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A magyar választók 2014 májusában adtak man-
dátumot arra, hogy az Európai Parlamentben 
képviseljem őket. Az azóta eltelt időszakban je-
lentős megrázkódtatások érték az európai integ-
rációt, veszélybe kerültek korábban az Unióban 
megkérdőjelezhetetlennek vélt demokratikus 
értékek, és eszkalálódtak olyan környezeti és 
ökológiai problémák, amelyek az egész emberi-
ség jövőjét fenyegetik, és amelyek megoldására 
egyedül nemzetközi erőfeszítéssel lehet esély. 
Az utóbbi közel öt év rengeteg munkával telt, és 
ennek során igyekeztem olyan területekre ösz-
szpontosítani, amelyekről azt gondoltam, hogy 
hozzájárulhatnak ezeknek a problémáknak a 
megoldásához. Ahogy az a munkával lenni szo-
kott, ez számottevő eredményekhez és időnként 
kudarcokhoz is vezetett. Emlékezetes  pillanatok, 
nagy csaták, kemény tárgyalások, remek együtt-
működések, sorsfordító találkozások, sok-sok 
aprómunka és megtisztelő elismerések szegé-
lyezték az utat.

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül, néhány 
példán keresztül szeretném bemutatni, hogy 
munkatársaimmal min dolgoztunk és mit értünk 
el, hogy a választó láthassa, mire használtam a 
bizalmat, amit kaptam, mit tettem le az asztalra 
a támogatásért cserébe.

Amit biztosan állíthatok, az az, hogy a legtöb-
bet próbáltam adni, a legjobb tudásom és 
meggyőződésem szerint igyekeztem képviselni 
azokat, akik ezzel megbíztak. A mandátumért 
most szeretnék köszönetet mondani legelőször 
is a választóknak. Köszönet illeti a Párbeszéd 
és az Együtt vezetőit, tagjait, aktivistáit és szim-
patizánsait, akik 2014-ben fáradhatatlanul dol-
goztak azért, hogy az elmúlt években elvégzett 
munka lehetővé váljon. És végül köszönöm a 
támogatást a mellettem álló csapatnak, brüsszeli 
és budapesti munkatársaimnak. Tudásuknak és 
elkötelezettségüknek meghatározó szerepe volt 
az elért eredményekben.

Jávor Benedek



A parlamenti munka keretei

Az Európai Parlament 751 képviselője a 8 frak-
ció valamelyikében dolgozik. Én a Zöldek - Eu-
rópai Szabad Szövetség képviselőcsoport tagja 
vagyok. A munka legnagyobb részének kereteit 
a bizottságok és a strasbourgi plenáris ülések 
határozzák meg. 

Én három bizottságban dolgozom:
• a Környezetvédelmi, Közegészségügyi  
és Élelmiszer-biztonsági Bizottságban  
alelnökként,
• a Költségvetési Ellenőrzési
Bizottságban, és
• az Ipari, Kutatási és Energiaügyi
Bizottságban a Zöldek koordinátoraként.

A parlamenti bizottságok mellett fontos szerep 
jut az egyes frakciók tematikus munkacsoport-
jainak, és a Parlamentben egy-egy kiemelt ügy 
előmozdítására a képviselők által alapított frak-
cióközi munkacsoportoknak is.
A frakció munkacsoportjai közül:

• a Roma munkacsoport társelnöke   
 vagyok,
• és ugyancsak társelnöke vagyok az   
 Átláthatóság és demokrácia munka-  
 csoportnak. 

Az utóbbiak közül pedig az integritás és az 
átláthatóság előmozdításáért, valamint a kor-
rupció és a szervezett bűnözés elleni fellépés 
érdekében alakított frakcióközi munkacsoport 
(ITCO) vezetőségében dolgozom.

Ahogy a bizottságokban és munkacsoportokban 
való részvételem is jelzi, a mandátum egésze 
alatt négy témával foglalkozom kiemelten.

