
 

Plenáris hírlevél
2018. szeptember 10-13., Strasbourg
 
Vita az Unió állapotáról: Juncker politikai öröksége 
Nyolc hónappal a 2019 májusában tartandó európai választások előtt a képviselők
áttekintik a Juncker-Bizottság eddigi eredményeit.
 
 
Alexisz Ciprasz görög miniszterelnök az EU jövőjéről 
Alexisz Ciprasz, Görögország miniszterelnöke kedden eszmecserét folytat az EU
jövőjéről a képviselőkkel és Jean-Claude Junckerrel, az Európai Bizottság elnökével.
 
 
A szerzői jogi védelem ismét a Parlament előtt 
A plenáris ülés szerdán dönt a digitális szerzői jogi szabályzásról alkotott
álláspontjáról.
 
 
Zöld utat kap az Európai Szolidaritási Testület 
A képviselők kedden szavaznak az Európai Unió Szolidaritási Testületének
létrehozásáról, amely egész Európa területén biztosít majd önkéntesmunka-
lehetőséget fiatalok számára.
 
 
Jogállamiság Magyarországon: fellépjen-e az EU az uniós értékek
védelmében? 
Az Európai Parlament kedden vitatja meg a magyarországi jogállamiság helyzetét,
mielőtt szerdán eldönti, hogy lépnie kell-e az Uniónak az uniós értékek súlyos
megsértésének kockázata miatt.
 
 
Új uniós szabályok a terrorizmusfinanszírozás ellen 
A terrorizmus finanszírozásának felszámolását célozzák azok az új, pénzmosás elleni
és a pénzáramlás  nyomonkövetését előíró szabályok, amelyekről kedden vitázik és
szerdán dönt a Parlament.
 
 
Célkeresztben az országonként eltérő termékminőség 
Ugyanolyan márkanév alatt, ugyanolyan csomagolásban árult termékeknek
ugyanolyan alkotóelemekből kell állnia az egész Unió területén, jelentik ki várhatóan a
képviselők csütörtökön. 
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Baktériumok: a képviselők az antimikrobiális szerek használatának
visszaszorítását kérik 
A multirezisztens baktériumok jelentette egyre nagyobb veszély miatt európai szinten
kell korlátozni az antibiotikumok használatát, vélik egyes a képviselők. 
 
 
„Amerika az első!”: a képviselők megkérdőjelezik az irányvonalat 
Az USA lépései megkérdőjelezik az közte és az Európai Unió közötti partnerséget. A
nemzetközi megállapodások felmondása  ellenére  mégis fontos fenntartani a
kapcsolatot, vélik a képviselők.
 
 
Az Uniónak határozottan fel kell lépnie Kínával szemben 
A képviselők várhatóan határozottabb ellenlépésre szólítják fel a tagállamokat Kína
azon törekvésével szemben, hogy döntő befolyást szerezzen európai stratégiai
infrastruktúrákban.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/hu/agenda/briefing/2018-09-10

 
 
Strasbourgi plenáris ülés, 2018. szeptember 10-13.
 

Kapcsolatok 
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További információ
Napirendtervezet
Élő közvetítés a plenáris ülésről (EbS+)
Sajtótájékoztatók és más események (EP Live)
Europarl TV
Az EP multimédiás honlapja (angolul)
EP Newshub

BALÁZS Eszter
sajtóreferens

(+32) 2 28 42373 (BXL)
(+33) 3 881 73839 (STR)
(+32) 470 88 08 77
@Europarl_HU
eszter.balazs@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/agendas.html
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/hu/schedule/
http://www.europarltv.europa.eu/hu/home.aspx
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/home
http://www.epnewshub.eu
https://twitter.com/Europarl_HU


Vita az Unió állapotáról: Juncker politikai
öröksége
 
Nyolc hónappal a 2019 májusában tartandó európai
választások előtt a képviselők áttekintik a Juncker-
Bizottság eddigi eredményeit.
 
