Közlemény a Magyarországról szóló vitáról
2014. 10. 22.

A kezdeti eredménytelen próbálkozások nyomán, a balliberális-zöld politikai csoportoknak végül is
sikerült elérniük, hogy az Európai Parlament 2014. október 21-i plenáris ülésének napirendjére
felkerüljön a magyarországi demokrácia, jogállamiság és alapvető jogok helyzetéről szóló vita.
Előző este a Gyurcsány-féle Demokratikus Koalíció EP-képviselői a magyarországi médiaszabadság
tárgyában rendeztek közmeghallgatást Brüsszelben. Ennek egyenes folytatásaképpen került sor a
kedd esti parlamenti vitára, melyet a délután folyamán a Magyar Szocialista Párt, a Demokratikus
Koalíció és az Együtt–PM képviselőinek intenzív Magyarország-ellenes agitációja előzött meg.
Az időzítés nem véletlenszerű. Azon túlmenően, hogy ezekre az újabb kirívó támadásokra nemzeti
ünnepünk, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc évfordulójának előestéjén került sor,
egészen nyilvánvaló, hogy az ellenséges propaganda és lejáratás a balliberális oldalnak a
helyhatósági választásokon elszenvedett, súlyos vereségére adott közvetett válasz, másrészt pedig
újabb próbálkozást jelent Navracsics Tibor európai biztossá való megválasztásának a
megakadályozására.
Felszólalásaikban a magyarországi néppárti képviselők a tények nyelvén utasították vissza az
Orbán-komplexusban szenvedő európai balliberális oldal pártos vádaskodásait. Szájer József, a
néppárti frakció alelnöke a Fidesz–KDNP idén sorrendben harmadik elsöprő választási győzelmét
szegezte szembe a magyar demokráciát megkérdőjelezők elfogult érvelésével. Gál Kinga erre
utalva kikérte, hogy „a magyar embereket akaratuk ellenére akarják megvédeni”.
Tőkés László erdélyi képviselő a nyolc évig hatalmon volt szocialista kormányok és az Orbán Viktor
vezette kormány európai megítélésében használt kettős mércét ítélte el. Azok, akik egykor
szótlanul eltűrték a Gyurcsány-rezsim európai szabályszegéseit és népellenes diktatórikus
cselekményeit, most harsány türelmetlenséggel „védelmezik a demokráciát és a jogállamiságot” a
rendszerváltoztató kereszténydemokrata Fidesz-kormány ellenében – mutatott reá képviselőnk.
A vita során többször is elhangzott, hogy az Európai Parlamentnek nem tartozik a hatáskörébe az
európai szerződések betartatása, illetve a tagországai fölötti bíráskodás.
Befejezésképpen az olasz EU-elnökség képviselője leszögezte: a jelen helyzetre nézve az Európai
Tanács semmilyen elmarasztaló állásfoglalást nem fogadott el Magyarország ellen.
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HOZZÁSZÓLÁS

A demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok Magyarországon

témájú európai parlamenti vitához

Holnapután ünnepeljük az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc kitörésének 58.
évfordulóját. Fájdalmas és szégyenletes, hogy az Európai Parlament magyar szocialista
különítménye éppen nemzeti ünnepünket használja fel arra, hogy újabb támadássorozatot
kezdeményezzen saját hazája ellen.
A magyarországi szocialista delegáció utód-kommunista vétetésű képviselői tegnap a
magyarországi médiaszabadság megsértéséről rendeztek Brüsszelben közmeghallgatást. Azok, akik
az „európai értékek” ürügyén pécézik ki Magyarországot, és a mostani plenáris ülésen Orbán Viktor
kormánya ellenében „védelmezik a demokráciát és a jogállamiságot” – cinkosan hallgattak akkor,
amikor 2006-ban, szintén a forradalom évfordulóján, a posztkommunista Gyurcsány-rezsim
hatósági erőszakkal oszlatta szét a békés ünneplőket és tüntetőket.
Ideje volna, hogy az Európai Unió és a Parlament ne alkalmazzon kettős mércét Magyarország
különböző pártállású kormányaival szemben!
Strasbourg, 2014. október 21.
Tőkés László
EP-képviselő
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