Ezek:

roma integráció

az átláthatóság és a
korrupció visszaszorítása,
ezen keresztül a
demokrácia minőségének 
és hitelének javítása

energia- és klímapolitika

környezetvédelem



A munka számokban

Az MEP Ranking alapján az Európai Parla-
ment legaktívabb és legbefolyásosabb ellenzéki 
képviselője vagyok:

• 142 alkalommal szólaltam fel a Parlament 
plenáris ülésein.

• 134 írásbeli és 33 szóbeli kérdést intéz-
tem az Európai Unió intézményeihez.

• Több mint 8551 szavazáson, a ciklus ösz-
szes szavazásának 92%-án részt vettem a 
plenáris üléseken.

• 1955 módosító indítványt nyújtottam be.

• 5 jelentés és 3 vélemény jelentéstevője
voltam, és 132 további jelentést felügyeltem 
és voltam frakcióm álláspontjának felelőse 
árnyék-jelentéstevőként.

• 65 konferenciát szerveztünk a korábban 
említett kiemelt területeken.

• Több, mint 165 konferenciaelőadást tar-
tottam összesen eddig a ciklusban.

• 400-nál több alkalommal fordultam
levéllel, adatkéréssel magyar
kormányszervekhez, más intézményekhez 
és cégekhez.

Tagja vagyok a Euractive brüsszeli hírportál 
mögött álló alapítvány tanácsadó testületének,
a nukleáris ipar átláthatóságáért küzdő
Nuclear Trasparency Watch elnökségi tagja,
alelnöke vagyok.

Több mint 100 ezer követővel állok kapcsolatban 
a Facebookon és ötezernél is több követője van 
az elsősorban a brüsszeli szakmai közönségnek  
angolul vezetett Twitter-fiókomnak.

5000+ követő

2500+ követő

100.000+ követő
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Környezetvédelem

A természet megóvása, a tisztább és egészsége-
sebb környezet megteremtése, és egy fenntart-
hatóbb, élhetőbb világ kialakítása évtizedek óta 
az aktív életem egyik legfontosabb része, egye-
temi oktatóként, civilszervezeti vezetőként, majd 
politikusként. Nincs ez másként az Európai Par-
lamentben sem.

Ha azt szeretnénk, hogy ez a bolygó még sokáig 
alkalmas legyen rá, hogy minőségi életet éljünk 
rajta, az egyik legfontosabb teendőnk az egyszer 
használatos, eldobható világ felől a körforgásos 
gazdaság felé való elmozdulás. A termelőfolya-
matok és a hulladékkezelés szabályozása kulcs-
kérdés ebből a szempontból.
Ebben jelentős előrelépést sikerült elérni a cik-
lus során. A megtett jogalkotási lépéseknek ak-
tív résztvevője voltam jelentéstevőként vagy ár-
nyék-jelentéstevőként.

Tiszta vizet mindenkinek!
Mindenkinek joga van a tiszta ivóvízhez, a hát-
rányos helyzetű társadalmi csoportoknak is. 
Részvételemmel sikerült a korábbinál szigorúbb, 
átláthatóbb és igazságosabb uniós ivóvíz-szabá-
lyozást alkotni, jogszabályba foglalva az első eu-
rópai polgári kezdeményezés (Right2Water) ke-
retében, több mint másfél millió európai polgár 
által támogatott követeléseket.

Fizessen a felelős!
Környezeti biztonságunk egyik legfontosabb 
eleme, hogy senki ne titkolhassa el, mi kerül az 
ételeinkbe és az otthonainkba. Az egészségünk-
re nézve kockázatos növényvédőszerekről szóló 
lényeges információk nyilvánosságáért pereltem 
a Monsantót, ezeknek a szereknek az egyik leg-
nagyobb gyártóját. 

Az elmúlt évek egyik legszörnyűbb katasztrófájának 
a helyszínére, Kolontárra szerveztem egy delegációt



A másik kritikus pont a környezeti kárfelelősség 
szabályozása, hogy a felelőtlen vállalatok ne tér-
hessenek ki az általuk okozott környezeti káro-
kért viselendő anyagi felelősség elől, ahogy az 
például a 2000-es tiszai ciánszennyezés, vagy tíz 
évvel később a vörösiszap-katasztrófa alkalmá-
val történt. Új javaslatokat tettem a környeze-
ti kárfelelősség európai szintű szabályozására, 
hogy ez még egyszer ne fordulhasson elő.

