
Kovacs Béla 
az Euröpai Parlamentben 

Kiàlli tas az Eurôpai Parlamentben: Discover Uzbekistan, 
2018. november 6-9. 

Kovacs Béla képviselô és Dilyor Khakimov nagykövet ur az Üzbegisztânt 
bemutatô kiâllitâs megnyitôjân: 

Az Europai Parlamentben voltam a vendéglatô védnöke annak a kiallitàsnak, amely 
Üzbegisztànt volt hivatott jobban megismertetni a parlament vendégeivel, dolgo 
zéival. 

Kovacs Béla az Eurépai Parlamentben cimü kiadvany 
Kovacs Béla Eur6pai Parlamenti független képviselöjének munkâjât hivatott bemutatni. A kiadvâny tartalrnâért 
minden felelösség a szerzöt terheli, a kiadvänyban közölt informâciékért az Eur6pai Parlament nem vâllal felelösséget. 
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Meg kell ernliteni, hogy a tagorszagok parlamentjeihez képest jelentôs különb 
ség, hogy a brüsszeli intézmény sokkal nyitottabb, âtlâthatôbb és többfunkciés. Je 
lentôs kulturalis küldetést és rendezvényközponti szerepet is betölt. Naponta szàzà 
val, sôt a làtogatôközpontokkal együtt ezrével fogadja a Iâtogatôkat. 

A munkâmat figyelemmel kisérök elött ismert lehet, hogy az elôzö ciklusban 
nem csak az Oroszorszaggal fenntartott kapcsolatokért felelös küldöttségnek, de az 
EU- Kazahsztan, EU- Kirgizisztàn, El.l-Üzbegisztan és Elf-Tâdzsikisztân Parlamen 
ti Együttmüködési Bizottsâgokba delegalt küldöttségnek és a Türkmenisztânnal és 
Mongôliaval fenntartott kapcsolatokért felelös küldöttségnek is a tagja voltam 

Ebböl ad6d6an szamos közös rendezvényen, fogadason vettem részt a közép 
àzsiai orszagok diplomatàival, melyek soràn j6 kapcsolat alakult ki köztünk mind a 
mainapig. • 

Személyesen is többször jartam ezekben az orszàgokban, ahol angol, orosz és ja 
pan nyelvtudàsomnak köszönhetôen lényegében barkivel beszédbe elegyedhettem. 

Ërthetô tehàt, hogy Üzbegisztan Eurôpai Unio mellett mûködö képviseletének 
vezetése engem keresett meg, vâllalnam-e a védnökséget az adott kiâllitàs kapcsàn. 
A felkérésnek örömmel tettem eleget. 

Kovacs Béla az Eurépai Parlamentben cirnû kiadvàny 
Kovacs Béla Eur6pai Parlamenti független képviselöjének munkâjàt hivatott bemutatni A kiadvâny tartalmàért 
minden felelösség a szerzöt terheli, a kiadvânyban közölt informäciôkért az Eur6pai Parlament nem vâllal felelösséget. 
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A megnyitét november ô-àn 
tartottuk Dilyor Khakimov ôex 
cellenciàja, Üzbegisztàn belgiumi 
nagykövetének nyitöbeszédével, 
melyet hazigazdaként én vezettem 
elô az érdeklôdô közönség gyü 
n'.ijében, akik ezt követöen meg 
tekintették a kiallitott képeket és 
târgyakat. 

Sokunknak vannak ismeretei 
az orszäg kulturajärôl, mûvészeté 
• és különösen az épitészeti re 
mekeikröl. 

A föväroson, Taskenten kivül 
alighanem Szamarkand, Kiva és 
Buhara neve is ismerôsen cseng 
legtöbbünk fülének. 

Nern titkolt célja a kiâllitàsnak 
az sem, hogy turistâkat hivogas 
son a szépen megévott, karban 
tartott pazar mûernlékek megte 
kintésére. 

Természetesen a kézmûves ter 
mékekben és minden szem-szaj 
nak ingere finomsagban bôvelke 
dö igazi keleti piacok a bazârok 
sem maradhatnak ki a lâtnivalôk 
közül. 
A De az sem titkolt cél, hogy a fejlôdést, a gazdasagi és politikai âttörést is bemu 
""!"ssa, hiszen az utébbi évek eredményei joggal töltik el büszkeséggel az üzbégeket. 