A szerda délelőtti ülésszakon első felszólalóként az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude
Juncker mondja el negyedik és egyben utolsó, az Európai Unió helyzetéről szóló évértékelő
beszédét.
 
Juncker  várhatóan  a  tíz,  a  Bizottság  által  kiemeltként  kezelt  területen  értékeli  a  testület
teljesítményét,  és  bemutatja  a  választásokig  tervezett  vállalásait.
 
Felszólalását követően a politikai csoportok képviselői teszik mérlegre a Bizottság munkáját, és
számolnak be arról,  hogy álláspontjuk szerint  mit  kellene még a testületnek elérnie 2019
májusáig.
 
Vita: szeptember 12., szerda
 
Eljárás: az Európai Bizottság felszólalása
 
További információ
Évértékelő: mert ideje megvizsgálnunk, milyen messzire jutottunk, és mi áll még előttünk
(beharangozó)
Élő közvetítés az évértékelő beszédről
Az Európai Bizottság sajtóközleménye (angolul)
Korábbi évértékelő beszédek (angolul)
EP kutatószolgálat: az Európai Bizottság eddigi munkájának értékelése (angolul)
EP kutatószolgálat: évértékelő viták (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20180727STO08702/online-is-lehet-kovetni-juncker-elnok-evertekelo-beszedet-az-ep-ben
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20180727STO08702/online-is-lehet-kovetni-juncker-elnok-evertekelo-beszedet-az-ep-ben
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/hu/schedule
http://europa.eu/rapid/press-release_AGENDA-18-5233_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches_hu
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614679/EPRS_IDA(2018)614679_EN.pdf%3e
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/565909/EPRS_BRI%282015%29565909_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/state-of-union-2018_7701_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/state-of-union-2018_7701_pk


•
•
•
•
•
•
•
•

Alexisz Ciprasz görög miniszterelnök az EU
jövőjéről
 
Alexisz Ciprasz, Görögország miniszterelnöke kedden
eszmecserét folytat az EU jövőjéről a képviselőkkel és
Jean-Claude Junckerrel, az Európai Bizottság elnökével.
 
A vita 9 órakor kezdődik.
 
A  vitát  követően  12:45-kor  Antonio  Tajani,  az  EP  elnöke  és  Ciprasz  miniszterelnök
sajtótájékoztatót  tart.
 
A következő, októberi első strasbourgi plenáris ülésen Jüri Ratas észt miniszterelnök szólal
majd fel.
 
Ciprasz miniszterelnök személyében már a kilencedik uniós állam- vagy kormányfő vesz részt a
Parlamentben az Unió jövőjéről rendezett vitasorozatban. Látogatását megelőzően az alábbi
vezetők vitáztak a képviselőkkel:
 

Leo Varadkar ír miniszterelnök 2018. január 17-én, 
Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök 2018. február 6-án, 
António Costa portugál miniszterelnök 2018. március 14-én, 
Emmanuel Macron francia elnök 2018. április 17-én, 
Charles Michel belga miniszterelnök 2018. május 3-án, 
Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnök 2018. május 30-án, 
Mark Rutte holland miniszterelnök 2018. június 13-án, és 
Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök 2018. július 4-én.
 

 
Vita: szeptember 11., kedd
 
Eljárás: vita Európa jövőjéről, állásfoglalás nélkül
 
Sajtótájékoztató: szeptember 11., kedd, 12:45 órakor
 
További információ

Alexisz Ciprasz görög miniszterelnök életrajza (angolul)

Vita Európa jövőjéről
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/2187/ANTONIO_TAJANI_home.html
https://primeminister.gr/en/the-prime-minister/alexis-tsipras
https://primeminister.gr/en/the-prime-minister/alexis-tsipras
https://primeminister.gr/en/the-prime-minister/alexis-tsipras
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/kulugyek
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk


A szerzői jogi védelem ismét a Parlament előtt
 
A plenáris ülés szerdán dönt a digitális szerzői jogi
szabályzásról alkotott álláspontjáról.
 
