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Ülésszak után –
ülésszak előtt
Az Európai Parlament és az európai intézmények többsége nyári
szünetet tart. Ám a szünet nem jelent tétlenséget. A következő
ülésszakban komoly feladatok várnak ránk. Ezért a pihenés mellett
mindannyian igyekszünk lélekben és fejben felkészülni a
következő félévre, a most kezdő belga soros elnökséggel való
együttműködésre, illetve a következő parlamenti ülésszakra.
Úgy vélem, a június végén lezárult spanyol elnökség megtette,
amit megtehetett, bár embert próbáló körülmények között, és
sajnos jelentős csúszással kellett megkezdenie a munkát (az év
első heteiben a Bizottság tagjainak kiválasztása volt a fő téma az
Európai Unióban, ezért érdemi, szakpolitikai kérdésekkel
kevesebbet tudtunk foglalkozni, mint szerettünk volna).
Az év elején azt tűztük ki célul, hogy megtöltsük gyakorlati
tartalommal a lisszaboni szerződés alkotmányos kereteit. A munka
– amikor már igazán el tudott indulni – jó ütemben zajlott; elég
csak a 18 új, a lisszaboni szerződés által létrehozott
mandátumokat betöltő EP-képviselő befogadásának kérdésére, a
törvényhozó hatalom delegálásának a problematikájára, az
Európai Külügyi Szolgálat felépítése körüli vitákra, vagy éppen az
állampolgári kezdeményezés ügyére gondolnunk. Nagyobb
működési problémák nélkül foglalták el helyüket az új uniós „top”
tisztviselők is. Nem titok persze: nem sikerült mindenben
megegyeznünk, így nem is volt minden teljesen olajozott. Ezért
fontosnak tartom, hogy a függő kérdéseket a belga elnökség
hivatali ideje alatt sikerüljön tisztáznunk.

A tartalomból:
 Polgári kezdeményezés
Milyen előrelépések történtek az
utóbbi hetekben?
 Mi várható (el) a belgáktól?
Július 1-tól Belgium vette át
a Tanács irányítását
 Két évtized a környezetvédelemért
Húsz éves a Közép-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ
 Mi, az ikrek…
Róna Éva könyvbemutatója
Hegedűs D. Gézával

Az alkotmányos ügyeken túl, úgyszintén remélem, hogy az
esélyegyenlőségi kérdésekben is sikerül előrelépni, folytatni a
megkezdett munkát. Különösen bízom abban, hogy az Európai
Védelmi Határozat vitáját is végre úgy fogjuk lezárni, hogy abból a
bántalmazott és megfélemlített nők győztesen, egy új, európai jogivédelmi eszköz birtokában jöhessenek ki.
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EURÓPAI POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS

Közvetlen európai demokrácia
Az elmúlt időszakban több fontos megbeszélésen is részt vettem, amelynek témája a Lisszaboni Szerződés által
létrehozott új jogi eszköz megvalósítása volt. A végrehajtási szabályokat rögzítő rendelet, amelyről jelenleg is folynak
az egyeztetések, várhatóan az év végére fog megszületni.
Alain Lamassoure francia néppárti képviselőtársammal
közösen
vállaltuk,
hogy
elkészítjük
a
polgári
kezdeményezésről szóló parlamenti jelentéstervezetet. Az
ügy súlyát jelzi, hogy a jelentésnek egy néppárti és egy
szocialista felelőse is van. Lamassoure képviselő úrral
közösen – e felelősség tudatában – az elmúlt hónapokban
több informális konzultációt folytattunk a Parlament tagjaival
és frakcióival, valamint a Tanáccsal és az Európai
Bizottsággal.
Vitás kérdések még mindig szép számmal akadnak
(például, hogy hány tagállamból származzon a szükséges
egymillió aláírás, mikor történjen a kezdeményezések
befogadhatóságának,
jogszerűségének
vizsgálata),
ugyanakkor ezek az ellentétek korántsem áthidalhatatlanok.

Lamassoure
képviselőtársammal
az
alkotmányügyi
bizottságban már bemutattunk egy munkadokumentumot,
amelyben vázoltuk az egyeztetések alapján kialakult főbb
elképzeléseinket.
A beérkezett észrevételek nyomán készül majd el a
végleges jelentéstervezet, amelyről ősszel szavazhat a
szakbizottság, hogy aztán decemberben az Európai
Parlament plénuma elé kerüljön. A belga illetékes államtitkár,
Olivier Chastel egy júliusi egyeztetésünkön azt mondta, hogy
a Tanácsban még ennél is korábban megszülethet a
megállapodás, amihez azonban szükséges a parlamenti
álláspont legalább előzetes ismerete.
Ha tehát minden a terv szerint halad, akkor jövőre már el
is indulhatnak az első állampolgári kezdeményezések.