A politikailag stabil, kivalé mezôgazdasàggal és gyorsan fejlôdö iparral rendel 
kezö, àsvânykincsekben és munkaerôben gazdag orszàg a térség egyik vezetô té 
nyezôjévé nôtte ki rnagat. A kultùra és az oktatâs terén is kimagaslé eredményeket 
sikerült elérniük. 
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Kovacs Béla az Eurépai Parlamentben cimû kiadvâny 
Kovacs Béla Eur6pai Parlamenti független képviselöjének munkâjât hivatott bemutatni. A kiadvâny tartalmâért 
minden felelösség a szerzöt terheli, a kiadvânyban közölt informâci6kért az Eurôpai Parlament nem villa! felelösséget. 
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Minden adott a lakossag életszinvonalànak folyamatos javulàsâhoz. 
Töretlenül javul Üzbegisztànnak és az Eur6pai Uni6nak a kapcsolata, az együtt 

mûködése. Fontos lépés volt a gyapot alapanyagû termékek EU-s importjanak meg 
könnyitése. Ielentös az uni6s cégek szerepe az orszag gazdasâgânak korszerûsitésében, 

Hazâmnak, Magyarorszàgnak is komoly szerep juthat elsôsorban az allatgyô 
gyaszat, vizgazdâlkodâs és energetika területén. Feladatomnak tekintem a kétoldalu 

kapcsolatok fejlesztését, 
hiszen az elmaradàsok 
jelentösek még az egy 
kori KGST-beli szinthez 
képest is. 

Nos, összegezve el- 
. mondhatjuk, hogy üa 
begisztân korrekt, me~' 
bizhaté üzleti partnere a 
befektetôknek és egyben 
vendégszeretö hézigaz 
dâj a a turizmusnak. 

- Il~ 
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Kovacs Béla az Eurépai Parlamentben cimü kiadvàny 
Kovacs Béla Eur6pai Parlamenti független képviselöjének munkàjàt hivatott bemutatni A kiadvâny tartalmâért 
minden felelösség a szerzöt terheli, a kiadvänyban közölt informâciôkért az Eur6pai Parlament nem villa! felelösséget. 
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Kovacs Béla képviselô magyarorszâgi lâtogatôcsoportot fogadott az Burôpai 
Parlament épületében 2018. november 26-an 

A csoport vasàrnap reggel érkezett ki Brüsszelbe és aznap a vàrosközpont neve 
zetességeit tekintették meg: Katedralis, Fôtér, Kirâlyi palota, stb. Màsnap délelött a 

. szemerkélö esö sem zavarta meg a betervezett mûzeumlatogatâsokat. 
Hétfön 13 ôratöl a latogatâs hivatalos része következett, az Eurépai parlament 

épületébe valé biztonsagi beléptetéssel, majd az elöadôteremben valé elhelyez 
kedéssel. A masfél ôras elôadas elsô felében a parlament lâtogat6i csoportjanak 
munkatàrsa adott betekintést az uniôs intézmények mûködésébe, a törvénykezés 
menetébe, vetitett hattér segitségével. Ugyancsak ö kisérte àt a csoportot a néhâny 

._Jéternyire lévö plenaris ülésterem karzatàra, ahol a képviselökrôl, a frakciékröl, a 
~zavazâsok menetéröl tajékoztatta a jelen lévöket. 

Az elôadâs màsodik felében az elöadoteremben Kovacs Béla beszélt munkàjarol, 
terveiröl, illetve valaszolt a feltett kérdésekre. 

A nap hàtralévô részében közös ebéd, majd szabadprogram következett, kedd 
reggel pedig a hazautazas. 

Kovacs Béla az Eurépai Parlamentben cimû kiadväny 
Kovacs Béla Eur6pai Parlamenti független képviselöjének munkâjât hivatott bemutatni. A kiadvâny tartalmâért 
minden felelösség a szerzöt terheli, a kiadvànyban közölt informâciékért az Eurépai Parlament nem villal felelôsséget, 
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Kovacs Béla (NI) képviselô a plenâris üléseken leadott 
szavazataihoz az alâbbi irâsbeli magyarâzatokat [ûzte: · 

COELHO (AS-0160/2018) 
Éves jelentés a schengeni térség mûködésérôl 

Mit ér az olyan halaszhälô, amely a vizet megfogja, de a halakat âtereszti, avagy 
mit ér a bûnözôket segitô és a tisztességeseket szankcionâlé rendszer? 

Mit ér az olyan külsô hatarellenôrzés, amely a sajàt polgarok mozgàsât precizen 
nyilv~tartja, de amely mellett az ismeretlen idegenek akadalytalanul besétalh~ 
nak? Es mit ér az olyan jelentés, amely a rneglévô hatalmas hiânyossagokat né• 
maszatolassal elintézi? 

