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Az Európai Parlamentet Önök – Európa 
polgárai – alkotják, az Unió mind a 28 
szegletéből. Így van ez, hiszen Önök 
választották meg az Európai Parlament 
751 képviselőjét. Az Önök szavazatának 
köszönhető, hogy e képviselők 
megváltoztathatják, azaz módosíthatják 
az európai jogszabályokat, az Önök 
érdekeit tartva szem előtt.

Az Önök által megválasztott képviselők 
engem tiszteltek meg bizalmukkal, hogy 
az Európai Parlament elnöke legyek és 
képviseljem ezt az intézményt annak 
érdekében, hogy az Európában élő 
emberek akaratának és törekvéseinek 
hűséges szószólója legyen. Elnökként 
az a célom, hogy Európát közelebb 
hozzam a polgáraihoz.

Mindent meg fogok tenni annak 
biztosítása érdekében, hogy a Parlament 
és képviselői még hatékonyabban 
érvényre juttassák az Önök elvárásait 

és elképzeléseit. Az Európai Uniónak 
gyakorlati intézkedésekkel kell választ 
adnia az Önök aggodalmaira olyan 
fontos területeken, mint például 
a foglalkoztatás, a növekedés, 
a biztonság, a migráció és az 
éghajlatváltozás.

Az Európai Unió a jólét és 
a stabilitás megteremtésének 
csodálatos eszközének bizonyult. Ha 
visszatekintünk a múltba, nagyszüleink 
idejébe, akkor láthatjuk, miként váltotta 
valóra az egyesült Európa az ő álmukat: 
azt, hogy többé ne legyen háború 
ezen a földrészen. Az ő gyermekeik és 
unokáik békeidőben születhettek és 
nőhettek fel, olyan környezetben, ahol 
az alapvető jogok érvényre jutnak.

Az európai projekt által elvetett magvak, 
a különböző országok és népességek 
közötti szinergiák meghozták 
termésüket: bámulatra méltó politikai 
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ELŐSZÓ 



fejleményeknek lehettünk tanúi, az 
egységes piacnak köszönhetően 
munkavállalók és vállalkozók milliói 
jutottak lehetőségekhez, és a diákok 
álma, a külföldön tanulás is valóság lett.

Ezek kétségtelen sikerek, ugyanakkor 
az is igaz, hogy Európa nem mindig 
találta meg a helyes választ az új 
kihívásokra, így az emberek joggal 
tették fel a kérdést: valóban képesek-e 
az uniós intézmények az előttük álló 
problémák megoldására?

Arra kell tehát törekednünk, 
hogy jobbá tegyük az Uniót, 
hogy még jobban eleget tegyen 
a rendeltetésének, hiszen ahhoz, 
hogy megóvjuk polgárainak 
érdekeit, minden eddiginél nagyobb 
szükségünk van az egységre. Ha 
ugyanis megosztottak vagyunk, akkor 
nem leszünk képesek megoltalmazni 
gazdasági és kereskedelmi érdekeinket, 
és nem szavatolhatjuk sem 
biztonságunkat, sem környezetünk 
védelmét.

Mi készen állunk e kihívásra, 
és keményen dolgozunk az 
eredményekért. Az Önök által 
választott képviselők fáradságot 
nem ismerve vizsgálják meg az 
Európai Bizottság által javasolt új és 
hatékonyabb jogszabályok tervezetét, 
vagy pedig nyomást gyakorolnak 
rá, hogy szolgálja jobban az európai 
népek érdekeit.

Ezt vállaltuk, amikor Önök 2014 
májusában megválasztottak 
bennünket, és a következő európai 
választásokon, 2019-ben is Önök 
mondanak majd ítéletet munkánk 
sikeréről.

Az Önök támogatása alapvető, mert ez 
adja meg számunkra az erőt választott 
képviselői feladataink ellátásához. 
Számítunk tehát az Önök, tájékozott 
európai polgárok figyelmére.

Antonio Tajani 
Az Európai Parlament elnöke
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Az Európai Unió (EU) egy 28 európai 
tagállamból álló, különleges gazdasági 
és politikai partnerség. A második 
világháború után alakult a gazdasági 
együttműködés elősegítésére, azon 
az elgondoláson alapulva, hogy 
az egymással kereskedő országok 
gazdasági szempontból egymásra 
vannak utalva, és így kevésbé valószínű 
a konfliktusok kialakulása. Az Unió 
a jogállamiságon alapul: minden 
tevékenységének alapját az összes 
tagállam által elfogadott szerződések 
képezik. 

