
 

Ezen a héten az EP-ben: online adatok, közúti
szállítás, 30 éves a Szaharov-díj
 
A kamionsofőrök munkakörülményei, az online adatok hatékonyabb védelme, és az idén
30 éves Szaharov-díj szerepel az EP e heti napirendjén.
 
Az online adatok védelme továbbra is az elsők közt van az EP napirendjén. Ennek kapcsán
tart meghallgatást az állampolgári jogi szakbizottság az alkotmányos és a jogi ügyekért felelős
szakbizottságokkal, illetve az ipari szakbizottsággal közösen hétfőn. A meghallgatáson a
Facebook-Cambridge Analytica botrányt feltáró újságírók és közérdekű bejelentők is részt
vesznek.
 
 
A digitális egységes piac stratégia részeként a nem-személyes adatok szabad áramlásáról
szavaz a belső piaci szakbizottság hétfőn. A jelentéstervezet az EU-n belül megszüntetné a
nem-személyes  adatok  kezelésére  vonatkozó  területi  korlátozásokat,  ezzel  segítve  a
nemzetközileg  működő  digitális  vállalkozások,  például  a  felhőalkalmazások  működését.
 
 
A kiküldött munkavállalók után a külföldön dolgozó gépjárművezetők, például a kamionsofőrök
munkakörülményein is javítana az EU. A közlekedési szakbizottságban hétfőn szavazásra
kerülő jelentéstervezet többek közt tisztázná a járművezetők minimálbérezésére és pihenési
idejére vonatkozó szabályokat, valamint fellépne a helyi szabályok megkerülésére működtetett
úgynevezett „postafiók-vállalatok” ellen.
 
 
Az Európai Parlament 30 éve jutalmazza az emberi jogokért folytatott küzdelem kiemelkedő
eredményeit a Szaharov-díjjal. Az EP június 4-5 között számos Szaharov-díjas résztvevővel
tart kétnapos konferenciát a külügyi szakbizottság szervezésében. Az eseményt Heidi Hautala
EP-alelnök és a  2017-ben kitüntetett  venezuelai  demokratikus ellenzék nevében Patricia
Gutiérrez  nyitja.  A konferencia  élőben követhető  online,  a  program pedig  itt  található.  A
növényvédő szerek engedélyezésével kapcsolatos értékelő jelentésekről és a vegyianyagok
besorolásáról fogja kérdezni a peszticidekkel kapcsolatos eljárásért felelős különbizottság az
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság és az Európai Vegyianyag-ügynökség szakembereit a
csütörtöki nyilvános meghallgatáson.
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180522STO04023/eletbe-lepett-az-uj-altalanos-adatvedelmi-rendelet-gdpr
http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/libe/events-hearings.html?id=20180529CHE04141
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180418STO02004/facebook-cambridge-analytica-botrany-zuckerberg-valaszoljon-az-europaiaknak
http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20171012STO85930/a-munkavallalok-kikuldetese-felulvizsgalja-a-szabalyokat-az-eu-infografika
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+TRAN-OJ-20180604-1+01+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/hu/home/30-years.html
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/hu/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/148144/Sakharov%20laureates%20participating%20in%20the%20conference.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/hu/committees/video?event=20180604-1500-COMMITTEE-DROI
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/148143/30%20years%20of%20Sakharov%20Prize%20for%20Freedom%20of%20Thought_draft%20programme.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180514STO03405/novenyvedo-szerek-az-egeszseg-az-elso
http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/pest/events-hearings.html?id=20180517CHE04101


Az európai fejlesztési napok keretében Antonio Tajani EP-elnök számos külföldi vezetővel
találkozik kedden: Paul Kagame ruandai elnökkel, Mahamadou Issoufou nigeri elnökkel, és
George Weah libériai elnökkel, valamint Milo Djukanovic montenegrói elnökkel is.
 
További információ
Heti program
Multimédia center
Parlamenti közvetítés
Sajtószoba

Az Európai Parlament a közösségi médiában
Twitter (magyarul)
Facebook
Instagram
Snapchat
LinkedIn
YouTube
Google+
Flickr
Reddit
EP Newshub (képviselők a közösségi médiában)
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/agenda/weekly-agenda
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/home
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/hu/schedule
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room
https://twitter.com/Europarl_HU
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.instagram.com/europeanparliament/
https://www.snapchat.com/add/europarl
https://www.linkedin.com/company/european-parliament
http://www.youtube.com/user/EuropeanParliament
https://plus.google.com/+europeanparliament
http://www.flickr.com/photos/european_parliament/
https://www.reddit.com/r/europeanparliament/
http://www.epnewshub.eu
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