
Az Európai Parlamentben van 
egy erős Orbán-ellenesség. 
Nekik nagyon fáj, hogy Orbán 
Viktort és a magyar kormányt 
az elmúlt tíz évben nem 
tudták semmivel megfogni. 
Ezzel magyarázható Brüsszel 
legújabb próbálkozása, hogy 
Magyarországot megfossza az 
uniós forrásoktól – nyilatkoz-
ta lapunknak Győri Enikő, a 
Fidesz színeiben megválasz-
tott budapesti európai parla-
menti képviselő.

→ MAKKAY JÓZSEF

Jogállamisági feltételekhez 
kötné Brüsszel az Európai Unió 
következő hétéves költségvetését, 
illetve a rendkívüli helyreállítási 
csomagot. A tagországok állam- 
és kormányfőinek júniusi egyezsé-
gét hogyan változtatták meg? 

Az Európai Unió hétéves költ-
ségvetéséről a tagállamok képvi-
selőiből álló Európai Tanácsnak 
és az Európai Parlamentnek kell 
megállapodnia. A Tanácsban 
egyhangú döntésre kellett jutni a 
szöveget illetően, aztán arról az 
Európai Parlament igennel vagy 
nemmel szavazhat. A mostani tör-
ténet előzménye, hogy idén júli-
usban az Európai Bizottság uniós 
költségvetési előterjesztéséről az 
Európai Tanácsban, tehát az ál-
lam- és kormányfők szintjén több, 
mint 90 órán át folytak maratoni 
tárgyalások, mire sikerült egyez-

ségre jutni. Az Európai Parlament 
ezt a politikai megállapodást nem 
szerette, így az Európai Unió soros 
német elnökségének vezetésével 
a Tanács és a Parlament között el-
indult egy tárgyalás arról, miként 
lehetne a júliusi alkut mindkét 
fél számára elfogadhatóvá tenni. 
A két uniós intézmény között két 
szálon futottak az egyeztetések: 
külön a jogállamiságról, illetve ar-
ról, hogy a különböző költségveté-
si fejezetekben mit módosítsanak. 
A képviselők megzsarolták a Ta-
nácsot: ha nem fogadja el javas-
lataikat a jogállamiság-kontrollt 

illetően, akkor nem szavazzák 
meg a költségvetést, s nem szü-
letik meg az Unió 2021-27 közötti 
pénzügyi terve, s nem lesz pénz a 
COVID járvány miatt bajba jutott, 
elsősorban déli országok megse-
gítésére sem.

A jogállamisági kritériumok be-
vezetése nem új keletű törekvése 
Brüsszelnek. Hogyan sikerült ezt 
eddig elkerülni? 

Az Európai Bizottságnak két 
évvel ezelőtt már volt egy tervezete 
a jogállamisági kondicionalitás-
ról, azaz arról, hogy jogállamisági 
problémák esetén fel lehessen füg-
geszteni az uniós források folyósí-
tását. Ennek a tárgyalása lassan 
haladt a Tanácsban, a Parlament 
viszont minden áron át akarta vol-
na erőltetni. De a dolog a tagálla-
mok ellenállásán elakadt. Ez nem 
volt része a hétéves költségvetési 
csomagnak. 

Igen ám, de a júliusi Európai 
Tanács után, ahogy az előbb is 
mondtam, az EP kötötte az ebet 
a karóhoz: csak akkor hajlan-
dó a több éves pénzügyi keretre 
rábólintani, ha a jogállamisági 
feltételrendszerről is megállapod-
nak. A hosszútávú költségvetés 
elfogadásához márpedig szükség 
van az EP jóváhagyására, míg az 
ezen felüli, 750 milliárd eurós uni-

ós helyreállítási és válságkezelő 
csomagra – amelyről szintén júli-
usban döntöttek az állam- és kor-
mányfők – az Európai Parlament-
nek nincs befolyása. A parlament 
tehát a költségvetési hatásköre 
révén tudta rávenni a soros német 
uniós elnökséget, és így a Taná-
csot a két éve húzódó jogállami-

sági feltételességi mechanizmus 
létrehozására. Sajnos, a német el-
nökség nem tartotta tiszteletben a 
júliusi, legmagasabb szinten meg-
hozott kompromisszumot.

A baloldal szerint több uniós 
tagállamban nem ellenőrizhető 
megbízható módon az uniós for-
rások kezelése. Ez mennyire reális 
vád? 

