
 

Plenáris hírlevél
2019. március 25-28., Strasbourg
 
Végső szavazás az új szerzői jogi szabályzásról 
A Parlament kedden szavaz az új internetes szerzői jogi szabályzásról, amelyről
februárban született megállapodás a tagállamokkal.
 
 
Egyszer használatos műanyagok betiltása: a Parlament támogatja a
lépést 
A Parlament csütörtökön várhatóan támogatja az egyszer használatos műanyagok,
például tányérok, evőeszközök, szívószálak és fülpiszkálók betiltását 2021-től.
 
 
A Parlament szavaz az autók széndioxid-kibocsátásának
korlátozásáról 
A Parlament szerdán szavaz az autók és kisteherautók üvegházhatásúgáz-
kibocsátásának korlátozásáról 2030-ig, amelyről már megállapodás született a
tagállamokkal.
 
 
Nyári és téli időszámítás: a Parlament szavaz a váltás eltörléséről 
A Parlament kedden szavaz arról a javaslatról, amely 2021-től szüntetné meg a téli és
nyári időszámítás közötti egy órás váltást.
 
 
A Parlament a tisztább és a felhasználók szempontjait jobban
figyelembe vévő energiapiac mellett 
Korlátozások nélkül működő, tisztább, versenyképesebb és a kockázatokra felkészült
európai energiapiacról szóló új szabályokról szavaz kedden a Parlament.
 
 
A Parlament alapvető reformot javasol a pénzügyi- és adócsalások
ellen 
A Parlament kedden részletes tervet fogad el az adózás átalakítására és a pénzügyi
csalások elkerülésére   - miközben a közelmúltban is  többmilliárd eurós botrányra
derült fény.
 
 
A közúti fuvarozás reformja: a Parlament rögzíti álláspontjtát 
A Parlament szerdán a sofőrök kiküldetéséről, a közúti fuvarozásban előforduló
jogszerűtlenségek kiküszöböléséről, és a sofőrök pihenőidejéről vitázik és  szavaz.
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Fogyasztóvédelem az interneten és a való világban 
A fogyasztóvédelmet megerősítő és a határokon átnyúló kereskedelmet ösztönző új
szabályokról vitázik és szavaz a Parlament kedden.
 
 
A 2017-es uniós források elköltésének ellenőrzése 
A képviselők kedden szavazássorozatban értékelik, hogyan költötték el az uniós
intézmények és ügynökségek a 2017-es költségvetésüket.
 
 
Következő regionális és kohéziós büdzsé: a Parlament rögzíti
álláspontját 
A képviselők kedden várhatóan elfogadják az Unió gazdasági, szociális és területi
kohézióját megerősítő új finanszírozási szabályokat.
 
 
Az uniós határon túl: több forrás az emberi jogokra, fejlesztésre és
az éghajlatváltozásra 
Az Unió külpolitikájának támogatnia kell a fejlesztést, és az éghajlati és
környezetvédelmi célokat, és elő kell mozdítania a jogállamiságot, a demokráciát és az
emberi jogokat.
 
 
A csatlakozni kívánó országok szigorúbb feltételek mellett jussanak
uniós forráshoz 
Az Európai Unióhoz csatlakozni kivánó országoknak járó pénzeket méltányossági
alapon kell eloszani, és a jogállamiság megsértése esetén fel kell függeszteni.
 
 
Válsághelyzet Venezuelában: szavaz a plenáris 
A Parlament csütörtökön állásfoglalást fogad el a venezuelai vészhelyzetről.
 
 
A máltai és szlovák jogállamiság hiányosságait vitatja meg a
Parlament  
A Parlament hétfőn a jogállamiság helyzetét tekinti át az Unióban, elsősorban Máltán
és Szlovákiában.
 
 
Egyéb témák a napirenden 
A plenáris ülésen az alábbi további témákról folytatnak vitát és szavaznak a
képviselők.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/hu/agenda/briefing/2019-03-25
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Kapcsolatok 
 
 

További információ
Napirendtervezet
Élő közvetítés a plenáris ülésről (EP Live)
Élő közvetítés a plenáris ülésről (EbS+)
Sajtótájékoztatók és egyéb események élő közvetítése
Az EP multimédiás honlapja
EP Newshub
A képviselőcsoportok sajtótájékoztatója 2019.3.25.én, hétfőn, 16:00 órától

BALÁZS Eszter
sajtóreferens

(+32) 2 28 42373 (BXL)
(+33) 3881 73839 (STR)
(+32) 470 88 08 77
@Europarl_HU
eszter.balazs@europarl.europa.eu

Plenáris ülés

HU Sajtószolgálat, Kommunikációs Főigazgatóság
Európai Parlament - szóvivő: Jaume DUCH GUILLOT
A sajtóosztály központi telefonszáma: (32 2 ) 28 33000

3 I 20

http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/hu/plenary/
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/hu/schedule/
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/home
http://www.epnewshub.eu
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/hu/other-events/video?event=20190325-1630-SPECIAL/video?event=20190322-1100-SPECIAL-UNKN
https://twitter.com/Europarl_HU


Végső szavazás az új szerzői jogi szabályzásról
 
A Parlament kedden szavaz az új internetes szerzői jogi
szabályzásról, amelyről februárban született megállapodás
a tagállamokkal.
 