Állatok és növények védelme
Az erdők Európában és Európán kívül is sok he-
lyen veszélyben vannak. Megóvásuk érdekében 
a fenntartható erdőgazdálkodás szabályain dol-
gozunk Európa-szerte. A pálmaolaj használatával 
szemben, ami a trópusi esőerdőket veszélyezte-
ti, határozott parlamenti állásfoglalást sikerült 
elfogadtatni. Dolgoztam az új uniós erdővédelmi 
stratégián, illetve a fenntartható erdőgazdálko-
dást előmozdító klímapolitikai szabályozáson,
hathatósan érvényesítve a környezeti szempon-
tokat. A ciklus során folyamatosan küzdöttem a 
védett természeti értékek megóvásáért és a Na-
tura 2000-es területek megőrzéséért. Szerepem 
volt 2021-27-es időszakban elérhető uniós kör-
nyezet- és természetvédelmi források költségve-
tésének növelésében, és a kiválasztási rendszer 
igazságosabbá tételében. Az “MEPs4Wildlife” 
(Képviselők az élővilágért) csoport tagjaként fel-
léptem az orvvadászat, az elefántcsont-kereske-
delem és a védett fajok illegális kereskedelme 
ellen.

Minden lehetséges eszközzel harcolok a hazai 
környezet- és természetvédelmi apparátus
meggyengítése, a hatósági munka ellehetetlení-
tése ellen.

Brüsszeli konferencián az erdő fenntarthatóságban 
betöltött szerepéről



Klímavédelem és energiapolitika

Az emberiség sorsa múlhat azon, hogy mit teszünk 
vagy mulasztunk el megtenni ezekben az években.
Muszáj megfékezni a globális felmelegedést. 
Radikálisan csökkenteni kell a légköri szennye-
zőanyagok és az üvegházhatású gázok kibocsá-
tását. Számos előterjesztés zöldpárti tárgyalója-
ként dolgoztam azért, hogy az Európai Unió erős 
álláspontot képviseljen a globális klímatárgyalá-
sokon, és következetesen hajtsa végre a párizsi 
egyezményben vállalt kötelezettségeit, a gazda-
ság minden szektorát bevonva az éghajlatválato-
zás elleni küzdelembe.

Energiahatékonyságot!
A legjobb energia az, amit nem használunk 
el. Szigorú szabályok megalkotásának voltam 
kulcsszereplője, hogy az Unióban ne épülhessen 
több energiapazarló épület, és ne kerülhessen 
forgalomba több energiapazarló háztartási gép. 
A meglevő lakóépületek hőszigetelésével pedig 
radikálisan csökkenteni tudjuk a háztartások 
energiaszámláit, milliókat emelve ki az energia-
szegénységből Európa-szerte.

Megújuló energiaforrásokat és energiauniót!
Nem mindegy, miből nyerjük az energiát. A meg-
újuló energiaforrások jelentik a jövőt mindenki-
nek, nemcsak a jómódban élőknek. A Fényhozók 
program támogatásával munkatársaimmal egy-
szerű eszközökkel megújuló alapú energiát vit-
tünk a mélyszegénységben élők lakásaiba. Ezek 
a megoldások kicsiben enyhítenek az energia-
szegénységén. De nagyobb léptékben is hason-
ló szemléletre van szükség. Európa biztonságos 
ellátása mindenki számára elérhető tiszta ener-
giával a közeljövő egyik legfontosabb kérdése. 
Ehhez a határokon átívelő energiarendszerekre 
van szükség, hogy függetlenítsük Európa ener-
giaellátását a külső tényezőktől, mindenekelőtt 
az egyre kiszámíthatatlanabb Oroszországtól. 
Ezekért a célokért léptem fel az Európai Energi-
abiztonsági Stratégia és az uniós Tiszta Energia 
Csomag vitáiban.