A júliusi plenáris ülés döntése értelmében újra kell nyitni a vitát a jogi bizottság javaslatáról.
Kedden ezért  a képviselőknek ismét lehetőségük nyílik  álláspontjuk kifejtésére,  és annak
megvitatására,  hogy milyen pozíciót  képviseljen a Parlament  a tagállamokkal  folytatandó
tárgyalások során. A jogi bizottság javaslatáról és az ahhoz benyújtott módosító indítványokról
szerdán szavaz a ház.
 
A szavazás végeredményeként megszülető szöveg jelenti a Parlament tárgyalási mandátumát a
Tanáccsal folytatott tárgyalások során. A Tanács 2018 májusában döntött saját pozíciójáról.
 
Vita: szeptember 11., kedd
 
Szavazás szeptember 12., szerda
 
Eljárás: rendes jogalkotás eljárás, első olvasat
 
Sajtótájékoztató: szeptember 12., szerda, 14:30, Alex Voss (EPP, Németország) jelentéstevővel
 
További információ
Sajtóközlemény a júliusi plenáris szavazás alkalmával (2018.7.5.)
Jelentéstevő: Alex Voss (EPP, Németország)
EP kutatószolgálat: Folyamatban az egységes digitális piac törvényi szabályzása (angolul)
Az eljárás lépései
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180628IPR06809/a-parlament-szeptemberben-ter-vissza-a-szerzoi-jogi-szabalyokra
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96761/AXEL_VOSS_home.html
https://epthinktank.eu/2016/11/30/copyright-in-the-digital-single-market-eu-legislation-in-progress/
http://www.europarl.europa.eu/oeil-mobile/fiche-procedure/2016/0280%28COD%29
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/digital-single-market_3004_pk


Zöld utat kap az Európai Szolidaritási Testület
 
A képviselők kedden szavaznak az Európai Unió
Szolidaritási Testületének létrehozásáról, amely egész
Európa területén biztosít majd önkéntesmunka-lehetőséget
fiatalok számára.
 
Amint  a  Tanács  hivatalosan  is  elfogadja  a  programot  létrehozó  döntést,  a  különböző
szervezetek és 17-30 év közötti fiatalok elkezdhetik a jelentkezést az önkéntes projektekre.
 
A program keretében oktatással, egészségvédelemmel, környezetvédelemmel, katasztrófák
megelőzésével, élelmiszerek és egyéb áruk biztosításával, bevándorlók és menedékkérők
fogadásával és integrációjával kapcsolatos, közhasznú projektekre jelentkezhetnek a fiatalok. A
projekteket a Bizottság által elismert szervezetek indítják.
 
A program a 2018-2020-as időszakban 375,6 millió eurós költségvetésből  gazdálkodik.  A
Bizottság a 2021 és 2027 közötti  időszakra 1,26 milliárd eurós költségvetést  javasolt.
 
Vita: szeptember 10., hétfő
 
Szavazás: szeptember 11., kedd
 
Eljárás: rendes jogalkotási eljárás, megállapodás első olvasatban
 
További információ
Sajtóközlemény a Tanáccsal megszületett megállapodás alkalmával (2018.7.11., angolul)
Az Európai Szolidaritási Testület honlapja (Európai Bizottság)
Az EP kutatószolgálat háttéranyaga (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://europa.eu/youth/solidarity_hu
https://europa.eu/youth/solidarity/topics_hu
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180709IPR07551/cult-committee-endorses-the-agreement-on-eu-solidarity-corps
https://europa.eu/youth/solidarity_hu
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608731/EPRS_BRI(2017)608731_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/home


Jogállamiság Magyarországon: fellépjen-e az EU
az uniós értékek védelmében?
 
Az Európai Parlament kedden vitatja meg a magyarországi
jogállamiság helyzetét, mielőtt szerdán eldönti, hogy lépnie
kell-e az Uniónak az uniós értékek súlyos megsértésének
kockázata miatt.
 
