozott döntéséhez köti, megelőzve ilyen módon, hogy néhány érintett tagország a ,,kéz
kezet mos" elve alapján egymást mentesithesse e szankciók alól. Az Országgyűlés
ugyanakkor fölhívja a kormányt, hogy az Unió és annak részeként Magyarország
pénzügyi érdekeinek a Megállapodás 22. pontjában hangsúlyozott védelmével való
azonosulását azzal is juttassa kifejezésre, hogy csatlakozik az Európai Ügyészséghez.

Az Országgyűlés sajnálatát fejezi ki, amiért a kormányfőnek - tíz másik ország állam- illetve
korrnányfőjével ellentétben a Next Generation felosztása során a Magyarország számára
megajánlott források egyetlen eurócentnyi emelését sem sikerült kialkudnia, és az MFF
elosztása tekintetében is képtelen volt Magyarország pénzügyi érdekeit érvényesíteni, aminek
nyilvánvaló oka a 2010 óta hivatalban lévő kormány és a mögötte álló parlamenti frakciók
jogállamot romboló döntései, valamint a hazai és uniós források elosztásának korrupt
gyakorlata. Szomorúnak és felháborítónak tartja ugyanakkor, hogy a Tanács a kutatás
fejlesztésre, az egészségügyre, az oktatásra, a digitális transzformációra, az innovációra és a
klímaváltozás elleni küzdelemre szánt forrásokat drasztikusan csökkentette, némelyiket
gyakorlatilag lenullázta, és e vonatkozásban fenntartás nélkül támogatja az Európai Parlament
2020. július 23-i állásfoglalásának 4.és 13.pontjában foglaltakat.

Az Országgyűlés végül üdvözli a Megállapodás létrejöttét mint az Európai Tanács történelmi
jelentőségű döntését, ami nagy lépés az Európai Unió tagállamai szorosabb együttműködése,
egymás iránti felelősségvállalása és szolidaritása, továbbá az európai integráció elmélyítése
felé vezető úton.