Magyarország energiaellátását sokkal jobban is 
meg lehet szervezni.
Ha valaki kritizál valamit, elvárható, hogy mutas-
son hiteles, megvalósítható alternatívát. Ezért a 
legjobb európai szakértők segítségével alternatív 
energia-útitervet készítettünk Magyarország szá-
mára.



Ez az útiterv részletes számításokkal bizonyítja, 
hogy jobban járnánk a fenntartható energiával. 
A Paksra szánt ezermilliárdok helyett az energi-
arendszer zöldítésére, energiahatékonyságra, 
korszerű szigetelésre lenne érdemes költeni. Így 
olcsóbb, tisztább, biztonságosabb energiához 
jutnánk, és több munkahely is létesülne. A mun-
ka eredményei a www.fenntarthatoenergia.hu 
honlapon nyilvánosan elérhetők.

Paks

A Paks2-beruházás értelmetlen, drága, veszélyes, 
évtizedekre eladósítja és orosz függésbe taszítja 
az országot. Ezért küzdök ellene szakadatlanul.

Brüsszelben küzdöttem ellene
Panaszom nyomán indított kötelezettségszegési 
eljárást az Európai Bizottság amiatt, hogy a kor-
mány közbeszerzési eljárás nélkül ajándékoz-
ta Oroszországnak a paksi projektet. Az üzem-
anyagszállítási szerződés módosítása is ennek 
a munkának eredménye, így a magyar kormány 
szándékával szemben ne függjünk húsz évig 
Oroszországtól az új erőmű fűtőelemeinek be-
szerzésénél.

Ugyancsak az általam benyújtott panasz nyomán 
kellett a kormánynak visszavonnia azt a törvény-
módosítást, ami a nukleáris hatóság független-
ségének kiiktatásával, közvetlenül kormányzati 
kézbe adta volna az atomerőművi engedélyezé-
sek befolyásolásának lehetőségét.

Titkos Paks
Nem törődhetünk bele, hogy Orbán és Putyin 
eltitkolja előlünk a projektről kötött szerződést. 
A magyar kormánnyal és a Roszatommal is pert 
nyertem, hogy kiderüljön, milyen feltételekkel 
kapták meg az oroszok az egyik legdrágább és 
legfölöslegesebb beruházását. Öt év bírósági 
küzdelem után 2019 tavaszán több ezer oldalnyi 
korábban titkolt szerződést tett közzé Paks II. Zrt. 
a honlapján. 

Több száz oldalnyi dokumentumot hoztam nyil-
vánosságra, hogy kiderüljön, hogyan zajlott az 
uniós kötelezettségszegési eljárás, és hogyan 
engedte át végül a Bizottság a bővítés enegedé-
lyezését. 



Minden képviselőnek lehetősége van látogató-
csoportokat fogadni. Hozzám minden évben ér-
kezik egy roma látogatócsoport, amelynek tagjai 
megismerkedhetnek az EU működésével,

Kiderítettem, milyen szerepe volt a „Mr. Russia” 
néven is ismert Klaus Mangold lobbistának Paks 
brüsszeli engedélyének egyengetésében.

Megvédjük a Dunát!
Megvizsgáltam, hogy mit tesz a Dunával az atom-
erőmű. 2018 nyarán világossá vált, hogy a válto-
zó éghajlati viszonyok között már a Duna élővi-
lágát veszélyezteti, hogy az erőmű hűtővizét a 
Dunából veszik, és oda eresztik vissza. A Paksot 
üzemeltető cég maga sem tudja, milyen környe-
zeti károkat okozhat Paks2, ha üzembe áll.

Roma integráció

Roma hét a Parlamentben
Egy svéd roma képviselőtársammal közös kez-
deményezésünk nyomán, 2016 óta az Európai 
Parlamentben minden tavasszal megrendeztük 
a Roma Hetet. Konferenciák, kiállítások és kon-
certek révén hívjuk fel a figyelmet az európai 
romák valós helyzetére és az integráció fontos-
ságára. Kezdeményezésünkből hagyomány lett, 
évről évre több uniós intézmény csatlakozik a 
rendezvényhez, ami egyre több embert mozgat 
meg. A 2018-as Roma Hétre az ózdi gyerekekből 
álló Várkonyi Csibészek együttest is meghívtuk
Brüsszelbe, és tehetségüktől elámult a Parla-
ment.