A polgári kezdeményezésről egyeztettem Olivier Chastel államtitkár úrral (balra)
és Alain Lamassoure képviselőtársammal (jobbra)

BELGA EU-ELNÖKSÉG

Mi várható (el) a belgáktól?
2010. július 1-jétől a spanyol-belga-magyar trió második tagja, Belgium vette át Spanyolországtól a Tanács
soros elnökségét. A gazdasági körülmények korántsem ideálisak, így a belga elnökség sem „békeidős”
elnökség lesz.
Mindez azonban nem lehet akadálya annak, hogy folytassuk
a lisszaboni szerződés végrehajtását, már csak azért sem,
mert egy jól működő alkotmányos keretben mindig
hatékonyabbak lehetnek a problémákra adott válaszaink is.

2

A belga elnökség alatt – meglátásom szerint – két fontos
alkotmányos ügyet kell megoldanunk: az Európai Külügyi
Szolgálat felépítésének és működtetésének kérdését (a
szervezetnek 2011-től élesben kell működnie), illetve a
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kezdeményezés ügyét.
polgári
Sokan attól is tartanak, hogy a belga elnökség jó eséllyel
erőtlen lesz, mert bizonytalan a szövetségi kormány helyzete,
s kérdéses, hogy mikorra sikerül felállnia az új koalíciónak. Én
azonban azt hiszem, hogy ez kivételes lehetőség is az
Európai Unió számára: ha a belga koalíció valóban nem
képes autoritást felmutatni, akkor első kézből tapasztalhatjuk
meg, mire képesek az új uniós tisztségviselők, azaz az
Európai Tanács állandó elnöke, és a külügyi főképviselő.
A belga elnökségi program esélyegyenlőségre vonatkozó
részeit egyébként alapvetően jónak tartom. Támogatom, hogy

továbbvigyük
a
spanyol elnökség által
felkarolt ügyeket, bár
csalódott vagyok, hogy
a bántalmazott nők védelmét elősegítő védelmi határozat
nem jelenik meg név szerint a szövegben. Ezen felül a
következő félév kiemelt témája lesz az új esélyegyenlőségi
stratégia elfogadása, és természetesen továbbra is folytatni
fogjuk a Nőjogi Chartáért való kiállásunkat.
A belga elnökség után, 2011 januárjától egyébként
Magyarország tölti majd be a soros elnöki tisztséget.

NŐJOGOK ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉG

Új ENSZ-ügynökség a nőkért
Hosszú évek várakozása után az ENSZ Közgyűlése júliusban végre elfogadta azt a határozatot, amely lehetővé teszi,
hogy 2011 elején megkezdje működését az ENSZ új, nőkkel foglalkozó ügynöksége.
Az új szervezetbe négy létező iroda és ügynökség olvad be,
többek között az ENSZ Fejlesztési Alap a Nőkért, valamint az
ENSZ főtitkára esélyegyenlőségi különleges tanácsadójának
hivatala.
A szervezetet főtitkár-helyettes fogja vezetni. A belga
kormány erősen lobbizik Marleen Temmerman nőgyógyász
professzor, belga szocialista szenátor személye mellett, akit
egyébként az Európai Szocialisták Pártja általam vezetett
Nőszervezete (PES Women) is messzemenően támogat és
alkalmasnak tart a feladatra. Remélhetőleg Ban Ki-mun

ENSZ-főtitkár is így látja majd, amikor döntésre kerül sor.
Ahhoz azonban, hogy az új ügynökség valóban hatékony
lehessen, egy erős, nagy formátumú vezető mellett
szükséges a civil társadalom érdemi részvétele, sok-sok
konkrét, nemzeti szintre lebontott cselekvési terv, s
természetesen egy stabil, előre látható és kiszámítható
finanszírozási modell.
A magam részéről mindent meg kívánok tenni azért, hogy
valamennyi feltétel teljesülhessen, s az új szervezet a lehető
leghatékonyabban működhessen.