Az Unió továbbra is figyelmet fordít 
arra, hogy intézményei átláthatóak és 
demokratikusak legyenek. Az Európai 
Parlament egy egyedülálló, a polgárok 
által közvetlenül megválasztott 
soknemzetiségű parlament. Az 
Európai Parlament 751 képviselője 28 
tagállam több mint 500 millió polgárát 
képviseli. Az európai polgárok számos 
módon részt vehetnek a politikai 
folyamatban. Szavazhatnak például 
a választásokon, kapcsolatba léphetnek 
az európai parlamenti képviselőjükkel, 
petíciót nyújthatnak be az Európai 
Parlamenthez, vagy európai polgári 
kezdeményezést indíthatnak, mellyel 
jogalkotási javaslat kidolgozására kérik 
fel a Bizottságot.

AZ EURÓPAI UNIÓ: 
MI ÉS MIÉRT? 

Petíció benyújtása az Európai Parlamenthez:
europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/00533cec74/Petitions.html

europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/00533cec74/Petitions.html


AZ UNIÓ LEGFONTOSABB EREDMÉNYEI

Ô

1. Fél évszázados béke, 
stabilitás és jólét; ezek 
jelentősen megnövelték több 
millió európai életszínvonalát.

4. Az egységes pénznem, 
az EU tagállamainak 
többségében használt 
euró megjelenése tovább 
erősítette a kereskedelmet 
és az utazást. 

5. Az emberi méltóság, 
a szabadság, a demokrácia, az 
egyenlőség, a jogállamiság és az 
emberi jogok tiszteletben tartásának 
értékeit az Európai Unió Alapjogi 
Chartája foglalja magában. Az uniós 
intézmények és a kormányok jogilag 
kötelesek tiszteletben tartani őket 
az uniós jogszabályok alkalmazása 
során.

6. Közös kül- és 
biztonságpolitika, amelynek 
segítségével az Unió egységesen 
léphet fel a nemzetközi 
ügyekben. Az Unió egységesen 
lép fel a nem EU-s országok felé 
irányuló fejlesztési támogatás 
nyújtásában, az emberi jogi 
kérdések nyomon követésében 
világszerte, és a nem EU-s 
országokkal fenntartott 
kereskedelmi kapcsolatok 
irányításában is.

3. Az úgynevezett 
„egységes piac” a legtöbb 
áru, szolgáltatás, pénz és 
személy számára lehetővé 
teszi az Unión belüli szabad 
mozgást, és az Unió fő 
gazdasági motorját jelenti.

2. Az Unió tagállamai közötti 
határellenőrzés eltörlésének 
következtében az emberek szabadon 
utazhatnak a kontinens legnagyobb 
részén. Európában külföldön élni és 
dolgozni is sokkal könnyebb.



AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA 

Az Európai Unió Tanácsa az egyes tagállamok kormányait 
képviseli. A Tanács elnökségét a tagállamok rotációs alapon 
töltik be.

AZ EURÓPAI TANÁCS

Az Unió fő prioritásairól a nemzeti és uniós szintű vezetőket 
tömörítő Európai Tanács dönt. Vezetője az elnök, tagjai pedig 
a nemzeti állam-, illetve kormányfők és a Bizottság elnöke.

AZ EURÓPAI UNIÓ 
INTÉZMÉNYEI
A FŐ UNIÓS INTÉZMÉNYEK ÉS FELADATAIK 
RÖVID ISMERTETŐJE

Ô

AZ EURÓPAI PARLAMENT

Az egyetlen közvetlenül megválasztott uniós szerv. Az Unió 
500 millió lakosát képviseli. Kulcsszerepe van az Európai 
Bizottság elnökének megválasztásában. Az uniós költségvetés 
és jogalkotás terén megosztott hatáskörrel rendelkezik az 
Európai Unió Tanácsával.



C

Tudjon meg többet az európai intézményekről és szervekről:  
europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_hu.htm

A SZÁMVEVŐSZÉK

A Számvevőszék uniós pénzügyeket vizsgál. A Számvevőszék 
külső ellenőrként elősegíti az Unió pénzügyi gazdálkodásának 
javítását, és egyben az uniós polgárok pénzügyi érdekeinek 
független őre.

