Felelősség és Biztonság
Magyarország az Európai Unió teljes jogú tagja, az EU egyik határállama.
Hazánk felelőssége a szövetség tagjaként túlmutat az ország területén: az európai
közösség szolidaritásának részesei vagyunk. Európa az otthonunk, közösen
határozunk sorsáról, közösen felelünk megbízható békéjéért és az európai polgárok
nyugalmáért.
A megbízhatóság és nyugalom két pilléren nyugszik: felelősség és biztonság.
Minden európai politikai párt felelőssége, hogy az Európát érő kihívásokról a
tények hangján beszéljen, mindent megtegyen a polgárok objektív és könnyen
érthető tájékoztatásáért, veszélyérzetének csökkentéséért, a bármilyen helyzetben
szükséges intézkedések megszervezéséért.
Minden európai politikai párt a kontinens biztonságának őrzője. Kötelessége a
közösség biztonságáért elvégzendő feladatokban részt venni, az európai közös
megoldások kidolgozásában szakszerű, megalapozott javaslatokat tenni.
Ezért egyetértünk az Európai Unió országainak vezetői által 2016. szeptember
16-án Pozsonyban elfogadott zárónyilatkozat szellemiségével és javasolt
megoldásaival. A dokumentum számos olyan javaslatot fogalmaz meg az Európai
Unió számára, amelyet a Magyar Szocialista Párt az elmúlt egy év során számos
alkalommal megfogalmazott, a Magyar Országgyűlésben előterjesztett.
Fentiek szellemében az MSZP elkötelezett
•

Magyarország és az Európai Unió szakszerű, megalapozott, a NATO-val
együttműködésben megvalósuló külső határvédelmének fejlesztése mellett;

•

A közrend és közbiztonság szavatolása mellett;

•

Az Európai Unióban Magyarországon menedékkérelmet benyújtó személyek
emberi méltósághoz való jogának biztosítása, és kérelmének hatékony,
méltányos és szakszerű elbírálása mellett.
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javaslatcsomagja:
•

Elutasítja a félelem- és gyűlöletkeltő kormányzati kampányt, helyette korrekt
és tényekre épülő tájékoztatást követel a nyilvánosság számára

•

Önálló határvédelemre, és modern, XXI. századi támogató szolgáltatásokra
tesz javaslatot

•

Követeli Magyarország nyitott, együttműködő és aktív részvételét az Európai
Unió közös megoldásainak megtalálásában és bevezetésében

•

Kiáll az idegenrendészeti, menekültügyi és egészségügyi ellátórendszer
rugalmas felkészítését bármilyen jövőbeli helyzetre

•

Tudatos, célzott és nyitott állami együttműködés kialakítására tesz javaslatot
a menekültek emberi körülményeinek biztosításával foglalkozó civil és
karitatív szervezetekkel;

•

Támogatja az egységes Európai Uniós fellépést kül- és biztonságpolitika,
védelempolitika, idegenforgalmi és menekültügyi információs rendszer
kialakítása terén.

