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• A Magyarország által javasolt „korrekciós intézkedések” elégtelenek

• Magyarország nyomásgyakorlás céljából visszaél az Tanács egyhangúsági szabályával

• A Bizottságnak meg kellene találnia a módját, hogy a végső kedvezményezetteket ne fosszák
meg az uniós forrásoktól

A hétfői vitában a képviselőcsoportok többsége azt kérte, hogy az EU „ne engedjen a [magyar] zsarolásnak”  © European Union, 2022 –
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A Bizottságnak és a Tanácsnak a magyar nyomásnak ellenállva el kellene fogadni a
források felfüggesztését jelentő, a jogállamisági  mechanizmus keretében javasolt
intézkedéseket.
 
A képviselők a csütörtökön 416 szavazattal,  124 ellenszavazat  és 33 tartózkodás mellett
elfogadott állásfoglalásban kijelentik, hogy „a Bizottság és a magyar kormány által megtárgyalt
17 intézkedés nem elegendő az EU pénzügyi  érdekeit  jelenleg fenyegető rendszerszintű
kockázat  kezeléséhez",  még akkor  sem, ha azokat  teljes  mértékben végrehajtják.
 
Felszólítják a tagállamokat,  hogy az uniós költségvetés védelme érdekében fogadják el  a
Bizottság által a feltételességi mechanizmus keretében javasolt intézkedéseket és csak akkor
vonják azokat vissza, ha a magyar korrekciós intézkedéseknek a gyakorlatban is fenntartható
hatása volt. „[A]mennyiben ezen intézkedéseket a jövőben visszavonják, az Uniónak pénzügyi
korrekciót kell végrehajtania", jegyzik meg.
 
A magyar helyreállítási és rezilienciaépítési terv kapcsán sajnálatukat fejezik ki amiatt, hogy a
magyar kormány lépései miatt a helyreállítási pénzek még nem jutottak el a magyarokhoz. A
Parlament szerint ugyanakkor továbbra is fennáll az uniós pénzekkel való visszaélés kockázata,
ezért a Bizottságnak mindaddig nem kellene jóváhagynia a magyar tervet, amíg az ország teljes
mértékben  végre  nem  hajta  az  Európai  Bíróság  és  az  Emberi  Jogok  Európai  Bírósága
valamennyi  vonatkozó  ítéletét.
 
Magyar nyomásgyakorlás és a végső kedvezményezettek
 
A képviselők felszólítják a Bizottságot és a Tanácsot, hogy ne engedjenek a kulcsfontosságú
uniós döntések -  például  az Ukrajnának szánt  18 milliárd  eurós segítség vagy a globális
minimális  társaságiadó-kulcs  bevezetése  -  megakasztásával  nyomást  gyakorló
Magyarországnak. Az EU egyhangúsági szabályával való visszaélés „ne legyen semmilyen
hatással" a helyreállítási tervvel és a jogállamisággal kapcsolatos döntésre, kérik a képviselők.
 
A Parlament hangsúlyozza, hogy az uniós források végső kedvezményezettjeit nem szabad
megfosztani  a forrásoktól  azért,  mert  a kormányuk nem hajlandó az együttműködésre, és
felszólítják a Bizottságot, hogy a pénzeket a helyi önkormányzatokon és civil szervezeteken
keresztül juttassa célba.
 
A képviselők végezetül nehezményezik, hogy a Bizottság csak „hosszú késedelem után és túl
korlátozott hatállyal" indította el feltételességi mechanizmust Magyarország ellen. A Parlament
sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen azonnali lépéseket a jogállamiság megsértésének egyéb
vetületeit illetően, különösen az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatosan.
 
Háttér
 
A Bizottság 2022. szeptember 18-án korrupcióval és közbeszerzésekkel kapcsolatos problémák
miatt a Magyarország számára rendelkezésre álló uniós forrásokból 7,5 milliárd eurónyi összeg
befagyasztására  tett  javaslatot.  A  lépés  a  jogállamisági  feltételrendszerhez  kapcsolódó
mechanizmus  áprilisi  elindítását  követte.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX%3A32020R2092
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_22_5623
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_22_5623


Magyarország tárgyalt a Bizottsággal, majd 17, a problémák kiküszöbölését célzó intézkedést
mutatott be, amelyek között egy korrupcióellenes akciócsoport felállítása és a közbeszerzések
szabályozásának módosítása is szerepel. 
 
A végső döntést a Bizottság ajánlása alapján a Tanács hozza meg december 19-ig.
 
A hétfői vita magyar felszólalói
 
Deutsch Tamás (független)
 
Cseh Katalin (Renew)
 
Hidvéghi Balázs (független)
 
Hölvényi György (EPP)
 
Molnár Csaba (S&D)
 
Ujhelyi István (S&D)
 

Kapcsolatok 
 
 

További információ
Az elfogadott szöveg itt lesz olvasható (2022.11.24.)
A vita felvételről (2022.11.21.)
A név szerinti szavazás eredménye itt lesz látható (2022.11.24.)
A jelentéstevők sajtótájékoztatója felvételről (2022.11.17.)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag: magyar jogállamiság

Agnese KRIVADE
sajtóreferens

(+32) 228 46 718 (BXL)
(+32) 470 89 01 46
agnese.krivade@europarl.europa.eu
cont-press@europarl.europa.eu
@EP_budgcontrol
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/vod.html?mode=unit&vodLanguage=HU&vodId=96414eb6-9339-5015-075a-8c9f00e042a9&date=20221121
https://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/vod.html?mode=unit&vodLanguage=HU&vodId=5b8d14f6-f5fb-68b9-2f64-571cf9adec3f&date=20221121
https://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/vod.html?mode=unit&vodLanguage=HU&vodId=48478241-b7da-e33e-28ff-b7dd70dcc73c&date=20221121
https://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/vod.html?mode=unit&vodLanguage=HU&vodId=99ac12f0-7922-3b75-882c-957a3458c9ff&date=20221121
https://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/vod.html?mode=unit&vodLanguage=HU&vodId=c66eff69-0f87-7de9-601a-8d56022062a5&date=20221121
https://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/vod.html?mode=unit&vodLanguage=HU&vodId=351d59d1-58e8-cf9d-0d30-b00d133cfde6&date=20221121
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=HU&vodId=c288f301-a904-178e-4f3a-e63c7d99620b&date=20221121
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/votes.html?tab=votes#banner_session_live
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/webstreaming/press-conference-by-petri-sarvamaa-eider-gardiazabal-rubial-co-rapporteurs-and-moritz-korner-daniel_20221117-1030-SPECIAL-PRESSER
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/rule-of-law-in-hungary_20302
https://twitter.com/EP_budgcontrol


BALÁZS Eszter
sajtóreferens

(+32) 2 28 42373 (BXL)
(+32) 470 88 08 77
eszter.balazs@europarl.europa.eu
sajto-HU@europarl.europa.eu
@Europarl_HU
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https://twitter.com/Europarl_HU