Várkonyi Csibészek tagjai a Parlamentben



megoszthatják a gondjaikat, tapasztalataikat és 
javaslataikat az uniós intézmények képviselőivel 
és más országokból érkező roma aktivistákkal.

Fényhozók program
Az általam alapított Zöld Műhely Alapítvány, a Ro-
maversitas Alapítvánnyal közösen több magyar-
országi telepen kis napelemekkel és akkumulá-
torokkal működő világítási rendszert vitt olyan 
házakba, amelyekben nincs áram, vagy már ré-
gen kikapcsolták. Ez a Fényhozók program.

Az Európai Parlamentben tizenöt alkalommal 
szólaltam fel roma ügyekben a plenáris ülésen, 
vagy intéztem kérdést az uniós intézményekhez. 
Többek között az én panaszom alapján indított 
vizsgálatot az Európai Bizottság a szegregáló ma-
gyar iskolákkal szemben, és kötelezte a magyar 
kormányt a szegregált oktatás felszámolására.

Turay Balázs fotóművésszel megvalósított prog-
ramunk során a miskolci számozott utcák stadi-
onépítés miatt kilakoltatott, többségükben roma 
származású lakóinak a sorsát követtük nyomon. 
A munka eredményeként készült fotográfiai 
anyagot a 2018-as Roma Hét keretében az Euró-
pai Parlamentben is kiállítottuk, a megnyitón a 
számozott utcák lakóközösségének képviselője 
is jelen volt. Az anyagot további kiállításokon is a
közönség elé tárjuk.

Én magam is segítettem a napelemek felszerelésé-
ben

Kiállításmegnyitó az Európai Parlamentben, ahol a 
miskolci számozott utcák lakóiról szóló fotókat mu-
tattunk be



A korrupció ellen, a demokráciáért

A korrupció és a korrupcióba való tehetetlen 
beletörődés rengeteget árt a demokrácia iránti 
bizalomnak. A ciklus során elvégzett munkával 
talán azt is sikerült megmutatni, hogy nem va-
gyunk szükségképpen eszköztelenek a korrupci-
óval szemben. A korrupció és az átláthatatlanság 
hatalmas probléma, de van más lehetőség is a 
beletörődés helyett.

Az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bi-
zottságában folyamatosan vizsgáltuk, hogy mire 
költik az uniós adófizetők pénzét. A legközvetle-
nebb feladat maguknak az uniós intézménye nek 
az elszámoltatása volt, amin én is sokat dolgoz-
tam.

Megvizsgáljuk a költéseket
A bizottság feladata vizsgálni azt is, hogy a tag-
országokban, köztük Magyarországon, mennyire 
hasznosan hasznáják fel az uniós forrásokat. A 
bizottság tagjaként számos helyszíni vizsgálat-
ban, és számos gyanús ügy feltárásában részt 
vettem. Tucatnyi bejelentést tettem magyar-
országi visszaélésekkel kapcsolatban, amelyek 
nyomán számos ügyben indított vizsgálatot az 
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF).

A közismert Elios-ügyben is többek között az 
én bejelentésemre indult vizsgákat, amelynek 
eredményeként az OLAF arra a következtetésre 
jutott, hogy a szervezett bűnözésre emlékeztető 
eszközökkel tervezték ellopni a magyar és uniós 
adófizetők pénzét. Én derítettem ki, hogy a ma-
gyar kormány föladta az alkudozást, nem adja be 
a végső számlákat a Bizottságnak, ezzel lényegé-
ben beismerte, hogy szerintük sem feleltek meg 
az Elios projektjei a szabályoknak.