A vitán jelen lesz Orbán Viktor magyar miniszterelnök, aki a vita elején szólal fel.
 
A Parlament állampolgári jogi bizottsága szerint ez a kockázat fennáll, ezért a szakbizottság
javasolja a tagállamoknak az uniós szerződés 7. cikk (1) bekezdése szerinti eljárás elindítását.
Az eljárás az Unió értékeit - többek között a demokrácia és a jogállamiság meglétét és az
emberi jogok tiszteletben tartását - fenyegető veszély fennállta esetén indítható el.
 
A Judith Sargentini holland zöldpárti képviselő által összeállított javaslat elfogadásához, majd a
tagállamokat tömörítő Tanács elé juttatásához a képviselők abszolút többségének, azaz 376
képviselőnek a szavazatára, valamint a leadott szavazatok kétharmadára együtt van szükség.
 
Most fordulna elő először, hogy a Parlament kezdeményezi a 7. cikk aktiválását tekintettel a
jogállamiság,  a  demokrácia,  és  az  alapjogok  súlyos  megsértésének  veszélyére  egy
tagállamban.
 
Vita: szeptember 11., kedd, 15 órától
 
Szavazás: szeptember 12., szerda, déltől
 
Eljárás: jogalkotási állásfoglalás
 
Sajtótájékoztató: szeptember 12., szerda, 14:00 órától Judith Sargentini jelentéstevővel
 
További információ
Jelentéstervezet a magyarországi helyzetről
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2018.6.25.)
Jelentéstevő: Judith Sargentini (Zöldek, Hollandia)
Az eljárás lépései
A 7-es cikk szerinti eljárás (infografika)
Alapjogok Magyarországon: a képviselők a 7-es cikkely aktiválását kérik (2017.5.17.)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M007&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96815/JUDITH_SARGENTINI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/a-jogallamisag-helyzete-a-tagallamokban-es-a-hires-7-cikk
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0250+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180625IPR06503/magyarorszag-az-allampolgari-jogok-bizottsaga-a-7-es-cikkely-aktivalasat-keri
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96815/JUDITH_SARGENTINI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/2131%28INL%29
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/a-jogallamisag-helyzete-a-tagallamokban-es-a-hires-7-cikk
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20170511IPR74350/alapjogok-magyarorszagon-a-kepviselok-a-7-es-cikkely-aktivalasat-kerik
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law-in-hungary_5702_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law-in-hungary_5702_pk


Új uniós szabályok a terrorizmusfinanszírozás
ellen
 
A terrorizmus finanszírozásának felszámolását célozzák
azok az új, pénzmosás elleni és a pénzáramlás
nyomonkövetését előíró szabályok, amelyekről kedden
vitázik és szerdán dönt a Parlament.
 
Az  uniós  tagállamok  eltérő  módon  határozzák  meg  és  büntetik  a  pénzmosást,  ez  pedig
kiskapukat  nyit  a  bűnözők  és  terroristák  számára,  miközben  megnehezíti  a  pénzmosást
határokon  át  üldözni  próbáló  rendőrség  és  igazságszolgáltatás  dolgát.
 
Az új szabályok többek között Európa-szerte egységesítik a pénzmosás definícióját és minimum
büntetési  tételeket  állapítanak  meg,  komolyabb  elrettentésül  szolgálva  és  javítva  az
igazságszolgáltatás  hatékonyságát.
 
Az egyik  országból  a  másikba  áramló  kézpénzmozgásra  vonatkozó  új  szabályok  célja  a
kiskapuk  bezárása.  A  kézpénz  fogalmába  ezentúl  az  arany  és  a  feltölthető  elektronikus
készpénzkártyák is beletartoznak, így a hatóságok a jelenlegi 10.000 eurós határérték alatt is
regisztrálhatják majd a kézpénzmozgást,  és bűncselekmény gyanúja esetén ideiglenesen
lefoglalhatnak összegeket. Az „egyedül utazó”, azaz postán vagy csomagként küldött pénzt
pedig be kell majd jelenteni.
 