Vajmi keveset és egyaltalân nem tamogathatö egyik sem. A hatalmas befektetéssel 
létrehozott és fenntartott Schengeni Rendszer gyakorlatilag megbukott. Szazezrek jöt 
tek be ugy az EU-ba, hogy az illetékeseknek fogalmuk sines a szernélyazonossâgukrôl, 
életkorukrôl, àllampolgérségukrôl, söt az àltaluk korabban esetleg elkövetett sülyos, 
akàr haborûs bûncselekményekrôl sem. Olyan szàzezrek is, akik több biztonsagos or 
szagon is âthaladtak, sok esetben nem valodi menekültek, csak gazdasâgi migränsok, 

Mostanàban kezdenek mar kipotyogni a csontvâzak a németorszagi szekré 
nyekbôl, döbbenetes visszaélések Brémaban és màsutt is. Amint a FRONTEX-röl 
is kiderült, hogy csak migrans- taxi, ugy az egész hatarôrizeti rendszer is elégtelenre 
vizsgazott, 

KAPPEL (AS-0123/2018) [discharge] 
2016. évi mentesités: az EU âltalänos költségvetése - 8., 9., 10. és 11. EFA 

Nyilvânvalôan szükség van fejlesztési alapra a korâbban kizsakmârryolt gyarmati 
orszagok szamâra. f 

Mas kérdés, hogy az ehhez szükséges pénzeszközöket azoknak az orszàgoknak 
illene elôterernteniük, melyek korâbban is és sokszor a mai napig is haszonélvezôi a 
gyarmatositâsnak, 

Ennek mûködtetése azonban nem kellôen âtlathatô, igy a Fejlesztési Bizottsag 
EFDD és GUE/NGL tagjaival értek egyet. 

Ugyanez vonatkozik a mentesitésre is, tehât tartozkodtam. 

Kovacs Béla az Euröpai Parlamentben cimû kiadvâny 
Kovacs Béla Eur6pai Parlarnenti független képviselöjének munkâjât hivatott bemutatni. A kiadvàny tartalrnâért 
minden felelösség a szerzöt terheli, a kiadvânyban közölt inforrnâciôkért az Eur6pai Parlament nern villa! felelösséget. 
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SAKORAFA (AS-0352/2017) 
Az EU és Libanon közötti tudomànyos és technolögiai 
együttmüködésrôl sz616 megâllapodas: Libanon részvétele a mediterran 
térség kutatâsi és innovàciés partnerségében (PRIMA) 

Az uniés szintû területi együttmüködések egyik fontos térsége a földközi-ten 
geri, ahol koràbban is voltak jelentös programok, azonban a tavaly indult PRIMA 
lényegesen atfogobb és perspektivikusabb. 

Az ajanlàs tàmogatando, hiszen helyesen értékeli az adott kutatàsi és innovàci- 
6s partnerség jelentöségét, amely egész Europa szempontjaböl kiemelkedö, hiszen 

1iiiili. térség mezôgazdasaga, élelmiszeripara, vizgazdalkodésa kihatàssal vannak egész 
•mtinensünk lakossagânak életszinvonalara. 

Libanon bevonasa az adott koordinaciôba terrnészetszerû és nyilvanvalô 
an indokolt. A program segithet megoldàst talalni a földközi-tengeri térség 
lakosainak helyben tartàsàra, ezàltal a migracio néhany kivàlto okànak keze 
lésére is. 

UJAZDOWSKI (AS-0203/2018) 
A varosok szerepe az Unié intézményi keretein belül 

Az Unié koràntsem egységes abban, hogy mit tekintünk vârosnak, van ahol par 
szàz lelkes település is vàrosnak szàmit és van ahol tizezer fö és megfelelô infrastruk 
tùra és közintézményi hattér megléte az alapja annak, hogy a település vàrosi rangra 
emelkedhessen. 

Az ajanlast tamogatandônak tartottam, hiszen minden olyan Iehetöségnek örül 
ni kell, amikor fejlesztésre fordithato forrasokra lehet palyézni, ràadasul itt egysze 
rûsitett, egyablakos közvetlen rendszer rnûködtetése a cél, ami a korrupci6 lehetô 
.égeit csökkenti. 

Nagyon nem értek egyet az uniés forrasok hazàmban alkalmazott felhasznâlasi 
mödszerével, amikor felesleges latvanyberuhézasokra költötték el többszörös tul 
arazassal és mutyizàssal a fejlesztésre, felzarkoztatàsra szànt pénzeket. Az OLAF 
szàmos ilyen ügyre ravilagttott mar, tovàbbi fejlemények vàrhatôk. 

Kovacs Béla az Eurôpai Parlamentben dmü kiadvany 
Kovacs Béla Eurôpai Parlamenti független képviselöjének munkâjàt hivatott bemutatni. A kiadvàny tartalrnâért 
minden felelösség a szerzöt terheli, a kiadvânyban közölt informàciékért az Eurépai Parlament nem villa! felelösséget. 
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ZITNANSKA (AS-0208/2018) 
Ütiterv a sérülésböl és betegségbôl visszatérô munkavàllalôk 
re-integrâciéjâhoz és minöségi foglalkoztatäsära 

A jelentést természetesen megszavaztam, hiszen a munkàba visszatérni kivànô 
munkavallalôknak minden tamogatast meg kell adni a rehabilitâciôjukhoz, ügy or 
vosi, mint szakmai és tàrsadalmi vonatkozasban. 