Egy másik példa a Korányi-projekt, amelynek 
vizsgálata során egy új visszaélési technikát tár-
tunk fel. Ennek lényege, hogy a kormánypárthoz 
közeli vállalkozók silányabb anyagok beépítésé-
vel próbáltak több százmilliós nyereségre szert 
tenni. Bejelentésem nyomán a Közbeszerzési 
Hatóság nem csak ebben az ügyben lépett fel
hatékonyan, hanem általánosan is lehetetlenné 
tette ennek a csalási technikának az alkalmazá-
sát.

Van megoldás!
A vizsgálatok, különösen az európai intézmények 
által elvégzett vizsgálatok azonban sokszor kö-
vetkezmények nélkül maradnak. Az OLAF átadja 
a következtetéseit a hazai ügyészségnek, aztán 
sokszor, ahogy láttuk az Elios-ügyben is, nem 
történik semmi. Az Európai Parlament sok éves 
erőfeszítései nyomán végre hamarosan feláll az 
Európai Ügyészség, amelynek feladata az uniós 
források terhére elkövetett bűncselekmények ül-
dözése lesz.



Egy ilyen szerv a tagállami politika legfelsőbb 
köreit is érintő, ezért az adott esetben politikai 
irányítás alatt álló tagállami ügyészség által nem 
üldözött korrupció ellen is fel tud majd lépni. A 
magyar kormány természetesen hallani sem 
akar erről. Mindannyiunk fellépésére szükség 
van, hogy kikényszerítsük a csatlakozást az Euró-
pai Ügyészséghez.

Hasonló eszköz lehetne a politikával összefonó-
dott korrupció ellen egy teljes függetlenséget 
élvező korrupcióellenes ügyészség létrehozása 
Magyarországon. Munkatársaimmal elkészíte-
tünk egy erre irányuló törvényjavaslatot, amit a 
Párbeszéd minden évben benyújtott az ország-
gyűlésnek. Természetesen a kormányoldal eluta-
sította a javaslatot, de legalább sikerült elindíta-
nunk a vitát erről az intézménytípusról a hazai 
közéletben.

A korrupciót nemcsak üldözni lehet, hanem meg 
is lehet előzni az átláthatóság javításával és meg-
követelésével. Sok munkánk van abban, hogy a 
jövőben szigorúbb szabályok lesznek érvényben 
minden uniós költésre.

A közérdek védelmének egyik legfontosabb kér-
dése az átláthatóság kikényszerítése iparági lob-
bik és a szabályozásért felelős közintézmények 
kapcsolatában. Ennek érdekében, ha kellett, 
a bíróságig is elmentem. Noha szinte minden 
nemzetközi szervezet szerint rákkeltő lehet, az 
Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal mégis enge-
délyezte a glifozát nevű növényvédőszer haszná-
latát. Miért? Azt mondják, tanulmányok alapján,
de a tanulmányok titkosak. Jelenleg az Európai 
Unió Bírósága előtt van az ügyünk, amivel a dön-
tést alátámasztó tanulmányok nyilvánosságát 
igyekszünk elérni. Egy tudományos eredmény 
csak akkor hiteles, ha kiállja a nyilvánosság, ben-
ne a tudományos nyilvánosság kritikáját. Az eltit-
kolt tudomány nem tudomány.

Képviselőtársaimmal az eltitkolt tanulmányok miatt 
tüntettünk

Én magam is gyűjtöttem aláírásokat, hogy csatlakoz-
zunk az Európai Ügyészséghez



például a tényfeltáró újságírás, finanszírozási 
válságban vannak. Kezdeményezésemre renge-
teg munkával sikerült újjáéleszteni egy korábban 
egyszer már elhatározott, de aztán elszabotált 
projektet a határokon átívelő oknyomozó újság-
írás uniós támogatására.

Sokféle támogatást nyújt az újságírók munkájá-
hoz a lipcsei székhelyű Európai Központ a Sajtó- 
és Médiaszabadságért. Sokat küzdöttem azért, 
hogy az intézmény támogatása biztosított legyen 
az Unió költségvetésében.