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 

Európa egységes pénzneme, az euró központi bankja. Az EKB fő 
feladata az euró vásárlóereje, és így az árstabilitás megőrzése az 
euróövezetben. 

A BÍRÓSÁG

Az uniós jog körébe tartozó ügyek legmagasabb szintű bírósága. 
Az Unió jogszabályait értelmezi, és gondoskodik arról, hogy 
azokat minden tagállamban egyformán betartsák.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

Az Unió végrehajtó testülete, amely az uniós jogszabályok 
benyújtásáért és végrehajtásáért, a szerződések nyomon 
követéséért és az Unió napi működéséért felelős.

europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_hu.htm


AZ EURÓPAI PARLAMENT,  
HATÁSKÖRE ÉS SZEREPE

Az Európai Parlament (EP) a soknemzetiségű és többnyelvű demokrácia 
működésének egyedi példája. Az Európai Parlament megválasztott képviselői 
nyilvános vitákban vesznek részt, és alapvető szerepet játszanak az Unió politikáinak 
alakításában. Feladataik legfontosabb területei:

JOGSZABÁLYOK

Az EP közösen dönt az EU Tanácsával 
az Unió polgárainak mindennapi 
életét befolyásoló jogszabályokról. 
Olyan témák tartoznak ide, mint 
a szabad utazás, az élelmiszerbiztonság 
és fogyasztóvédelem, a környezet, 
illetve a gazdaság legtöbb ágazata. 
A tagállamoknak még mindig vétójoga 
van olyan területeken, mint például 
az adózás és a külügyek, illetve 
a védelempolitika. Bizonyos területeken 
az Európai Parlament hozzájárulására 

van szükség, mielőtt a Tanács döntést 
hoz. Még azokon a területeken is, 
amelyeken a tagállamok egyedül 
döntenek – például az oktatás és a 
kultúra – gyakran születnek uniós 
támogató intézkedések; ilyen az 
ERASMUS+ program, amely lehetővé 
teszi a fiatal európaiak számára, hogy 
külföldön tanuljanak, végezzenek 
önkéntes munkát, vegyenek részt 
képzésben, vagy szerezzenek 
munkatapasztalatot.

Vegyen részt az uniós szakpolitikák alakításában:   
europa.eu/eu-law/have-your-say/index_hu.htm

europa.eu/eu-law/have-your-say/index_hu.htm


EMLÉKEZETES, HOGY 2012-BEN AZ EURÓPAI PARLAMENT ELUTASÍTOTTA AZ 
ELLENTMONDÁSOS HAMISÍTÁS ELLENI KERESKEDELMI MEGÁLLAPODÁST (ACTA)

Ez a multinacionális szerződés 
nemzetközi szabályok létrehozására 
törekedett a szellemi tulajdonjogok 
érvényesítése terén. A polgárokat 
és a nem kormányzati érdekeket 
képviselő szervezetek azonban azzal 
érveltek, hogy az ACTA több alapvető 
jogot, például a véleménynyilvánítás 
szabadságát és a magánélethez való 
jogot is megsértheti.

A megállapodásról szóló titkos 
tárgyalások emellett kizárták a civil 
társadalmi csoportokat, a fejlődő 

országokat és a közvéleményt 
a folyamatból. Európa-szerte számos 
tüntetésre került sor, miután az Unió és 
sok tagállam aláírta a megállapodást. 
Az öt petícióval, köztük egy 2,8 millió 
aláírást tartalmazóval megerősített civil 
társadalmi nyomás eredményeképpen 
az Európai Parlament alaposan 
megvizsgálta, és végül elutasította 
a megállapodást.  

Ezzel gyakorlatilag megszűnt az ACTA, 
és ezután egyik uniós tagállam sem 
fogadhatta el a szövegét. 
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KÖLTSÉGVETÉS

Minden parlament első számú jogköre 
a költségvetési hatáskör – az tudja 
meghatározni a politikai prioritásokat, 
aki a forrásokat elosztja. Uniós szinten 
ezt a hatáskört az Európai Parlament 
és a Tanács közösen gyakorolja. Együtt 

fogadják el hétévente a többéves 
pénzügyi keretet, emellett évente 
ellenőrzik és jóváhagyják a következő 
évre szóló költségvetést, illetve az előző 
év kiadásait. 

