
 

Merkel: soha többet ne jusson szóhoz Európában a
nacionalizmus és a nemzeti egoizmus
 
Angela Merkel német kancellár kedden Strasbourgban Európa jövőjéről vitázott a
képviselőkkel és az Európai Bizottság elnökével, Jean-Claude Junckerrel.
 
„A tolerancia jelenti Európa lelkét, és elengedhetetlen alapértéke Európa ideájának" – mondta a
kancellár. Azonban az elmúlt évek nyomot hagytak ezen a léleken: Európa számtalan kihívással
nézett szembe, többek között felduzzadt államadóssággal, terrorizmussal, a földrészhez közel
dúló háborúkkal, bevándorlással, digitalizációval és az éghajlatváltozással.
 
Ezekkel a kihívásokkal csak úgy lehet sikerrel megbirkózni, ha Európa egységes marad, és
„mások  érdekeit  és  szükségleteit  pont  úgy  kezeljük,  mint  a  sajátunkat.  A  szolidaritás  a
tolerancián alapul, ez pedig Európa erőssége. Része közös DNS-ünknek, és azt jelenti, hogy
legyőzzük saját nemzeti egoizmusunkat."
 
A szolidaritás azt is jelenti, hogy ha egy tagállamban meggyengül a jogállamiság vagy támadás
éri a szabad sajtót, akkor az a többi tagállamot is érinti, tette hozzá Merkel.
 
Az EU-nak egy nyelvet kell beszélnie a globális színtéren
 
Ahhoz, hogy az EU-t meghallják, „a globalizált világban Európának szilárdan a saját kezébe kell
vennie jövőjét, mert elmúltak azok az idők, amikor feltétel nélkül számíthattunk másokra" –
mondta Merkel kancellár. Egy valós európai hadsereg felállítása a NATO mellett „megmutatná a
világnak, hogy Európa országai között soha többet nem lesz háború".
 
A kancellár rámutatott, hogy Európában létfontosságú a gazdasági siker elérése, a kutatás-
fejlesztés és az innováció. Kulcsfontosságú feladatként említette emellett a megbízható Frontex
határvédelmet és a közös európai menedékrendszer kiépítését is.
 
„Európa  a  legnagyobb  esélyünk  a  békére,  a  jólétre  és  a  boldog  jövőre.  Nem  szabad
elszalasztanunk ezt az esélyt, tartozunk ezzel magunknak, a múlt és a jövő generációinak. A
nacionalizmus és az egoizmus többet ne juthasson térhez Európában. A jövőnk a tolerancia és
a szolidaritás. Ezért a jövőért pedig megéri küzdeni" – fejezte be a kancellár.
 
A plenárison lezajlott vita és a sajtótájékoztató az EP Live és az EbS+ csatornákon tekinthető
meg.
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/hu/schedule
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm


Az egyes beszélők felszólalásai a nevekre kattintva tekinthetők meg.
 
Antonio TAJANI, az EP elnökének bevezetője
 
Angela MERKEL, német szövetségi kancellár
 
Jean Claude JUNCKER, az Európai Bizottság elnöke
 
Manfred WEBER (EPP, Németország)
 
Udo BULLMANN (S&D, Németország)
 
Ryszard Antoni LEGUTKO (ECR, Lengyelország)
 
Guy VERHOFSTADT (ALDE, Belgium)
 
Ska KELLER (Greens/EFA, Németország)
 
Gabriele ZIMMER (GUE/NGL, Németország)
 
Nigel FARAGE (EFDD, Egyesült Királyság)
 
Marcus PRETZELL (ENF, Németország)
 
Angela MERKEL válasza
 
A beszéd itt olvasható el (angolul).
 

Kapcsolatok 
 
 

További információ
A vita felvételről (2018.11.13.)
A német kancellár életrajza (angolul)
Az eljárás lépései
Európai választások 2019 sajtóanyag
Az EP kutatószolgálat háttere a vitákról (angolul)
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https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/debate-on-the-future-of-europe-opening-statement-by-angela-merkel-german-federal-chancellor-_I162933-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/debate-on-the-future-of-europe-with-angela-merkel-german-federal-chancellor-opening-statement-by-commission_I162934-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/debate-on-the-future-of-europe-with-angela-merkel-german-federal-chancellor-first-round-of-political-group-speakers_I162935_01-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/debate-on-the-future-of-europe-with-angela-merkel-german-federal-chancellor-first-round-of-political-group-speakers_I162935_02-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/debate-on-the-future-of-europe-with-angela-merkel-german-federal-chancellor-first-round-of-political-group-speakers_I162935_03-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/debate-on-the-future-of-europe-with-angela-merkel-german-federal-chancellor-first-round-of-political-group-speakers_I162935_04-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/debate-on-the-future-of-europe-with-angela-merkel-german-federal-chancellor-first-round-of-political-group-speakers_I162935_05-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/debate-on-the-future-of-europe-with-angela-merkel-german-federal-chancellor-first-round-of-political-group-speakers_I162935_06-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/debate-on-the-future-of-europe-with-angela-merkel-german-federal-chancellor-first-round-of-political-group-speakers_I162935_07-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/debate-on-the-future-of-europe-with-angela-merkel-german-federal-chancellor-first-round-of-political-group-speakers_I162935_08-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/debate-on-the-future-of-europe--answers-by-angela-merkel-german-federal-chancellor_I162937-V_rv
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-en/news
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/debates-video.html
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-en/angela-merkel/biography
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2733(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/elections-press-kit
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628288/EPRS_BRI(2018)628288_EN.pdf
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https://twitter.com/Europarl_HU


Merkel kancellár Európa jövőjéről beszélt a plenárison
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