A független újságírók olyan ellenszélben dolgoz-
nak, ahol a kormány és az állami cégek a propa-
ganda médiába öntik a milliárdokat. Ebben az 
igazságtalan rendszerben nem az számít, hogy 
az olvasókat és nézőket mi érdekli, hanem, hogy 
kit kedvel a hatalom. Mivel ez torzítja a szabad 
versenyt, ezért az Európai Bizottsághoz fordul-
tam, hogy vizsgálják meg a magyar kormány rek-
lámköltéseit.

Az európai politika és közigazgatás egyik sajátos-
sága az az intenzitás, amivel cégek és szerveze-
tek képviselni igyekszenek az érdekeiket az Unió 
intézményeinél. Az európai demokrácia egyik 
sarkalatos kérdése ennek a tevékenységnek az 
átláthatósága. A ciklus kezdetétől küzdök az ezt 
biztosító szabályozásért az összes uniós intéz-
ményre vonatkozóan.

Aki átláthatóságot szeretne, magán kell kezde-
nie. Azért küzdök, hogy az Európai Parlament szi-
gorú átláthatósági szabályokat határozzon meg, 
hogy a saját tagjai hogyan költhetik el a költség-
térítési pénzeiket. Kezdeményezésemre, először 
a zöld frakcióban fogadtunk el erre vonatkozóan 
egy szigorú önszabályozást. A honlapomon min-
den, a költségtérítési keretből történt kifizetés 
megtalálható. Hasonlóan, a lobbitalálkozóimat 
is mindig regisztrálom. 2019-ben pedig munkám 
nyomán elfogadta a parlament, hogy a képvise-
lői költségtérítésekre a korábbinál sokkal szigo-
rúbb szabályok vonatkoznak.

Védjük meg a médiát és az újságírókat!
A demokráciát fenyegető mai veszélyek egyik 
legnagyobbika a független, minőségi újságírás, 
és a média sokszínűségének visszaszorulása. 
Magyarországon nagyon rossz a helyzet ebből a 
szempontból, de más uniós országokban is van-
nak súlyos problémák. Márpedig szabad sajtó 
nélkül nincs demokrácia. Ezért évek óta küzdök 
azért, hogy az Unió a szavakon túl a gyakorlatban 
is tegyen a sajtószabadságért.

Régóta köztudott, hogy az olyan, a politika nyilvá-
nos ellenőrzése szempontjából kulcsfontosságú, 
viszont sokba kerülő újságírói műfajok, mint 

Konferencia Berlinben a független média támogatá-
sáról



Ugyancsak rendszerint nagy kockázat árán lép-
nek fel a közérdek védelmében a közérdekű be-
jelentők, amiért sokszor zaklatás és megtorlás a 
jutalmuk. A társadalom tartozik nekik azzal, hogy 
biztosítsa a jogi védelmüket, ennek szintje és ha-
tékonysága azonban nagyon különböző az Unió 
országaiban. Az Európai Parlament már hosszú 
ideje igyekezett rábírni az Európai Bizottságot, 
hogy készítsen jogszabálytervezetet a bejelentők 
uniós szintű védelmére. Munkatársaimmal arra 
jutottunk, hogy szakértők bevonásával elkészí-
tünk egy komplett jogszabálytervezetet, amit

leteszünk a nyilvánosság és a Bizottság asztalá-
ra, hogy megmutassuk, a feladat elvégezhető, és 
ezzel kimozdítsuk az erről szóló vitát a holtpont-
ról. Az eredmény nem maradt el. Várhatóan még 
2019-ben elfogadják a jogszabályt, amivel új kor-
szak kezdődhet az Unióban a közérdekű bejelen-
tők védelmében.

Napjaink antidemokratikus tendenciáinak egyike 
a hatalomtól független civilek működésének aka-
dályozása. Küzdök azért, hogy az Európai Unió ne 
hagyja magára a civileket Magyarországon, ahol 
a kormány mindent megtesz az ellehetetleníté-
sükért. Megakadályoztam, hogy néppárti képvi-
selők kezdeményezésére az Európai Parlament 
a civilszervezetek kritizáló jelentést fogalmazzon.