Vita: szeptember 11., kedd
 
Szavazás: szeptember 12., szerda
 
Eljárás: rendes jogalkotási eljárás, megállapodás első olvasatban
 
További információ
Jelentéstervezet a pénzmosás elleni fellépésről
Jelentéstevő (pénzmosás): Ignazio Corrao (EFDD, Olaszország)
Az eljárás lépései (pénzmosás)
Jelentéstervezet a készpénzmozgás ellenőrzéséről
Jelentéstevő (készpénzmozgás): Juan Fernando López Aguilar (S&D, Spanyolország)
Jelentéstevő (készpénzmozgás): Mady Delvaux (S&D, Luxemburg)
Az eljárás lépései (készpénzmozgás)
EP háttér: Az Unióba belépő vagy onnan kijutó készpénz ellenőrzése (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0405+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/124856/IGNAZIO_CORRAO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0414(OLP)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0394+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96812/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/124776/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0413(COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/hu/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29603242
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-tax-fraud-and-evasion_2502_pk


Célkeresztben az országonként eltérő
termékminőség
 
Ugyanolyan márkanév alatt, ugyanolyan csomagolásban
árult termékeknek ugyanolyan alkotóelemekből kell állnia
az egész Unió területén, jelentik ki várhatóan a képviselők
csütörtökön. 
 
Számos  teszt  és  felmérés  mutatta  ki,  hogy  elsősorban  Közép-  és  Kelet-Európában  az
ugyanazon márkanév alatt  és csomagolásban árult,  látszólag a máshol  árulttal  egyforma
termékek összetétele valójában eltérő,  és jellemzően a vásárló  kárára.
 
A különbségek nem csak élelmiszerek, például halpálcikák, porlevesek, kávé vagy üdítőitalok
esetében mutathatók ki, hanem gyakran felmerülnek nem-élelmiszer termékeknél, így többek
között  mosószereknél,  kozmetikumoknál,  higiéniai  termékeknél  és  bébitermékeknél  is.
Magyarországon  a  Nébih  2017-es  felmérése   71  féle  eltérést  talált  96  Magyarországon,
Olaszországban  és  Ausztriában  egyaránt  forgalmazott  termék  esetében
 
Ha  egy  cég  az  egész  Unió  területén  forgalmaz  egy  terméket,  de  a  termék  összetétele
országonként változó, akkor az nem forgalmazható látszólag azonos címkézéssel és márkanév
alatt, fogalmaznak a képviselők az állásfoglalás-tervezetben. Ha a gyártó a helyi igényekhez
igazítja  termékét,  akkor  a  fogyasztóknak  jogukban  áll  értesülni  az  egyes  termékek
összetételének,  alkotóelemeinek  változásáról.
 
A képviselők számos jogszabály módosítását javasolják mind uniós, mind nemzeti szinten az
eltérő termékminőség problémájának kezelésére. A lehetséges lépések között megemlítik a
gyors, határon átívelő együttműködést és adatmegosztást,  az összehasonlító teszteket,  a
törvények hatékonyabb betartatását, és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló
irányelv Bizottság által 2018 áprilisában előterjesztett frissítésének egyértelműsítését.
 
Vita: szeptember 13., csütörtök
 
Szavazás: szeptember 13., csütörtök
 
Eljárás: nem jogalkotási állásfoglalás
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607265/EPRS_BRI(2017)607265_EN.pdf
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/323140/03.29_Termek-osszehasonlitas_kiadv�ny.pdf/2cd70738-db21-4fad-8af0-2c53290935a9
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623547/EPRS_BRI(2018)623547_EN.pdf


További információ
Jelentéstervezet az egységes piacon forgalmazott termékek eltérő minőségéről
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2018.7.12., angolul)
Jelentéstevő: Olga Sehnalová (S&D, Cseh Köztársaság)
Az eljárás lépései
Hazai és külföldi élelmiszerek vizsgálati tapasztalatairól (Nébih, 2017.2.17.)