További információk az uniós költségvetésről:  
europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/003dcd4001/The-budget-procedure-
explained.html

AZ EU HOSSZÚ TÁVÚ KÖLTSÉGVETÉSE, 2014–2020
Felső kiadási határ 7 évre

Ô

Természeti kincsek megőrzése és kezelése 
Közös agrárpolitika és vidékfejlesztés
(373,2 milliárd euró)

Versenyképesség a növekedésért és 
a foglalkoztatásért 
Kutatás-fejlesztés (125,6 milliárd euró)

Igazgatás  
(61,6 milliárd euró)

Az EU mint globális szereplő 
Nemzetközi ügyek (58,7 milliárd euró)

Szabadság, biztonság, igazságügy 
Belügyek (15,7 millárd euró)

Kohéziós politika a növekedésért és 
a foglalkoztatásért 
Munkahelyek, területi kohézió és együttműködés 
(325,1 milliárd euró)

Összkiadás (960 milliárd euró) 
Beleértve 27 millió eurót Horvátország kompenzálására

europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/003dcd4001/The-budget-procedure-explained.html
europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/003dcd4001/The-budget-procedure-explained.html


ELLENŐRZÉS

Az Európai Parlament követi nyomon az 
uniós alapok megfelelő felhasználását. Az 
EP-választások eredményeit figyelembe 
veszik az Európai Bizottság elnökének 
jelölése során, de a Parlament emellett 
meg is választja az elnököt, és jóvá is 
hagyja a Bizottság kinevezését (elnök és 
a biztosi testület), illetve lemondásra is 
kényszerítheti azt. A biztosoknak gyakran 
meg kell védeniük az elképzeléseiket 
a Parlament előtt, emellett az Európai 
Tanács elnöke és az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselője is 

rendszeresen megjelenik a Parlamentben, 
hogy tájékoztassa a képviselőket, és 
válaszoljon a kérdéseikre. Az elmúlt 
néhány évben a Parlament jelentősen 
növelte az euró kérdésében az összes 
vezető döntéshozóval folytatott 
megbeszélések volumenét, hogy 
átláthatóbbak legyenek a monetáris 
kérdésekről szóló döntések. Ebben 
az értelemben az EP egyike lett azon 
kevés fórumnak, amely az euróövezet 
kormányzásának átláthatóságát törekszik 
javítani. 

További információk az EP jogköreiről és eljárásairól:
europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/007c895f4c/Powers-and-procedures.html

europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/007c895f4c/Powers-and-procedures.html


AZ EURÓPAI PARLAMENT 
ÉS A SZABADSÁG ÉS A DEMOKRÁCIA 
VÉDELME

Mint az Unió egyetlen választott 
intézménye, a Parlament nagyon 
komolyan veszi a szabadságjogok, 
az emberi jogok és a demokrácia 
védelmezőjeként betöltött szerepét 
mind Európában, mind azon túl. 
Képviselőinek szerepe alapvetően 
a polgárok uniós szintű képviselete 
és érdekeik érvényesítése az európai 
vezetők és az Unió intézményei felé.

Az Európai Parlamentnek hozzájárulását 
kell adnia az Unió által megkötött 
legtöbb nemzetközi szerződéshez, 
továbbá részt vesz az Unió fejlesztési 
és humanitárius segítségnyújtási 
politikáinak meghatározásában. 
A képviselők egyre többször latba vetik 
befolyásukat az európai külpolitika 

terén, és szoros kapcsolatot tartanak 
a jogalkotókkal világszerte. 

A képviselők gyakran látnak el választási 
megfigyelői feladatokat számos 
országban a világon, a szabálytalanságok 
ellenőrzése céljából. Odafigyelnek 
arra is, hogy az Unió külső gazdasági 
és kereskedelmi megállapodásai 
tiszteletben tartsák az emberi jogokat, 
és ők ítélik oda a Szaharov-díjat azon 
személyek vagy szervezetek számára, 
akik – illetve amelyek – védik az 
emberi jogokat, a demokráciát és 
a véleménynyilvánítás szabadságát, 
továbbá az egész világon küzdenek 
az intolerancia és az elnyomás ellen. 
A díjazottak között van Malála Júszafzaj, 
Nelson Mandela és Ang Szán Szu Csí. 

További információk az Európai Parlament Szaharov-díjáról:
europarl.europa.eu/sakharov 

europarl.europa.eu/sakharov




AZ EURÓPAI PARLAMENT  
FELÉPÍTÉSE
AZ EP FELÉPÍTÉSE 
KÉPVISELŐCSOPORTOK SZERINT (2017.1.23.)