Jo esetben a munkaba valé visszatérés az önmegvalôsitasrôl, az önallé életvitel 
röl, a hasznossâg érzetéröl szél, egyben kedvezö gazdasagi hatàsa van a tarsadalom 
ra, illetve a tagâllarni szociâlis rendszerekre. 

A fogyatékossaggal élök foglalkoztatâsàt is meg kell oldani, amennyiben ôk e~ 
igénylik. V 

Mindehhez pedig indokolt uniés forràsokat is biztositani, hiszen a szolidaritas a 
közösség egyik legfontosabb alappillére. 

Ugyanakkor a munkavégzés egész rendszerét fejérôl a talpàra kellene âllitani, 35- 
40 év munkaviszony utan mindenkinek jogosulttà kellene vâlnia tisztességes allami 
nyugdijra. A koràbbi nyugdïjazassal a fiatalok szarnara is lenne elegendö munkahely. 

A szociàlis alapokat pedig nem szabadna elpazarolni a jô élet reményében Eu 
rôpaba zùdulô képzetlen gazdasàgi rnigrans tömegekre és akkor a finanszirozas is 
megoldödik. 

STAES (AS-0092/2018) [discharge] 
2016. évi mentesités: Euröpai Alapitväny az Élet- és Munkakörülmények 
Iavitâsâért (Eurofound) 

Mintha mar olvastam volna ugyanezt, azaz mégsem, hiszen ott csak a munkaval 
Ialékat érintô dolgokrôl volt szo, 

Esetleg össze is lehetne vonni a két intézményt, vagy ez mar tùl eretnek gondolat volna. 
A hatékonysag kellö vizsgalatät leszamitva a jelentés elfogadhaté, maganak <f 

alapftvânynak a müködési irànya pedig fontos, hiszen "Az Eurépai Alapitvârry az 
Élet- és Munkakörülmények Iavitäsâért (EUROFOUND) kutatâsalapü informaci 
ékkal és szakértöi jelentésekkel segiti a foglalkoztatassal és szociàlis ügyekkel kap 
csolatos szakpolitikak kidolgozàsàt. Ältalânos célja, hogy hozzajàruljon az élet- és 
munkakörülmények j avitasahoz Euröpaban," 

Szâmszakilag korrekt a mûködésük, a mentesités megadhato. 

Kovacs Béla az Euröpai Parlamentben cimü kiadvâny 
Kovacs Béla Eur6pai Parlamenti független képviselöjének munkâjât hivatott bemutatni. A kiadvâny tartalmâért 
minden felelösség a szerzöt terheli, a kiadvânyban közölt inforrnâciôkért az Eurépai Parlament nem villa! felelösséget. 
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VÄLEAN (AS-0026/~018) 
A Newcastle-betegség elleni védekezésre irànyulé közösségi 
intézkedések 

A Brexit egyik jàrulékos következményét hivatott elharitani az adott jelentés, hi 
szen a tovabbiakban a referencia laborat6rium nem lehet brit területen. 

Élelmezés-biztonsagi és gazdasagi szempontokbél is kiemelten fontos a fogsag 
ban tartott madarak sulyos jarvänyos betegségével, a baromfi pestissel foglalkoz6 
hattérintézmény sorsànak megnyugtat6 rendezése, ezért a jelentés mindenképpen 
tamogatandé, 
~ Ez a szakterület egyértelmûen uni6s hataskörben tartandö, hiszen a referencia 
•borat6rium a szakma-specifikus laborfeladatok, mint pl. a virustörzsek fenntartä 
sa mellett ellenôrzi a tagâllami intézkedési terveket is, illetve koordinalja az ezekkel 
kapcsolatos tagàllami teendöket. 

VANDENKENDELAERE (AS-0260/2018) 
A közös hozzàadottértékadô-rendszer a kisvâllalkozàsokra vonatkozé 
különleges szabâlyozâs tekintetében 

Hosszu évek sorân szamos EP jelentés indokläsàban szerepelt, hogy a kkv-kat min 
den lehetséges mödon segiteni kell, hiszen a kisvàllalkozasok a tarsadalmak megtart6 
szövetei, a munkaerö legjobb foglalkoztat6i, a gazdasagi stabilités garanciäi. 

Végre igen j6 és hatârozott, egyértelmû, gyorsan bevezethetö javaslat született, 
melynek célja, hogy a kisvàllalkozasok szâmâra az adminisztraciôt egyszerûsitô in 
tézkedéseket vezessen be az Uni6 egész területén, ezaltal is tämogatva a vâllalkozoi 
szellemet, a munkahelyteremtést. 