Az Európai Parlament és a tagállamokból álló Tanács tárgyalói három éves tárgyalássorozatot
követően állapodtak meg a digitális szerzői jogi szabályzásról és az abban foglalt jogokról és
kötelezettségekről.  Az új  szabályzás lényege, hogy megerősíti  az alkotók – többek között
zenészek, előadók és forgatókönyvek szerzői - és a hírszolgáltatók alkupozícióit akkor, amikor a
különböző megosztó platformokon (például a YouTube-on, Google News-on vagy Facebookon)
megjelent  munkájuk  után járó  fizetségről  tárgyalnak.  A  jogszabályban számos biztosíték
garantálja,  hogy az  internet  továbbra  is  a  szólásszabadság tere  marad.
 
A megállapodás megkönnyíti,  hogy kutatók a szerzői  jogi  védelem alatt  álló anyagokat is
elérhessék  szöveg-  és  adatbányászat  céljából.  Az  európai  kutatók  ezzel  egy  nagy
versenyhátránytól szabadulnak meg. A szabályzás leszögezi: oktatás vagy illusztráció céljából
felhasznált tartalmakra nem vonatkoznak a szerzői jogi korlátozások.
 
Vita és szavazás: március 26., kedd
 
Sajtótájékoztató. március 26., kedd, 15:00
 
További információ
Ideiglenes megállapodás a digitális szerzői jogokról (angolul)
Sajtóközlemény a megállapodás alkalmával (2019.2.13.)
Jelentéstevő: Axel Voss (EPP, Németország)
Az eljárás lépései (angolul)
Kérdés-felelet a digitális szerzői jogról szóló irányelvvel kapcsolatban
Az Európai Parlament információtára a digitális szerzői jogokkal kapcsolatban
Az Európai Bizottság kérdés-válaszai a február 13-i megállapodással kapcsolatban
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0245-AM-271-271_EN.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190212IPR26152/megszuletett-a-megallapodas-a-digitalis-szerzoi-jogokrol
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96761/AXEL_VOSS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0280(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190111IPR23225/kerdes-felelet-a-digitalis-szerzoi-jogrol-szolo-iranyelvvel-kapcsolatban
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/szerzoi-jogok
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1151_hu.htm
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/digital-single-market-copyright-directive_3004_pk


Egyszer használatos műanyagok betiltása: a
Parlament támogatja a lépést
 
A Parlament csütörtökön várhatóan támogatja az egyszer
használatos műanyagok, például tányérok, evőeszközök,
szívószálak és fülpiszkálók betiltását 2021-től.
 
Az uniós szakminiszterekkel nem hivatalosan már megállapodás született  a jogszabályról,
amelynek értelmében 2029-re a műanyag flakonok 90 százalékát össze kell gyűjteni. 2025-re a
műanyag palackok 25 százalékának, 2030-ra pedig már 30 százalékának újrahasznosított
anyagból kell  származnia.
 
A jogszabály emellett többek között a dohánygyártók esetében megerősíti a „szennyező fizet"
elvet:  bevezeti  ugyanis a gyártók kiterjesztett  felelősségét.  Hasonló rendszer lép életbe a
halászfelszerelések  terén  is,  ahol  ezentúl  a  gyártók  (nem  pedig  a  halászok)  tartoznak
felelősséggel  a  tengeren  elvesztett  halászhálók  begyűjtésének  költségeiért.
 
Háttér
 
Az Európai Bizottság adatai szerint a tengerekbe kerülő szemét 80 százaléka műanyag. A
jogszabálytervezet által korlátozott műanyagok az összes tengeri szemét 70 százalékát teszik
ki. A lassan bomló műanyag felgyűlik a tengereken, óceánokon és a világ és Európa strandjain.
A  tengeri  élőlények  –  tengeri  teknősök,  fókák,  bálnák  és  madarak,  de  halak,  kagylók  és
rákfélék- szervezetében már megjelent a műanyag, amely így az emberi élelmiszerláncban is
jelen van.
 
