
 

Strasbourgban történt: klímaváltozás,
újrahasznosítás, Macron látogatása
 
Az EP-képviselők elfogadták a széndioxid-kibocsátásra és a hulladékokra vonatkozó
szabályokat, és a francia elnökkel vitáztak Európa jövőjéről. Összefoglaló az áprilisi
plenáris ülésről.
 
Úton a körkörös gazdaság felé
 
 
Növelnék az újrahasznosítás mértékét, miközben csökkentenék a hulladéklerakók számát az
EP-képviselők a körkörös gazdaságról szóló jogszabálycsomag új vállalásai szerint. 2035-re a
kommunális hulladék 65%-át újrahasznosítanák.
 
Klímavédelmi célkitűzések
 
 
Európa  szerte  30%-kal  kell  csökkenteni  a  szállítmányozásban,  a  mezőgazdaságban,  az
építőiparban és a hulladékkezelés területén keletkező széndioxid-kibocsátást. Emellett az EP
erdősítéssel igyekszik ellensúlyozni az erdőírtásból származó széndioxid-kibocsátást.
 
Macron Európa jövőjéről
 
 
 
Emmanuel Macron francia elnök védelmébe vette az „európai szuverenitást”, amikor az EP-
képviselőkkel és Jean-Claude Juncker bizottsági elnökkel vitatta meg az Európa jövőjét érintő
kérdéseket kedden.
 
 
 
 Facebook-Cambridge Analytica botrány A Facebook-Cambridge Analytica botrány kapcsán
napirendre került az adatvédelem, a választások manipulációja és az európaiak magánéletének
védelme is. Az EP-képviselők arra szólították fel Mark Zuckerberget, a Facebook
vezérigazgatóját, hogy jelenjen meg a Parlament előtt, mert magyarázattal tartozik az
európaiaknak.
 
 
Energiatakarékos épületek
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/society
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180411IPR01518/korkoros-gazdasag-tobb-ujrahasznositas-kevesebb-szemetlerako
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20170711STO79506/klimavaltozas-az-erdok-vedelmevel-a-szen-dioxid-kibocsatas-ellensulyozasaert
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20170711STO79506/klimavaltozas-az-erdok-vedelmevel-a-szen-dioxid-kibocsatas-ellensulyozasaert
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180411IPR01517/emmanuel-macron-vedelmebe-vette-az-europai-szuverenitast
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180411IPR01517/emmanuel-macron-vedelmebe-vette-az-europai-szuverenitast
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180418STO02004/facebook-cambridge-analytica-botrany-zuckerberg-valaszoljon-az-europaiaknak
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180418STO02004/facebook-cambridge-analytica-botrany-zuckerberg-valaszoljon-az-europaiaknak


2050-re jönnek a csaknem nulla energiaigényű épületek az EP új vállalása szerint. A
módosított jogszabály arra kötelezné a tagországokat, hogy dolgozzanak ki hosszú távú
stratégiát a köz- és magánépületek felújítására.
 
Szíriai helyzet
 
 
A Parlament elfogadhatatlannak tartja a vegyi fegyverek bevetését Szíriában.
 
Közegészségügyi kockázat az oltáselkerülés
 
 
 
Az EP-képviselők aggasztónak találják, hogy egyre több európai utasítja vissza a
védőoltásokat, és ez komoly közegészségügyi kockázatot jelent. Az oltásokba vetett bizalom
helyreállításhoz a Parlament átláthatóbbá tenné a védőoltások értékelési folyamatait, és
támogatná a független kutatási programokat.
 
 
Minőségi bioélelmiszerek
 
 
A Parlament  jóváhagyta a bioélelmiszerek szigorúbb ellenőrzéséről  szóló szabályokat.  A
fogyasztók ezentúl  biztosak lehetnek benne, hogy az EU-n kívülről  érkező biotermékek is
megfelelnek  az  uniós  sztenderdeknek,  csoportos  minősítéssel  pedig  a  kistermelőknek
olcsóbban  szerezhetnek  öko-minősétést.
 
Az újságírók védelme
 
 
A Parlament szerint hatékonyabb fellépésre van szükség az európai újságírók és a közérdekű
bejelentők (whistleblowerek) védelmében. Antonio Tajani, az EP elnöke szerint Ján Kuciak
szlovák oknyomozó újságíró és menyasszonya, Martina Kušnírová, valamint Daphne Caruana
Galizia máltai  oknyomozú újságíró meggyilkolása az európai  értékek aláásására irányuló
kísérlet.  Elmondta, hogy az EP tartozik annyival  minden európai újságírónak, hogy kiáll  a
szabad és független sajtó mellett.
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180328STO00750/jonnek-a-nulla-energiaigenyu-hazak
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180411IPR01516/smarter-and-more-energy-efficient-buildings-in-the-eu-by-2050
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180411IPR01514/az-ules-megnyitasa-az-ep-eliteli-a-vegyi-fegyverek-hasznalatat-sziriaban
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180316STO99921/vedooltasok-egyre-kevesebb-europai-oltatja-be-magat
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180412IPR01612/kozegeszsegugyi-veszelyt-jelent-az-oltasok-szamanak-csokkenese
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180404STO00909/okologiai-termekek-az-eu-ban-a-fobb-adatok-es-az-uj-szabalyok-infografika
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180411IPR01523/jobb-minosegu-bioelelmiszerek
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180411IPR01528/murder-of-jan-kuciak-meps-urge-action-to-protect-journalists-across-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180411IPR01528/murder-of-jan-kuciak-meps-urge-action-to-protect-journalists-across-the-eu


További információ
Hírek a plenáris ülésről
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
Flickr
Reddit
Google+
Newshub
Az EP multimédiás anyagai egy helyen

Plenáris ülés
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/from-facebook-to-syria-5-numbers-to-take-away-from-strasbourg

Körkörös gazdaság: Európa kitakarít maga után
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/economy/circular-economy-europe-cleans-up-its-act
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://twitter.com/Europarl_HU
https://www.instagram.com/europeanparliament/
http://www.linkedin.com/company/european-parliament?trk=cp_followed_name_european-parliament
https://www.flickr.com/photos/european_parliament/albums/72157664706436258
http://www.reddit.com/r/europeanparliament
https://plus.google.com/+europeanparliament/posts
http://www.epnewshub.eu/#/template=newslist
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Klímacélok
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/economy/effort-sharing-driving-europe-s-ambitious-climate-goals

Jobb energiateljesítményű épületek
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/better-energy-performance-for-buildings

Biogazdaság
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/growing-trust-in-the-organic-boom
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