Nagy elôrelépést jelentene az uni6s szintû hozzaadottérték ad6 aléli mentesség, 
egységes hatàrértékekkel, egységes online regisztrâciôs portâllal, val6di adminiszt 

.• tiv egyszerüsitések bevezetésével, egyablakos ügyintézéssel. 
Maximalisan tämogatom a kisvallalkozasok poziciôjànak javitâsât, igy ezt a ja 

vaslatot is szivesen szavaztam meg. 
Fontos az is, hogy a kkv-kra vonatkoz6 héa-egyszerüsitési intézkedéseket hama 

rabb végre lehetne és kellene hajtani, mint a végleges héa-szabâlyozast. 

Kovacs Béla az Eurépai Parlamentben cimû kiadvâny 
Kovacs Béla Eurépai Parlamenti független képviselöjének rnunkâjàt hivatott bernutatni, A kiadvâny tartalmâért 
minden felelösség a szèrzôt terheli, a kiadvânyban közölt informâciékért az Eurôpai Parlament nem vâllal felelôsséget, 
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VIEGAS (AS-0147/2018) 
Az EU-Norvégia közötti megällapodàs a közigazgatâsi 
együttmûködésrôl, a csalas elleni küzdelemröl és a követelések 
behajtàsäröl a hozzâadottérték-adö területén 

Minden olyan intézkedést, szabàlyozàst mindenkor tâmogattam és a tovâbbiakban 
is tâmogatok, amely az adocsalàs, a korrupcié és mas bûncselekmények megelôzését, 
avagy felszâmolâsât hivatott elôsegiteni, igy természetesen az adott jelentést is. 

A tapasztalatok azt mutatjâk, hogy az adocsalök gyakorta a harmadik orszâgok 
ban letelepedett vallalkozàsaik közremüködésével bonyolitott tranzakciok ellenör 
zésének hianyossàgait hasznâljâk ki. Különösen a telekommunikacios és az e-szqi 
gältatasi agazatokban jelent kockàzatot az ilyen môdszerrel végrehajtott hozzâado~ 
érték ado csalas. 

Norvégia bar nem uniés tagorszâg, de tagja az Europai Gazdasâgi Térségnek 
és adérendszere hasonlô az EU-ban alkalmazotthoz, tovâbbâ a HÉA területén az 
idôk folyamân jô együttmüködést alakitott k.i az uniôs tagâllamokkal. Ezért nagyon 
idöszerû megkötni az EU és Norvégia közötti kétoldalu megâllapodast, hogy vég 
re szilard jogi keretet tererntôdjön a Norvégia és a tagâllamok közötti megbizhaté 
együttmüködéshez. 

Tulajdonképpen nem is értem, miért nem került erre elôbb sor, hiszen mar mint 
egy tiz éve folyik eseti alapon hasonlé jellegü együttmûködés egyes unios tagorszâ 
gok és Norvégia között. 

SAÏFI (AS-0166/2018) 
Éves jelentés a közös kereskedelempolitika végrehajtasàrél 

Ha igaz a jelentés alapvetése, hogy az EU a vilâg legnagyobb kereskedelmi hatal 
ma, akkor példàul nem kellene annyira törekednie az USA-val, vagy Kinàval szem 
beni függöség erôsitésére, f 

De vannak ennél komolyabb problémak is a közös kereskedelempolitika érté 
kelésével, hiszen alapvetöen csak a multinacionalis vâllalatok érdekeinek képvisele 
térôl van szo, a kisvallalkozasok jô sora csak a jelentésben vizionàlôdik, a valésâg 
ban alig. A tagorszâgok közötti különbségtétel sem mutatkozik meg az anyagban. 
Az sem jelenik meg, hogy az unios kereskedelmi preferenciâk több àgazatban, igy a 
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halaszatban és a mezôgazdasàgban is hâtrânyosan különböztetik mega sajàt belsö 
piaci szereplöinket a külsô, sok esetben alig ellenörizhetö partnerekhez képest. 

Problémâs a Bizottsâg munkam6dszere is, hiszen joggal elvàrhatô volna, hogy 
széles körû egyeztetéseket folytasson le a civil tàrsadalommal és a szociâlis part 
nerekkel, tovàbba kellö idöben tegyen közzé fenntarthatôsagi hatasvizsgalatokat is. 

Amolyan készitettünk valamit, kipipalhatjuk jellegû a jelentés, igy nem tartottam 
tâmogatâsra érdemesnek, különösen, hogy a kereskedelem a kemény csatarozasok 
területe, ahol lagymatag hozzâallâsnak nem lehet eredménye. 