Vita és szavazás: március 27., szerda
 
Eljárás: együttdöntés - rendes jogalkotási eljárás, megállapodás első olvasatban
 
További információ
Ideiglenes megállapodás a Tanáccsal az egyszer használatos műanyagokról (angolul)
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2019.1.22., angolul)
Jelentéstevő: Frédérique Ries (ALDE, Belgium)
Az eljárás lépései (angolu)
EP kutatószolgálat: Egyszer használatos műanyagok és halászati eszközök: A tengeri szemét
csökkentése  (2018.10.19., angolul)
EP kutatószolgálat: Műanyag a körkörös gazadságban: Lehetőségek és kihívások (2017.
május, angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3909_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AG/2019/01-21/1174364EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190122IPR24024/environment-committee-confirms-deal-with-council-on-throwaway-plastics-ban
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/4253/FREDERIQUE_RIES/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0172(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625115/EPRS_BRI(2018)625115_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625115/EPRS_BRI(2018)625115_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603940/EPRS_BRI(2017)603940_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603940/EPRS_BRI(2017)603940_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-strategy-for-plastics_9401_pk


A Parlament szavaz az autók széndioxid-
kibocsátásának korlátozásáról
 
A Parlament szerdán szavaz az autók és kisteherautók
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának korlátozásáról 2030-ig,
amelyről már megállapodás született a tagállamokkal.
 
A képviselők és a tagállamok szakminisztereiből álló Tanács az Unióban forgalazott új autók
kibocsátáscsökkentésére az Európai Bizottság által javasolt 30 százalékos célérték helyett
magasabb  értéket:  37,5  százalékot  határozott  meg.  Vagyis  2030-ra  ennyivel  kevesebb
széndioxidot  bocsáthatnak  ki  az  autók.  A  kisteherautók  esetében  az  érték  31  százalék.
 
Az alacsonyabb széndioxid-kibocsátás társadalmi hatása
 
Azoknak  az  autógyártóknak,  amelyek  a  határértéket  meghaladó  átlagkibocsátású  flottát
gyártanak, kibocsátási prémiumot kell fizetniük. Az Európai Bizottság 2023-ra felméri, hogy a
zéró kibocsátás irányában haladó átmenet igazságosságának jegyében a befolyó összeget az
autóiparban dolgozók szaktudásának fejlesztésére fordítja-e.
 
Vita: március 26., kedd
 
Szavazás: március 27., szerda
 
Eljárás: együttdöntés - rendes jogalkotási eljárás, megállapodás első olvasatban
 
További információ
Ideiglenes megállapodás a Tanáccsal a kibocsátáscsökkentésről (angolul)
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2019.1.22., angolul)
Jelentéstevő: Miriam Dalli (S&D, Málta)
Az eljárás lépései (angolul)
EP kutatószolgálat: Széndioxid-kibocsátási szintek az új autók és kisteherautók számára
(2019.2.25., angolul)
Tanulmány: 2020 utáni kibocsátási célértékek autók és kisteherautók számára - elég
ambíciózus-e a terv? (2018.4.18., angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AG/2019/01-21/1174474EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190122IPR24029/curbing-co2-from-cars-environment-committee-confirms-deal-with-council
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/124970/MIRIAM_DALLI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0293(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614689/EPRS_BRI%282018%29614689_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614689/EPRS_BRI%282018%29614689_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/618992/IPOL_STU%282018%29618992_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/618992/IPOL_STU%282018%29618992_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/car-emissions_3104_pk


Nyári és téli időszámítás: a Parlament szavaz a
váltás eltörléséről
 
A Parlament kedden szavaz arról a javaslatról, amely 2021-
től szüntetné meg a téli és nyári időszámítás közötti egy
órás váltást.
 
Az uniós tagállamok, amelyek a nyári időszámítás szerint szeretnék mérni az időt, legutoljára
2021.  március  utolsó  vasárnapján  válthatnak  nyári  időszámításra,  áll  a  parlamenti
állásfoglalásban. A téli időszámítást választó országok utolsó váltása a téli időszámításra 2021.
október utolsó vasárnapján történhet meg.
 
A képviselők egymás közötti  egyeztetésre kérik a tagállamokat annak érdekében, hogy az
egységes piac működését ne forgassa fel a permanens óraátállítás.
 
Háttér
 
A Parlament 2018 februárjában európai polgárok kezdeményezésére felkérte a Bizottságot,
hogy tekintse át a nyári időszámításra vonatkozó irányelvet, és szükség esetén javasolja annak
megváltoztatását.
 
A Bizottság az ezt követően elvégzett konzultáció során 4,6 millió választ kapott európaiaktól,
akiknrk 84 százaléka az időátállítás ellen foglalt  állást.  A Bizottság javaslatot  nyújtott  be,
amelyről  a Tanácsnak és a Parlamentnek megegyezésre kell  jutnia.
 