Az újságírók sokszor nagy személyes kockázatot 
vállalnak, hogy a nyilvánosságot tájékoztatni tud-
ják a közérdeket érintő ügyekről. Akik le akarják 
állítani őket, időnként az életük elleni támadás-
tól sem riadnak vissza. Ennek áldozata lett 2017 
márciusában Jan Kuciak, a fiatal szlovák oknyo-
mozó újságíró. Az Európai Parlament vizsgálóbi-
zottságot küldött Szlovákiába annak vizsgálatára, 
hogy a szlovák hatóságok mit tesznek a bűnügy 
felderítéséért.

Szlovákiában a helyszínen vizsgáltam a helyi hatósá-
gok munkáját

A luxemburgi bíróság előtt Horváth Andrással, aki a 
NAV szabálytalanságait tárta föl



Mindennapok

A képviselőség legnagyobb része a háttérben zaj-
lik. A napi küzdelmek és kitartó munka néha nem 
olyan látványos, de ezek nélkül a sikereket sem le-
hetne elérni.



Díjaim, kitüntetéseim

MEP Awards 2019 - Legaktívabb európai parla-
menti képviselő, környezetvédelmi kategória

Çerve College “Green Globe 2017” díj, környezet-
védelmi ügyekben végzett munkámért

Fundación Secretariado Gitano, Gitano díj 2017: 
antirasszizmus és roma integrációban végzett 
munkámért

Adófizetők Európai Egyesülete és a KKV-ket tömö-
rítő “SME Connect” díja: Környezetvédelmi kate-
góriában, az elmúlt öt évben végzett munkáért

MEP Awards 2019

Fundación Secretariado Gitano, Gitano díj Çerve College “Green Globe 2017” díj



Rólam írtak:

„Az eddigi legnagyobb taps a Bem téren akkor 
volt, amikor Jávor Benedek kijelentette: Brüsszel-
ben sokan nem szeretik Orbánt.” (index.hu)

„Ha lenne egy Európa-párti közös lista, és azon 
Európa-párti, hiteles politikusok szerepelnének, 
mint például Jávor Benedek, akkor az hiteles al-
ternatívát jelentene.” 
Márk-Zay Péter (azonnali.hu)

„Személy szerint is fontosnak tartom, hogy Ben-
ce megőrizhesse EP-s mandátumát, jól lehet vele 
együtt dolgozni.” (Ujhelyi István, Magyar Narancs)

„Értékelem Jávor szélmalom harcát.”
(Lázár János, kormányinfó)

„Jávor a legtöbbet dolgozó magyar Brüsszelben” 
(Blikk)

„...az atomerőmű ügyében példás következetes-
séggel eljáró Jávor Benedek” (Magyar Narancs)

„fontos tényezővé vált Jávor Benedek EP képvise-
lő brüsszeli tevékenysége” [Paks ügyében] (HVG)

Magyar Narancs online 136 cikk
HVG online 382 cikk
Index.hu 213 cikk
Átlátszó 21 cikk
444.hu: 109 cikk
RTL Klub Híradó 14 alkalom
Politico 31 cikk
Euractive 42 cikk

EUObserver 25 cikk
Euronews: 7 megjelenés

Financial Times 5 cikk
Guardian: 25 cikk

Süddeutsche Zeitung 8 cikk
Le Monde 6 cikk

La Libre Belgique 5 cikk

Saját cikkeim:

mérce.hu: Jogállamiság feltételek? - Fókuszájunk 
inkább a korrupcióra 

Magyar Narancs: A lőporos hordó: Megvédheti-e 
a magyar jogállamiságot az EU költségvetése?

HVG.hu: Kétsebességes Európa - Győzelem vagy 
Büntetés?

Euractiv: Energy efficiency is good for climate, 
consumers and industry – so why undermine it?

The European Files: Citizen at the heart of future 
water policy: access, human rights, participation 
and full transparency

Euractiv: Of Funds and Values: Conditionality in EU 
Cohesion Policy (Andor Lászlóval közös cikkem)

Forrás: Blikk



www.javorbenedek.eu
www.javorbenedek.blog.hu

benedek.javor@europarl.europa.eu

facebook.com/javorbenedek/

twitter: @javorbenedek

instagram: benedekjavor

A csapat
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