SKRIPEK (AS-0271/2018) 
~~égrehajtasi hatàrozat uj pszichoaktiv anyagoknak. a szabälyozäs ala 
•onasara: ciklopropil-pentanil és metoxi-acetil-fentanil 

Ilyenkor mindig egy 16g6 orral baktat6 kutya képe ugrik be, amint fâradtan, 
fâsultan szimatol körbe. 

Persze, a jelentést megszavaztam, hogy ismét néhany üjabb veszélyes anyagt61 
sikerüljön megmenteni az embereket, mindenekelött a fiatalokat, akiket kellö isme 
retek hiânyâban behalôznak és bevisznek egy olyan alagùtba, melyböl sokszor nines 
kiùt. De nem érzem azt, hogy a j6 megoldast sikerült megtalalni. 

Lenni kell olyan intézkedéseknek, melyek a potencialis fogyaszt6k felvilägositä 
sat elötérbe helyezve kellö szigorral elrettentik a terjesztöket, elôâllitôkat és minden 
kit, aki ebben a piszkos üzletben érdekelt. 

VIOTTI (AS-0062/2018) 
Ältalânos iranymutatàsok a 2019-es költségvetés elkészitéséhez, 
III. Szak.asz- Bizottsag 

Erkölcsi, lgazsagossägi, gazdasâgi szempontokbél érthetetlen és elfogadhatatlan 
,.tâmomra a 2019. évi költségvetés elôszitésére vonatkozé altalànos iranyelvekröl 
sz616 jelentés alapkoncepci6ja. 

Adottak a legalapvetöbb problémäk, mint a munkanélküliség és a szakképzett 
munkaerö hiànyànak kérdése. Az évtizedes gondok megoldàsanak kézenfekvö môdja 
lenne a szakképzés megerösitése, a produktiv kétkezi szakmâk és felsöfokù végzettsé 
gek anyagi és erkölcsi megbecsülésének helyreallttasa, a felesleges föiskolai és egyete- 
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mi büfé-szakok megszüntetése. Mindemellett az életüket tisztességgel ledolgozok, az 
elsö munkàba lépésükkor érvényes nyugdljkorhatért elérök nyugdijazàsa. 

Mi a valosàgî A rryugdijkorhatârok utolagos emelése, a soha munkàt nem vég 
zett, többnyire sajàt hibâjukbol felesleges végzettséget megszerzök tàmogatâsa és a 
képzetlen, dolgozni nem akaré gazdasägi migransok tömegeinek Eurôpâba csabitâ 
sa és döbbenetes összegekkel valé tâmogatasa. 

Ez igy aligha folytathaté sokaig, egyben a jelentés tamogathatatlan. 

STAES (AS-0087/2018) [discharge] 
2016. évi rnentesités: A Nemek Közötti Egyenlöség Eurépai Intézete 
(EIGE) 0 

Kello multbeli tapasztalattal f elvértezve f elrémlik elöttem a traktorista Iany port 
réja az egykori plakatokrol, de elhessegetem. 

A jelentés aranylag kiegyensùlyozott, igy elfogadtam, bar maradtak kételyeim az 
intézet hatékonysâgât illetöen. 

Maga a cél nemes, amennyiben az intézetet azért hoztàk létre, hogy hozzajàrul 
jon és erösitse a nemek közötti egyenlöség elörnozditâsàt az összes uniôs politika 
ban és a kapcsolôdö nemzeti politikàkban, valamint hogy növelje az uniés polgàrok 
nemek közötti egyenlöséggel kapcsolatos tudatossâgét. 

Talan még nem kellôen gender-tudatos férfi polgârtarsak azért néha felvetik, 
hogy nekik vajon miért kell ätlag 5 évvel többet dolgozniuk a hölgyeknél ahhoz, 
hogy nyugdijba mehessenek, miközben a varhatô atlagos élethosszuk pedig keve 
sebb? Sebaj, idövel majd az intézet megoldja a gondot, vagy ha nem, hat öket is 
megreformalia. 

TRÜPEL (AS-0060/2018) 
Eurôpai Szolidaritâsi Testület 

Az utobbi években a kapitalizmus alapelvei ujabb trükkel érvényesültek, fiat! 
lok tömegeit dolgoztattak ingyen az önkéntesség örve alatt, a profit rnaximalizalasa 
végett. 

Immar nagyon helyesen az EU fellép az arcàtlan kizsakmânyolâs ellen, célja a 
fiatal eurépaiak segitése a foglalkoztatàsi kilatasaik javitâséban. Tekintettel a fiatalok 
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körében tartosan fennallö magas munkanélküliségre és a szakmai kereslet és kinàlat 
közötti eltérésre be kellett avatkozni a folyamatokba. 

A létrehozott Eurôpai Szolidaritasi Testület uj lehetöségeket kinàl az eurépai fi 
atalok szamâra a szolidaritâsi tevékenységekben valö részvételre és hasznos gyakor- 
lati tapasztalatok megszerzésére. · 

Mind a jelentést, mind magat az elgondolàst csak tämogatni tudom, ami egy 
nagyon j6 és tàvlatos kiindulàsi alap. 