A Nébih 2017-es termékösszehasonlítása
EP kutatószolgálat: Eltérő minőségű élelmiszerek: mit tehetünk a kelet-nyugat
választóvonallal? (angolul)
EP kutatószolgálat: Az Európai Bizottság iránymutatása az eltérő minőségű termékekkel
kapcsolatban (angolul)

EP kutatószolgálat: Az uniós fogyasztóvédelmi szabályok korszerűsítése: Új szerződés a
fogyasztókkal (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0267+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180711IPR07740/consumer-product-quality-meps-take-aim-at-dual-standards
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96718/OLGA_SEHNALOVA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2008(INI)
http://portal.nebih.gov.hu/-/a-hazai-es-kulfoldi-elelmiszerek-vizsgalati-tapasztalatairol-2014-ev-vegi-vizsgalat-
http://portal.nebih.gov.hu/-/a-hazai-es-kulfoldi-elelmiszerek-vizsgalati-tapasztalatairol-2014-ev-vegi-vizsgalat-
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/323140/03.29_Termek-osszehasonlitas_kiadv�ny.pdf/2cd70738-db21-4fad-8af0-2c53290935a9
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607265/EPRS_BRI(2017)607265_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607265/EPRS_BRI(2017)607265_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608804/EPRS_BRI(2017)608804_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608804/EPRS_BRI(2017)608804_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623547/EPRS_BRI(2018)623547_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623547/EPRS_BRI(2018)623547_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623547/EPRS_BRI(2018)623547_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/dual-quality-of-products_7601_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/dual-quality-of-products_7601_pk


Baktériumok: a képviselők az antimikrobiális
szerek használatának visszaszorítását kérik
 
A multirezisztens baktériumok jelentette egyre nagyobb
veszély miatt európai szinten kell korlátozni az
antibiotikumok használatát, vélik egyes a képviselők. 
 
Korlátozzák a tagállamok, hogy mennyi antibiotikumot írhatnak fel orvosok és állatorvosok, és
szüntessenek  meg  minden  ösztönzőt,  amely  az  ilyen  gyógyszerek  felírása  sarkallná  a
szakembereket: erre kérik a képviselők az Európai Bizottságot és a tagállamokat egy nem
kötelező érvényű állásfoglalásban, amelyről csütörtökön szavaz a Parlament.
 
A Bizottságnak össze kellene állítania az emberi és állati  patogének fontossági sorrendbe
állított, uniós jegyzékét, amelyből egyértelműen kitűnnének a jövőbeli kutatás-fejlesztési célok.
Az új gyógyszerek fejlesztését ösztönzőkkel kellene segíteni, áll az állásfoglalás-tervezetben.
 
A Parlament egy másik jogszabálytervezetben azt is el szeretné érni, hogy korlátozzák az
állatoknak megelőző céllal, vagy egyedek közötti válogatás nélkül adható antimikrobiális szerek
mennyiségét. A tervezetben arra is felkérik a Bizottságot, hogy állítsa össze a csak embernek
adható antibiotikumok listáját.
 
Vita: szeptember 12., szerda
 
Szavazás: szeptember 13., csütörtök
 
Eljárás: nem jogalkotási állásfoglalás
 
További információ
Állásfoglalás-tervezet az antimikrobiális rezisztencia leküzdéséről
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2018.6.20.., angolul)
Jelentéstevő: Karin Kadenbach (S&D, Ausztria)

Az eljárás lépései
EP kutatószolgálat: Erősebb baktériumok, gyengébb antimikrobiális szerek (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0257+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180620IPR06249/superbugs-meps-advocate-further-measures-to-curb-use-of-antimicrobials
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/97014/KARIN_KADENBACH_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/97014/KARIN_KADENBACH_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2254(INI)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614204/IPOL_IDA(2018)614204_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/healthcare-safety_5301_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/healthcare-safety_5301_pk


„Amerika az első!”: a képviselők megkérdőjelezik
az irányvonalat
 
Az USA lépései megkérdőjelezik az közte és az Európai
Unió közötti partnerséget. A nemzetközi megállapodások
felmondása  ellenére  mégis fontos fenntartani a
kapcsolatot, vélik a képviselők.
 
