Nemzeti Jogvédõ Alapítvány

Gazdasági szankciókkal térdre kényszerítheti-e Magyarországot az EU migrációügyben? A délvidéki magyarok jogainak biztosítására kötelezte az EU Szerbiát- vétót,
amíg az önrendelkezési joguk nem teljesül! (Morvai és Gaudi strasbourgi beszélgetése)
2017. június 22.

Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen. Folyamatos a fenyegetõzés az európai
uniós források megvonásáról, gyakorlatilag Magyarország gazdasági térdre kényszerítésérõl. Bekövetkezhet-e az,
hogy meg kell hajolunk az Európai Unió akarata elõtt, és teret kell engednünk a tömeges bevándorlásnak? Amennyiben
lehetséges ez a forgatókönyv, akkor hogy tudjuk megakadályozni ennek bekövetkezését? Mit kell tudni a Magyarország
melletti szolidaritási mozgalomról, amelyet dr. Morvai Krisztina indított? A másik téma: hogyan biztosítható, hogy az
Európai Unió által Szerbia számára megszabott kötelezettségek - a délvidéki magyarok jogvédelme érdekében valósággá válnak? Hogyan tudják segíteni a különbözõ érintett és érdekelt erõk - így a magyar kormány, a
magyarországi és délvidéki civil és jogvédõ szervezetek, valamint politikai pártok - az Európai Unió által a nemzeti
közösségekre vonatkozóan megszabott kötelezettségek tényleges teljesítését és érvényre juttatását? Errõl a két témáról
beszélgetett dr. Morvai Krisztina EP képviselõ és dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédõ Szolgálat
ügyvezetõje az Európai Parlament 2017. júniusi plenáris ülésén történtek kapcsán Strasbourgban. További részletek a
videó után:

A beszélgetésben szóba kerülnek többek között az EU migráns betelepítést egyre erõteljesebben követelõ diktatórikus lépései
és az ezzel szembeni ellenállás fontossága, továbbá a délvidéki magyarok jogfosztottsága, a szerb EU
csatlakozás jelentette történelmi lehetõség önrendelkezésük kiharcolása érdekében a most zajlott jelentés vita
fényében és az EU értékválsága.

Éppen erre az ülésre idõzítette a Bizottság annak bejelentését, hogy kötelezettségszegési eljárást indít Csehország.
Lengyelország és hazánk ellen a migráns áthelyezési kvóta nem teljesítése miatt, amiért súlyos bírsággal is
sújhatják az ellenálló államokat. Krisztina az errõl szóló vitában a világméretû szolidaritási mozgalom megindítását
jelentette be azt kérve a jóakaratú emberektõl, hogy Junckerhez, az Európai Bizottság elnökéhez címzett levelekkel
tiltakozzanak a kötelezettségszegési eljárás ellen, támogassák hazánkat magyar termékek vásárlásával,
hazánkba utazással, amely az EU felelõtlen bevándoroltatási politikája miatt az egyre inkább a káosz felé sodródó
Nyugat-Európához képest a béke szigete. Juncker nem válaszolt, sértõdötten kivonult az ülésterembõl...

Az Európai Parlament 2017. június 13-i ülésén vitatta meg Szerbia EU csatlakozási folyamatát értékelõ éves jelentést,
amely ezúttal is alapvetõen dicséri Szerbia elõrehaladását a jogállamiság és a koppenhágai kritériumok teljesítése
terén, bár az etnikai "kisebbségek" kapcsán enyhe kritikát is megfogalmazott. Dr. Morvai Krisztina független európai
parlamenti képviselõ a vitában felszólalásában rámutatott arra, hogy a kritika nem elég, mindaddig vétót kell emelni
Szerbia EU csatlakozása ellen, amíg nem biztosítja a végveszélyben levõ kb 300.000 délvidéki magyar önrendelkezési
jogát és õshonos közösséghez méltó életfeltételeit. Kiemelte, hogy a Nemzeti Jogvédõ Szolgálattal idén teljesített
monitorozó úton szerzett saját tapasztalatai is azt igazolják, hogy Szerbiában nem érvényesülnek a délvidéki
magyarság alapvetõ jogai, így a nyelvhasználat joga sem, még az elsöprõ magyar többségû településeken sem. Ég és föld a
különbség a jogszabályok és valóság között, mélységi és rendszeres ellenõrzés nélkül semmi garancia nincs arra, hogy a
délvidéki magyarok helyzete érdemben javuljon végre. A szavazás elõtt Krisztina eljuttatta az összes képviselõnek
Bozóki Antal árnyékjelentésének angol nyelvû összefoglalóját. illetve a zentai rendõrségen és az óbecsei bíróságon
forgatott tényfeltáró, leleplezõ, jogfosztást igazoló angol feliratozással ellátott dokumentumfilmeket. A jelentést végül
megszavazta az EP, de Krisztina, Balczó Zoltán és Kovács Béla mellett 146 képviselõ nem támogatta. Az Európai
Parlament ugyanezen a napon tárgyalta Koszovó EU csatlakozásáról szóló jelentést. Krisztina felszólalásában arra a
kettõs mércére mutatott rá, hogy míg Koszovó tekintetében az EU megköveteli a délvidéki magyarokhoz képest
feleakkora lélekszámú észak-koszovói szerbek számára a területi autonómiát, addig ez a délvidéki magyaroknál fel
sem merül, sürgette ennek a tarthatatlan helyzetnek a megszüntetését.
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