A profit-orientalt vàllalatoknak pedig csak akkor szabad engedélyezni az Euro 
pai Szolidaritasi Testületben valé részvételt, ha a fiatalok szàmâra korrekt javadal 
mazâs mellett biztositanak allast, vagy szakmai gyakorlatot. 

~NZERI (AS-0159/2018 
Ajanlàs a Tanäcsnak, a Bizottsagnak és az EKSZ-nek Libiärôl 

Min th a làtszana a f ény az ala gut végén, egész tisztességes és tâmogathatö anyagot 
sikerült összerakni a libiai helyzet rendezésének elôsegitése érdekében. 

A vâlasztéink azonban azt is szeretnék tudni, miért az ö adôjukbél finansziroz 
zuk a teendöket, miért nem azok älljék a szàmlat, akik a zürzavart Iétrehoztak és 
abbél profitâltak, söt nyerészkednek a tovàbbiakban is. Az egész afrikai migrans 
probléma sem létezett mindaddig, amig Libiäban stabilités uralkodott. 

A masker az emberi jogok betartàsàra olyannyira finnyas EU esetleg kivizs 
gàltathatné azokat a haborùs büncselekményeket is, melyeket a libiai beavatkozâs 
kapcsän eurôpaiak is elkövethettek, hallom a vâlasztôimtol, akik egy év mùlva véle 
ményt nyilvanitanak majd az uniés kül- és migränspolitikérôl is. 

A közeljövö eldönti, valoban az alagut vége latszik, vagy csak a szemben robogé 
vonat f ényei. 

BS-0179/2017 Älläsfoglalàsi inditvàny 11~adalyok az uniés polgärok szabad mozgasa és a belsô piacon valé 
üiunkavégzése elôtt 

Kétségtelen, hogy az unio négy legfontosabb szabadsagjoga az âruk, a szolgalta 
tàsok, a személyek és a tôke szabad aramlàsa, melyek minden iiniôs egyezményben 
rögzitésre kerültek. 
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Ténylegesen azonban ezek megvalösitaséhoz hiànyoznak a feltételek, hiszen je 
lentös különbségek mutatkoznak a tagorszàgok között az egészségügyi szolgàltatâ - 
sok, oktatâs, nyugdijak, de a minimâlbérek területén is. 

Habar az ällésfoglalési inditvany felsz6litja a tagàllamokat, hogy a szubszidiaritâs 
elvének megfelelöen szabalyaikböl tàvolitsanak el minden diszkriminativ gyakorlatot 
és szükségtelen akadälyt az Uni6s polgärok és azok csaladtagjai elöl, de ennek gyakor 
lati megvalösïtäsa az adott gazdasagi és târsadalmi keretek között aligha megoldhat6. 

Ami az uni6 bövitése elött nem ütközött különösebb akadalyokba a nagyjabol 
azonos fejlettségü tagok esetében, az a jelenlegi helyzetben az elad6sodott tagorszà 
gok és akâr tizszeres bérkülönbségek mellett nem mûködôképes. 

TANNOCK (AS-0050/2017) 
2016. évi Montenegro jelentés 

Ô' 

Az EU jelenlegi, megoldhatatlannak latszô problérnài nagyrészt az eröltetett 
csatlakozàsi programnak a következményei. 

Màsrészrôl a centrum orszagok gazdasagi j6léte jobbâra az ùjonnan csatlakozott 
allamok gyarmati sorba taszitasa révén tarthat6 fenn. Ne legyenek illuziôink, hogy 
ez Montenegro esetében rnâsként lesz. 

A jelentés az uniôs érdekek szerint értékeli az orszâgot, igy a kritikàk nem sike 
rültek kiegyensulyozottra, a megallapttasok hol tulzôk, hol pedig elnézök. 

GIRLING (AS-0014/2017) 
Felelös Iôtartâs 

Nern biztos, hogy az adott jelentés megoldàst nyüjt a Iötartas hiânyossagainak 
felszàmolasa terén, de legalabb felhivja a figyelmet a meglévö problémàkra, a tagor 
szagok és a Bizottsag teendöire. 

Meglepö adatokkal is szolgal, melyek az adott mezôgazdasàgi agazat, sporttevéken. 
ség és sportfogadas gazdasagi fontossagat, munkahelyteremtö képességét jellemzik. - 

Csak a lösporton keresztül mintegy egymilli6 vidéki munkahely fennmaradâsa 
biztositott. 