A kedden vitára és szerdán szavazásra bocsátott állásfoglalás-tervezet kiemeli, hogy az EU és
az USA közötti kapcsolat a globális stabilitás alapvető garanciája. A képviselők ugyanakkor
sajnálatukat fejezik ki az Egyesült Államok egyoldalú, „Amerika az első!” hozzáállása miatt,
amely az USA és az EU érdekeit egyaránt sérti, és aláássa az egymás iránti bizalmat.
 
A képviselők megjegyzik, hogy az acél- és alumíniumvámok újbóli amerikai bevezetése nem
igazolható nemzetbiztonsági indokokkal, és felszólítják az Egyesült Államokat ezen vámok
megszüntetésére,  jelezve,  hogy  a  vitás  kérdések  rendezésének  megfelelő  helyszíne  a
Kereskedelmi  Világszövetség  (WTO).
 
A két fél közti feszült viszony ellenére a képviselők szerint továbbra is kulcsfontosságú az EU és
az USA közötti,  a  közös értékek,  jogok érvényesülésén és a  nemzetközi  jog tiszteletben
tartásán alapuló partnerség fenntartása. Különösen igaz ez egy olyan időszakban, amikor más
világhatalmak - Oroszország, Kína - szilárd politikai és gazdasági stratégiája szembemegy
ezekkel az értékekkel.
 
Vita: szeptember 11., kedd
 
Szavazás: szeptember 12., szerda
 
Eljárás: nem jogalkotási állásfoglalás
 
További információ
Állásfoglalás-tervezet az EU-USA kapcsolatok állásáról
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2018.6.28., angolul)
Jelentéstevő: Elmar Brok (EPP, Németország)
Az eljárás lépései
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0251+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180628IPR06803/meps-question-america-first-policy
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/1263/ELMAR_BROK_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2271(INI)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-usa_7103_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-usa_7103_pk


Az Uniónak határozottan fel kell lépnie Kínával
szemben
 
A képviselők várhatóan határozottabb ellenlépésre szólítják
fel a tagállamokat Kína azon törekvésével szemben, hogy
döntő befolyást szerezzen európai stratégiai
infrastruktúrákban.
 
Az emberi jogoknak, a jogállamiságnak és a tisztességes versenynek továbbra is az EU-kínai
kapcsolatok középpontjában kell maradnia, jelentik ki a képviselők elítélve kínai emberi jogi
aktivisták,  ügyvédek,  újságírók és egyéb civilek  folyamatos zaklatását,  letartóztatását  és
bíróság elé  állítását.
 
A kedden vitára  és  szerdán szavazásra  kerülő  állásfoglalás-tervezet  felhívja  a  figyelmet
Kínának  azon  törekvésére,  hogy  az  „Öv  és  út”  kezdeményezése  keretében  stratégiai
fontosságú európai infrastruktúrákba fektessen be. Ez a kínai szándék ellentmond a szabad
kereskedelem elveinek és versenyelőnyhöz juttatja a kínai vállalatokat.
 
Vita: szeptember 11., kedd
 
Szavazás: szeptember 12., szerda
 
Eljárás: nem jogalkotási állásfoglalás
 
További információ
Állásfoglalás-tervezet az EU-Kína közötti kapcsolatról
Jelentéstevő: Bas Belder (ECR, Hollandia)
Az eljárás lépései
EU és Kína: Hogyan vélekednek a kutatók? (2017. június, angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0252+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/4507/BAS_BELDER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2274(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607257/EPRS_BRI(2017)607257_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/home

