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Brüsszel felső korlát nélküli kötelező betelepítést szorgalmaz

A családegyesítéshez az európai gyakorlattal ellentétben nem kellene igazolás, hanem
bemondásra lehetne a migránsoknak családtagokat megnevezni, sőt ez nemcsak egyenes-,
hanem oldalági rokonokra is vonatkozna, ami őrültség, gazemberség – szögezte le Németh
Szilárd a Fidesz frakcióvezető-helyettese.

Mit jelent Magyarország számára, hogy az Európai Parlament állampolgári jogi, bel- és
igazságügyi bizottsága megszavazta a közös uniós menekültügyi rendszerről szóló dublini
szabályozás reformtervezetét?

–Határozattal történt a megszavazás, tehát jogi aspektusról beszélünk. Az Európai Unió
jogalkotási rendjének a bizottságokban történő szavazás az első fordulója. Ez egy nagyon
veszélyes történet. 43: 16 arányban szavazták meg többségében liberális, szocialista,
kommunista és zöldpárti szavazatokkal ezt a határozatot, ami kimondja, a felső korlát nélküli,
állandó jellegű, kötelező betelepítést. Tehát azt, amit 2015. augusztusában a belügyminiszterek
tanácsa ideiglenes jelleggel két évre megszavazott, és ami 120 ezres betelepítést írt ki, s ami
most járt le, s ami ellen Magyarország fellépett az Európai Unió Bíróságán, azt teljes
egészében ki akarják terjeszteni: kötelező, felső létszámkorlát nélküli, állandó elosztási kvótát
akarnak ránk erőltetni! Egyértelmű, hogy a Soros-terv megvalósítását szavazták meg.

1/4

Sorosé a legnagyobb európai frakció
Írta: Medveczky Attila
2017. november 23. csütörtök, 19:11 -

Hogyan voksoltak a néppárti képviselők?

–Sajnos a Néppártban is benn ülnek Soros emberei. Ez nem meglepő, mert az Európai
Parlament képviselői közül több mint kétszázan Soros „ügynökeinek” tekinthetők a kiszivárgott
iratok alapján. Ezért a néppártiak közül is többen megszavazták a határozatot.

Mit szól ahhoz, hogy a kvótapártiak szerint ez a tervezet a szolidaritást erősíti, mert lehetővé
teszi a migránsok családegyesítését?

–Ebben a határozatban nem csak az első hallásra jól csengő családegyesítésről, a
szolidaritásról van szó. A családegyesítést olyan szinten könnyítenék meg, vagy írnák át, amely
egyetlen egy nemzet jogrendjében sem szerepel. Tehát, a családegyesítéshez az európai
gyakorlattal ellentétben nem kellene igazolás, hanem bemondásra lehetne a migránsoknak
családtagokat megnevezni, sőt ez nemcsak egyenes-, hanem oldalági rokonokra is vonatkozna.
Csak rámutat az illegális bevándorló, hogy ő a családtagom. Furcsa és őrült javaslat; ha valaki
a bevándorlás közben házasodik meg, akkor a családegyesítést a férjre, vagy a feleségre is ki
lehet terjeszteni. A Napnál is világosabb, hogy Soros tervét akarják megvalósítani. Elvennék a
nemzetállamoktól azt a döntési jogkört, hogy meghatározhassák, kit engednek be a területükre.
Lebontanák a határokat, megszüntetnék az összes kerítést, s jöhetne mindenki
megszámlálhatatlanul, majd egy Brüsszelben létrehozott központi bizottság – ezt direkt így
mondom – döntene a menekültstátusz ügyéről. S akiket Brüsszelben menekültté nyilvánítanak,
azokat állandó kvóta szerint szétosztanák Európában. 2016. október 2-án arra kértük a
lakosságot, hogy népszavazáson is mondják el véleményüket erről a kérdésről. A megjelentek
több mint 98%-a egyértelművé tette, hogy nem kíván Magyarországon bevándorlókat látni, a
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magyar emberek maguk akarják meghatározni, hogy kivel akarnak együtt élni. Az ominózus
határozat továbbra is jogszerűtlenséget tart fenn, hiszen a nemzetállamoktól elvonja azt a
hatáskört, azt, hogy mi mondjuk meg kivel élünk együtt. Érthetetlennek és értelmetlennek
tartjuk, hogy immár három éve az EU nem érti az illegális bevándorlás lényegét, és nem az
európai polgárok, hanem a migránsok mellett tör lándzsát. Soha nem állítja meg a bevándorlást
ez a brüsszeli viselkedés, sőt inkább csábítóan hat a migránsokra. A bajt, a problémát hozzák
be a kontinensre. Az előterjesztés nem azzal foglalkozik, hogyan lehetne megállítani az illegális
bevándorlást, és megvédeni az európai kulturális örökséget, hanem azzal, hogy minél
gyorsabban minél több migránst telepítsen a kontinensre. Nekünk abban kell szolidárisnak
lenni, hogy afrikai, ázsiai helyszínen meg kell gátolni a háborút, a globális felmelegedés
problémáján enyhíteni tudjunk. Ott, helyben kéne munkát, élet lehetőséget adni. Tehát a
tervezet semmilyen normális és ésszerű megoldást nem tartalmaz. Ráadásul a javaslat
rendkívül veszélyes, mivel a terrorizmus és az illegális bevándorlás összekapcsolódik, így
Brüsszel szétteríti Európában a migránsokkal érkező terroristákat is.

Mégis tagadta a kvóta létezését az egész magyar ellenzék.

–A magyarországi ellenzék nem csak a kvóta létezését, hanem az illegális migrációt is tagadta.
Majd tagadták az illegális migrációhoz való hozzáállásukat. Erre a legjobb példa a Vona-féle
hazudozás. Amikor alkotmánymódosítást javasoltunk a migránsok megállítása érdekében,
akkor a Jobbik népszavazást akart. Amikor pedig népszavazást írtunk ki, akkor meg
alkotmánymódosításról beszéltek. Aztán a népszavazáson alapuló alaptörvény módosítását
nem szavazták meg. Ezek után még Vona Gábor is saját magukat hazaárulózta le, eddig ez
volt az egyetlen igaz mondata. Jól látható, hogy Soros György csikkzsebbe tette az egész
magyar ellenzéket. Így Soros –tervét hajtanák végre, ha hatalomba kerülnének. Azzal, hogy
tagadják a kvótát és a Soros –tervet, csak egyértelművé teszik, ki mellett törnek lándzsát, és a
magyar parlamentben idegen érdekeket szolgálnak. Pedig a magyar képviselők eskübe foglalt
kötelessége a magyar szuverenitás és a magyar emberek biztonságának a megvédése, bármi
áron! Emellett teljesítenünk szükséges nemzetközi kötelezettségünket is, így Európa külső
határait is meg kell védenünk a schengeni egyezmény értelmében.
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