A Iéfélék egyedszàma az EU-ban mintegy hétmilli6, mégis nagyfoku a szabâ 
Iyozatlansag, igy kijelenthetö, hogy egy igazan hianypotlé és tamoggtandô jelentés 
született meg. 
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FORD (AS-0251/2016) 
A fegyverek megszerzésének és birtoklâsânak ellenörzése 

Minimum sulyos naivitas azt gondolni, hogy a vizionâlt szabalyozäsnak bârrni 
korlatozô hatésa lehet a bûnözök és a terroristak fegyverhez jutàsaban, Nekik meg 
vannak a saj at illegàlis csatornàik erre is. 

Még azt sem sikerült elérni, hogy hàborùs övezetekbe ne kerüljenek fegyverek az 
EU tagorszàgaibôl, mint azt a sziriai helyzet is mutatja, ahovâ az öböl-menti orsza 
gok közvetitésével jutottak el az eurôpai fegyverszallitmânyok. 

A jelentés teljesen alkalmatlan az âltala megoldand6nak vélt cél elérésére, azaz 
az illegalis fegyvertartàs jelentös visszaszoritasàra. Ehhez az illegälis kereskedelmet 

411l:llene felszàmolni. 
A jelentés csak arra alkalmas, hogy az önvédelemre törekvô polgarokat korlà 

tozza, a kulturalis hagyomanyôrzést és a sporttevékenységeket megnehezitse, elle 
hetetlenitse. 

Komoly hatasvizsgàlatokat kellett volna folytatni, ehhez a . szükséges szakmai 
hattér adott lett volna. 

GOMES (AS-0044/2017) 
A nagy adathalmazok veszélyei az alapjogokra 

Szamos problémat felvet a nagy adathalmazok kezelésének kérdésköre. Gyakran 
sérülnek személyiségi jogok, alapjogok. · 

Az adott javaslat az ezzel kapcsolatos jogi szempontokat lényegében j61 kezeli, 
kiegyensùlyozott, tàmogathaté anyag. Bar normativ szabälyokat nem tartalmaz, de 
a késöbbiekben ezeken az alapokon kiépülhet a jogszabàlyi héttér is. 

A napokban felszinre került ujabb USA-beli adatkezelési visszaélések fényében 
különösen indokolt az a megallapitasa, hogy a polgârok digitalis szolgàltatäsokba 

6etett bizalmàt sülyosan alaàshatjék a tömeges megfigyelésre iranyulé korrnânyzati 
-vékenységek és a bûnüldözö hatôsagoknak a kereskedelmi, vagy egyéb személyes 
adatokhoz valé indokolatlan hozzaf érése. 

Ugyanakkor a multinacionàlis nagyvillalatok kezében koncentrâlôdô hatalom is 
igen veszélyes és käros hatàst gyakorolhat a fogyaszt6i jogokra és a tisztességes piaci 
versenyre. 
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ECK (AS-0313/2016) 
Higany 

A CETA elfogadasa elött kellett volna felvetni a higanyos környezetkarosités kér 
dését is, megvizsgalva, mekkora felelösség terheli ebben az amerikai kontinens nagy 
banyavallalatait, melyek a vilag szarnos részén követtek el és követnek el jelenleg is 
durva környezetszennyezéseket. 

Kevéssé ismert tény példàul, hogy a San Francisco-i-öböl jelenlegi higanyszeny 
nyezésének a fele az 1849-es aranylaz öröksége. Ez is igazolja, hogy rendkivül nehéz 
felszamolni a felelötlen kapzsisag következtében a környezetbe kikerülö higany 
szennyezést. 

A jelentés ezért helyesen a felhasznalàst, a kibocsâjtâst igyekszik korlâtozni és() 
hulladékkezelést javitani, összhangban a vonatkozé nemzetközi egyezménnyel. 

Ettöl persze a probléma nem oldodik meg, amit j61 mutat, hogy a jelenleg kifo 
gott tengeri halak mintegy 13%-a fogyaszthatatlan a higanytartalmuk miatt. 

BS-0180/2017 Allasfoglalasi inditvâny 
A Bizottsag jévàhagyja Nérnetorszag ùt-dii bevezetésére vonatkozö 
felülvizsgält tervét 

Összetett a kérdés, mert egyrészröl az autöpâlya épitése, és az azon valé dijbesze 
dés is alapvetöen nemzeti hataskör, màsrészrôl ha ehhez unios forrasokat is f elhasz 
nalnak, akkor uniés hataskör, 

Sùlyosan sérti az atlâthatésâg uniés elvét, hogy a Bizottsàg elnöke és a Német 
Közlekedési és Digitalis Infrastrukturalis Minisztérium között 2016. decemberben 
létrejött megâllapodâs nem hozzàférhetô még az EP szamâra sem jelenleg. 

A Parlament joggal kéri a Bizottsagot, hogy szàmoljon be arrél, milyen alapon 
tekinti ugy, hogy a Nérnetorszag eilen indult eljàrâst fel lehet függeszteni. 
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