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

Húsz év környezetvédelem – határok nélkül
Júniusban ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját a Közép- és Kelet-Európai Regionális
Környezetvédelmi Központ (REC). Az ez alkalomból tartott szentendrei ünnepségen én is felszólaltam.
Örömmel nyugtáztam, hogy az EU2020-stratégia kiemelt
feladatként kezeli a fenntartható fejlődés előmozdítását, ám
nem felejthetjük el, hogy a globális kihívások kezeléséhez
szükséges, de nem elégséges feltétel a politikai akarat:
ahhoz, hogy eredményeket érhessünk el, a polgárok, illetve a
civilek támogató részvétele is szükséges. Ezért tartom
kiemelten fontosnak az olyan független, nem kormányzati
szervezeteket, mint az immáron 31 országot és az Európai
Uniót tömörítő REC. Azt is elmondtam, hogy meggyőződésem
szerint a polgárok részvételének mélyreható változásokat
hozó eszköze lesz az európai polgári kezdeményezés.
A rendezvényen részt vett Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter is, a környezetvédelemért felelős
európai biztos, Janez Potocnik és az EP környezetvédelmi
szakbizottságának elnöke, Jo Leinen pedig videoüzenetben
köszöntötték a szervezetet.
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Bonifertné Szigeti Mártával,
a REC ügyvezető igazgatójával
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KÖNYVBEMUTATÓ

Mi, az ikrek…
Amikor az Izraelben élő Róna Éva megkeresett, hogy segítsek neki ismét kiadni a Mi, az ikrek... című önéletrajzi
regényét, örömmel tettem eleget a kérésének..
A Mi, az ikrek... egy életrajzi ihletésű
könyv ugyan, de hűen és hitelesen
mutatja be a 20. század magyar
történelmét, annak tragédiáit és
kisiklásait. Így feltétlenül helye van a
kortárs magyar irodalmi köztudatban.
A könyvet – Havas Judit
előadóművész, illetve a kötetet sajtó
alá rendező Egervári Vera és a
szerző részvételével – 2010. június
17-én mutattuk be a Kossuth
Könyvkiadó
Fejtő
Ferenc
könyvesboltjában. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével
Hegedűs D. Géza színművész is, aki részleteket olvasott fel a
regényből.
A könyvbemutatón elmondtam, hogy fontosnak tartom a
határon túli magyar közösségek kulturális életének a

támogatását, a határon túli
művészek
műveinek
hazai
megismertetését,
köz-tudatba
emelését, hiszen így válik teljessé
az egyetemes magyar kultúra.
Róna Éva könyve részét képezi a
20.
századi
magyarság
történetének és kultúrájának,
hiszen a benne megfogalmazott
gondolatok
időszerűek
és
mindannyiunk számára érvényes
üzenetet fogalmaznak meg.
A könyv megjelenését a Nők a Valódi Esélyegyenlőségért
Alapítvány támogatta és a Kossuth Kiadó könyvesboltjaiban
vásárolható meg.

Képek a Szigetről

FOTÓK: ZÁCH DÁNIEL

A Sziget Fesztiválon immár hagyomány, hogy – a zenei programok mellett – az Európai Unióval
kapcsolatos programokon is részt vehetnek a látogatók. Az ennek otthont adó EU-sátorba már több
alkalommal ellátogattam, és örömmel tettem eleget az EP Budapesti Tájékoztatási
Irodája idei meghívásának is. Nagy élmény volt számomra a tájékozott és érdeklődő fiatalokkal való
találkozás. Az interaktív ismeretterjesztő játékokkal a szervezők jól eltalálták, mi érdekli a fiatalokat.
Kedves Olvasó!
Amennyiben további információ szeretne olvasni munkámról, a honlapomon (http://www.gurmai.hu) folyamatosan frissített,
naprakész híreket találhat. A honlapon kívül megtalálhat Twitteren (http://www.twitter.com/zgurmai_HU) és Facebookon is,
nemrégiben pedig blogot (http://www.gurmaizita.blogspot.com) indítottam, mert szükségesnek tartottam egy olyan interaktív
fórum létrehozását, ahol hosszabban, és a hivatalos kommunikációnál közvetlenebb stílusban oszthatom meg gondolataimat az
európai ügyekről. Fényképeimet a Flickr képmegosztó oldalon (http://www.flickr.com/zgurmai), videóimat pedig YouTube
csatornámon (http://www.youtube.com/zgurmai) is megtalálhatja. Remélem, hogy ezeken a fórumokon is találkozunk.
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