Ezek légből kapott vádak, hi-
szen igen komoly szabályok és in-
tézmények léteznek az uniós for-
rások kezelésére. Amikor az EU-s 
tagországok vezetői júliusban 
megegyeztek a közös költségve-
tésről, az egyezségben benne volt 
az is, hogy ezeket a pénzeket min-
den tagállam felelősen költi el. 
Nyáron egy olyan megfogalmazás 
született, hogy nem lesz közvet-
len kapcsolat a jogállamiság és a 
pénzügyi következmények között, 
ez teljes mértékben összeegyez-
tethető az Európai Uniót alapító 
szerződésekkel.

A jogállamisági kritériumokhoz 
ragaszkodók milyen alapelveket 
kérnek számon a tagállamokon? 

Kezdeményezésük azért veszé-
lyes, mert nincs rögzítve, hogy mit 
értenek jogállamiságon, a témának 
nincs pontos meghatározása. Ha 
úgy gondolják, hogy valamelyik 
tagállamban probléma van a jog-
államisággal – igazságszolgáltatás 
függetlensége, vagy bármi, amit ők 
ebbe beleértenek –, akkor a kipécé-
zett tagállam irányába fel lehetne 
függeszteni az uniós források kifi -
zetését. Ez nem fér össze az uniós 
szerződésekkel. Szuverenitás szem-
pontjából is érdemes megvizsgálni: 
ilyen döntő jelentőségű kérdések-
ben az Európai Unió alapító szerző-
dései semmiféle kompetenciát nem 
adnak az európai intézményeknek. 
Ez a tagállamok hatásköre. Az uni-
ós szabályokat meg lehet változtat-
ni, de ehhez először módosítani kell 
az alapító szerződéseket, és csak 
utána jöhet egy teljesen új eljárás.

Ki vizsgálná ki, hogy adott tag-
országban megsértik-e a jogálla-
mi előírásokat? 

A feladatkörrel az Európai Bi-
zottságot ruháznák fel. Komoly 
aggodalomra ad okot, hogy a Bi-
zottság meg nem nevezett nemzet-
közi szervezetek – külső szereplők 
– véleményére is támaszkodhatna. 
Ki fogja eldönteni, hogy kinek a vé-
leményét veszik fi gyelembe és kiét 
nem? A megállapodás szerint az 
Európai Bizottság tesz javaslatot a 
források felfüggesztésére a jogálla-
miság megsértése okán, a Tanács 
pedig minősített többséggel dönt 
az ügyben legkésőbb három hóna-
pon belül. 

→ Ha úgy gondolják, hogy 
valamelyik tagállamban 
probléma van a jogállami-
sággal – médiaszabadság, 
bíróságok függetlensége, 
bármi, amit ők ebbe bele-
értenek – akkor a kipé-
cézett tagállam számára 
fel lehetne függeszteni az 
uniós források kifi zetését. 
Ez nem fér össze az uniós 
szerződésekkel.
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→ Nagyváradi, kolozsvári és marosvásárhelyi kiadók: könyvkiadás járványos időkben 
→ Budapest elődje, az Aquincum – a római kor öröksége

Győri Enikő EP-képviselő szerint sokaknak fáj, hogy Orbán Viktort nem tudták semmivel sem megfogni
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→ Győri Enikő

Budapesten született 1968-ban, a Budapesti Köz-
gazdaságtudományi Egyetem Nemzetközi Kapcso-
latok Szakán szerzett egyetemi oklevelet. Számos 
tisztséget töltött be a magyar diplomáciában. 1999 
és 2003 között római nagykövet, 2014–2019 között 
nagykövetként Madridban képviselte Magyarorszá-
got. Négy évig EU-ügyekért felelős államtitkárként 
tevékenykedett. 2009–2010 között, majd 2019 óta 
fi deszes EP-képviselő a néppárti frakcióban. Számos 
kitüntetés birtokosa: a francia Becsületrend tiszti 
fokozata 2013, a belga Koronarend parancsnoki fo-
kozata 2012, a spanyol Polgári Érdemrend nagyke-
resztje 2011, Magyarország köztársasági elnökének 
érdemérme 2011 és az Olasz Köztársasági Érdemrend 
nagykeresztje 2002. Férjezett, két gyerek édesanyja.
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