Ô

 EPP Európai Néppárt 
(Kereszténydemokraták) 
képviselőcsoport

 S&D Európai Szocialisták 
és Demokraták Progresszív 
Szövetsége képviselőcsoport

 ECR Európai Konzervatívok és 
Reformerek képviselőcsoport

 ALDE Liberálisok és Demokraták 
Szövetsége Európáért 
képviselőcsoport

 GUE/NGL Egységes Európai Baloldal/ 
Északi Zöld Baloldal 
képviselőcsoport

 Greens/EFA Zöldek/Európai Szabad 
Szövetség képviselőcsoport

 EFDD Szabadság és Közvetlen 
Demokrácia Európája 
képviselőcsoport

 ENF Nemzetek és Szabadság Európája

 NI Független képviselők

EPP

217

S&D

189 ECR

74

ALDE

68

GUE/NGL

52

Greens/EFA

51

EFDD

42
ENF

40
NI

18

Összesen  751



A KÉPVISELŐHELYEK ELOSZLÁSA 
KÉPVISELŐCSOPORTOK ÉS TAGÁLLAMOK SZERINT (2017.1.23.)

Ô
EPP S&D ECR ALDE

GUE/
NGL

Greens/
EFA EFDD ENF NI

Össze-
sen

Belgium 4 4 4 6 2 1 21

Bulgária 7 4 2 4 17

Csehország 7 4 2 4 3 1 21

Dánia 1 3 4 3 1 1 13

Németország 34 27 6 4 8 13 1 1 2 96

Észtország 1 1 3 1 6

Írország 4 1 1 1 4 11

Görögország 5 4 1 6 5 21

Spanyolország 17 14 8 11 4 54

Franciaország 20 13 7 4 6 1 20 3 74

Horvátország 5 2 1 2 1 11

Olaszország 15 30 2 3 1 15 6 1 73

Ciprus 1 2 1 2 6

Lettország 4 1 1 1 1 8

Litvánia 3 2 1 3 1 1 11

Luxemburg 3 1 1 1 6

Magyarország 12 4 2 3 21

Málta 3 3 6

Hollandia 5 3 2 7 3 2 4 26

Ausztria 5 5 1 3 4 18

Lengyelország 23 5 19 1 2 1 51

Portugália 8 8 1 4 21

Románia 12 15 1 3 1 32

Szlovénia 5 1 1 1 8

Szlovákia 6 4 3 13

Finnország 3 2 2 4 1 1 13

Svédország 4 6 3 1 4 2 20

Egyesült Királyság 20 21 1 1 6 20 1 3 73

Összesen 217 189 74 68 52 51 42 40 18 751



ISMERJE MEG JOBBAN 
AZ EURÓPAI PARLAMENTET! 
LÁTOGASSON EL HOZZÁNK…

Meg akarja érteni, honnan jönnek az Európai Unió jogszabályai? Meg 
kívánja tudni, hogy képviselői hol hozzák meg a mindennapi életét  
befolyásoló döntéseket?

Az Európai Parlament Brüsszelben és Strasbourgban interaktív látogatásokat kínál, 
lehetővé téve a látogatók számára az intézmény, annak története és az uniós környezet 
egészének jobb megértését. A látogatással kapcsolatos minden fontos információt 
megtalál az Európai Parlament honlapján (europarl.europa.eu/visiting/hu/).

EURÓPA ÁLLOMÁS (BRÜSSZEL)
Csodálja meg az Európai Parlament interaktív 3D makettjét és tájékozódjon történetéről, 
épületeiről, híres látogatóiról és a látogatóknak kínált különféle tevékenységekről. Az 
Európa állomás az Európai Parlament épületeiben tett látogatásának kiindulópontja. 

PARLAMENTARIUM (BRÜSSZEL)
Egy interaktív és szórakoztató technológia révén tudjon meg többet az európai 
integráció történetéről és arról, hogy milyen hatással van az Unió a mindennapi 
életünkre! Az Európai Parlament látogatóközpontja előzetes bejelentkezés nélkül, a hét 
minden napján látogatható. 

SZEREPJÁTÉKOK ISKOLÁK SZÁMÁRA (BRÜSSZEL)
14–18 éves vagy? Néhány órára bújj bele egy európai képviselő bőrébe, és fedezd fel 
játékos és újszerű módon az Európai Parlament döntéshozatali eljárásait (hétköznapokon 
csak foglalással, 16–32 fős diákcsoportok részére, időtartam: 2,5 óra).

