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A konferencia meghívott vendége beszélt az európai parlamenti választások fontosságáról. 
Elmondta, hogy hazánk csak is egy nagyobb közösségben tud gazdaságilag életben maradni és 
ezért nagyon fontos, hogy az Unióval való gazdasági és egyéb kapcsolat. 
Meg kell újulnia az Uniónak is, hiszen a világ nagyon sokat változott létrehozása óta és a mostani 
gazdasági és politikai kihívásokra csak így tud válaszolni. Nagyon valószínű, hogy a nem is olyan 
messzi jövőben Ázsia lesz a világgazdaság vezető területe és erre az Uniónak is fel kell készülnie. 
   
Nagyon kényes a helyzet a törökök tekintetében, hiszen több millió menekültet látnak el 
táborokban és ha nem akarják, hogy Európára zúduljon ennyi ember, akkor a jelenlegi vezetést 
hatalomba kell tartani. 
A német Kancellár személyesen is próbálja elejét venni az újabb bevándorlási hullámnak, ezért 
tárgyalt Afrikában is. Amit tudni kell, hogy az afrikai országokból elmenekültek jelentős része 
nem Európában van. Amit még számításba kell venni, hogy a menekültek egy része menekül 
azért, mert háborús helyzet van az országában, egyre többen lesznek azok, akik a globális 
felmelegedés miatt megváltozott éghajlati hatások miatt kénytelenek otthonaikat elhagyni, 
hiszen egyre kevesebb lesz a termőföld és a víz, minek következtében az élelmiszer mennyisége 
is drasztikusan csökkenhet. 
 
Azonban a jövő kihívásaira csak úgy tud Európa megfelelni, ha az Unió egysége nem sérül. 
Ehhez azonban szükség van arra, hogy a jövő évi parlamenti választásokon minél nagyobb 
számban vegyenek azok részt, akik egységes, megújuló európai uniót szeretnének. 
 
Nem nagyon hisz abban, hogy kialakulhatna egy szélső jobboldali koalíció, frakció, mert a 
bevándorláson kívül olyan eltérőek az érdekeik az egyes pártoknak, hogy nem tudnának 
egységes álláspontot képviselni a többi kérdésben. Amennyiben azonban még is létre jönne egy 
ilyen koalíció, annak nem Orbán lenne a vezetője. 
Körülötte megfagyott a levegő, nem nagyon hívják meg sehova hivatalos útra. 
 
A sargentini jelentésről elmondta, hogy a parlamenti vitát követően a Néppárt frakció ülésén 
Manfréd Wéber még megpróbálta jobb belátásra bírni Orbánt és jelezte, hogy két témában kell 
engedményt tennie, az egyik a CEU a másik a civilek ügye. 
Mivel azonban nem volt hajlandó egyik témában sem engedményt tenni, hanem ott is csak 
migránsozott és ez nagyon nagy mértékű felzúdulást okozott főleg az északi országok néppárti 
képviselői között, ezért született az a határozata, hogy mindenki lelkiismerete szerint szavazzon 
másnap és be is jelentette, hogy Ő személyesen meg fogja szavazni a jelentést. 
 
Azt is elmondta a meghívott Vendég, hogy valóban nem fogalmaz a szavazás kérdésében 
egyértelműen az EU alapokmánya, azonban a döntést végső soron a Parlament Elnökére bízza, 
aki kikérte a jogi bizottság véleményét, majd meghozta a döntését, hogy a tartózkodás nem 
számít bele a szavazásba. 
 
Természetesen meg lehet támadni a Európai Bíróság előtt, de véleménye szerint azt el fogják 
utasítani. 
 
Nagy kérdés mi lesz a jelentés megszavazása után, hiszen abban még a szakértőknek is megoszlik 
a véleménye, hogy egy esetleges szavazás esetén, már mint amikor a szavazatmegvonásról 
döntenének, vajon lehet-e egybe tárgyalni Magyarország és Lengyelország ügyét, hiszen az 
utóbbi ellen az Európai Bizottság indította meg az eljárást és nem a Parlament. 
 
Viszont az is nagy kérdés, hogy mi fog történni Lengyelországban, ahol az Államfő nagyon beteg 
és jelenleg nem látható olyan karizmatikus egyéniség, aki a helyét át tudná venni. 
 



Arra a kérdésre, hogy származhat-e előnyünk az ügyünk szempontjából, hogy megszavazták a 
jelentést azt válaszolta, hogy nem akar senkit elkeseríteni, de változás csak a magyarországi 
helyzet megváltozása után várható. 
 
Elnökünk tájékoztatta a Jelenlévőket, hogy a márciusban benyújtásra került petíció sajnálatos 
módon nem az Egyesület nevében került benyújtásra, így a jövő hét folyamán a petíció írásában 
jártas Ügyvéd segítségével újra megfogalmazásra kerül, most már a sargentini jelentés 
elfogadásának tükrében egy petíció és Európai Parlamenti Képviselő segítségével benyújtásra 
kerül. Elmondta azt is, hogy csütörtökön találkozott a SOLIDAR (SOLIDAR brüsszeli 
központú nemzetközi civil ernyőszervezet) küldötteivel és Őket is tájékoztatta a szolgálati 
nyugdíjasokat, korkedvezményes nyugdíjasokat ért jogfosztásról.  
A jelenlevők egyetértettek abban, hogy további lehetőségeket kell keresni, hogy elmondjuk 
milyen jogtalanság történt velünk és, hogy támogatókat szerezzünk ügyünkhöz. Fontos egyben 
tartani a tagságot azért is, mert amennyiben bármilyen változás történik sokkal nagyobb erővel 
tudjuk érdekeink képviselni egy több ezer fős szervezetet tudva magunk mögött. 
 
 
 