AZ EURÓPAI TÖRTÉNELEM HÁZA (BRÜSSZEL)
Éljen át egy utazást Európa történelmén keresztül és fantáziáját bevetve képzelje el 
jövőjét. Ezt a múzeumot többek között a kiállítások, a multimédiás vezetett látogatások, 
a pedagógiai eszközök, valamint a különféle témákban szervezett műhelymunkák és 
szemináriumok varázsolják egyedi élménnyé. Nyitás 2017 májusában.

europarl.europa.eu/visiting/hu/


SZOLIDARITÁS 1980 SÉTÁNY (BRÜSSZEL)
A sétányon az európai és más intézmények minden évben több mint 40 nyilvános 
rendezvényt szerveznek. Ne felejtse el tanulmányozni a programot, vagy néhány pillanatra 
megállni, lazítani, megcsodálni az épületeket és átélni az Európai Parlament atmoszféráját. 

A PLENÁRIS ÜLÉSTEREM MEGTEKINTÉSE EGYÉNI LÁTOGATÓK SZÁMÁRA 
(BRÜSSZEL ÉS STRASBOURG) 
Fedezze fel a brüsszeli üléstermet az EU 24 hivatalos nyelvén rendelkezésre álló multimédiás 
idegenvezetés segítségével, előzetes foglalás nélkül.
Érdekli a viták lezajlása? Kísérje figyelemmel a plenáris ülést Strasbourgban vagy Brüsszelben 
a látogatói karzatról, előzetes foglalás nélkül, azonban a helyek száma korlátozott.

LÁTOGATÓCSOPORTOK A PARLAMENTBEN (BRÜSSZEL ÉS STRASBOURG) 
Foglaljon le egy látogatást csoportja számára (legalább 10 fő, hétköznapokon) és vegyenek 
részt egy érdekes előadáson a Parlament szerepéről és tevékenységeiről. A látogatás 
magában foglalja a plenáris ülésterem megtekintését is Brüsszelben vagy Strasbourgban.

EUROSCOLA PROGRAM (STRASBOURG)
Tanítványai 16 és 18 év közötti fiatalok és az Európai Unió 28 tagállama valamelyikéből 
származnak? A Parlament meghívja őket, hogy helyezkedjenek el kényelmesen 
a parlamenti ülésterem székeiben, hogy állásfoglalásokat vitassanak meg és fogadjanak el 
és egy dinamikus és többnyelvű keretben megismerjék az Európai Parlament döntéshozatali 
folyamatát.



A PARLAMENT – KÖZEL ÖNHÖZ
Látogasson el az Európai Parlament tájékoztatási irodái által valamennyi tagállamban 
európai kérdésekről szervezett információs eseményekre, kiállításokra és vitákra:

EURÓPAI PARLAMENT TÁJÉKOZTATÁSI IRODÁJA 
MAGYARORSZÁGON
Lövőház u. 35.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 14113540
epbudapest@europarl.europa.eu
europarl.hu

HA KÉRDÉSE VAN, FORDULJON HOZZÁNK 
BIZALOMMAL:
Place du Luxembourg 100
1050 Bruxelles
BELGIUM
visit@europarl.europa.eu
europarl.europa.eu/visiting/fr/

mailto:epbudapest@europarl.europa.eu
europarl.hu
mailto:visit@europarl.europa.eu
europarl.europa.eu/visiting/fr/


…VAGY LÉPJEN VELÜNK  
KAPCSOLATBA!

LÁTOGASSON EL HONLAPUNKRA
élőben követheti figyelemmel a plenáris vitákat, megtalálhatja az Ön európai par-
lamenti képviselőinek elérhetőségeit, és nem utolsósorban sok információt a leg-
újabb hírektől kezdve a konkrét témákban készített tanulmányokig és jelentésekig: 
europarl.europa.eu

CSATLAKOZZON FACEBOOK-KÖZÖSSÉGÜNKHÖZ, ÉS VEGYEN RÉSZT 
A VITÁBAN
facebook.com/europeanparliament 

KÖVESSEN MINKET A TWITTEREN
twitter.com/europarl_hu

KÖVESSE VALÓS IDŐBEN AZ ÖSSZES KÉPVISELŐT ÉS POLITIKAI PÁRTOT 
epnewshub.eu

http://www.europarl.europa.eu/
twitter.com/europarl_hu
http://epnewshub.eu
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