Vita: március 25., hétfő
 
Szavazás: március 26., kedd
 
Eljárás: együttdöntés - rendes jogalkotási eljárás, első olvasat
 
További információ
Az óraátállítás megszüntetéséről szóló állásfoglalás-tervezet (angolul)
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2019.3.4., angolul)
Jelentéstevő: Marita Ulvskog (S&D, Svédország)
Az eljárás lépései (angolul)
EP kutatószolgálat: Az évszakos óraátállítás megszüntetése (2018. november, angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0169_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190304IPR30073/could-switching-between-summer-and-winter-time-end-in-2021
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96672/MARITA_ULVSKOG/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0332(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630308/EPRS_BRI(2018)630308_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/seasonal-time-change_11115_pk


A Parlament a tisztább és a felhasználók
szempontjait jobban figyelembe vévő
energiapiac mellett
 
Korlátozások nélkül működő, tisztább, versenyképesebb és
a kockázatokra felkészült európai energiapiacról szóló új
szabályokról szavaz kedden a Parlament.
 
A képviselők kedden négy, az Unió energiapiacára vonatkozó jogszabálytervezetről döntenek.
A szavazással véglegessé válik az ún. Tiszta energia minden európainak jogszabálycsomag.
 
Az új  szabályok egyik  fő  célja  az  energia  határon átnyúló  kereskedelme előtt  tornyosuló
akadályok felszámolása, amelynek köszönhetően most végre beindulhat a megújuló energia
uniós kereskedelme. Ez pedig hozzájárul annak a kötelező célkitűzésnek a megvalósításához,
hogy 2030-ra a megújulók az Európai Unióban az energiamix 32 százalékát tegyék ki.
 
A leginkább szennyező szénerőművek a csúcsideji készenléti állapot fenntartására (például
szokatlanul hideg telek miatt) többé nem részesülhetnek állami támogatásban.
 
Intelligens fogyasztásmérők, dinamikus árszabás és változtatható szolgáltatók
 
Az  új  szabályok  az  intelligens  fogyasztásmérők,  a  dinamikus  árszabás  és  az  ingyenes
szolgáltatóváltás lehetőségének biztosításával várhatóan nagyobb versenyt teremtenek az Unió
energiapiacán,  és  jobban  kiszolgálják  majd  a  fogyasztói  igényeket.  Az  ingyenes
szolgáltatóváltást 2026-ig legfeljebb három héten belül, azt követően pedig 24 órán belül kell
biztosítani.
 
Végül pedig az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) további feladatokat
és hatáskört kap az uniós villamosenergia-piac jobb szabályzására annak érdekében, hogy a
fogyasztók védettebbek legyenek a  villamosenergia-ellátásban hirtelen fellépő hiány ellen, és
az ágazat jobban felkészülhessen az esetleges kockázatok kivédésére.
 
Vita: március 25., hétfő
 
Szavazás: március 26., kedd
 
Eljárás: együttdöntés - rendes jogalkotási eljárás
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https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
https://www.acer.europa.eu/en/Pages/default.aspx


További információ
Ideiglenes megállapodás az energia belső piacáról szóló rendeletről (angolul)
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2019.1.22., angolul)
Az eljárás lépései: Az energia belső piaca. Átdolgozás (rendelet, angolul)
EP kutatószolgálat: Az energia belső piaca (rendelet) (angolul)
Az eljárás lépései: az energia belső piacára vonatkozó közös rendelkezések. Átdolgozás
(irányelv) (angolul)
Ideiglenes megállapodás az energia belső piacára vonatkozó közös rendelkezésekről szóló
irányelvről (angolul)
EP kutatószolgálat: Közös rendelkezések az energia belső piacán (irányelv) (angolul)
Az eljárás lépései: A villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülésről (angolul)
Ideiglenes megállapodás a villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülésről (angolul)
EP kutatószolgálat: A villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülésről (angolul)
Az eljárás lépései: Európai Energiaszabályzók Együttműködési Ügynöksége (ACER) (angolul)
Ideiglenes megállapodás az Európai Energiaszabályzók Együttműködési Ügynökségéről
(ACER) (angolul)
EP kutatószolgálat: Európai Energiaszabályzók Együttműködési Ügynöksége (ACER) (angolul)
Jelentéstevő: Jerzy Buzek (EPP, Lengyelország)
Jelentéstevő: Flavio Zanonato (S&D, Olaszország)
Jelentéstevő: Morten Helveg Petersen (ALDE, Dánia)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0042-AM-001-186_EN.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190122IPR24028/meps-confirm-agreements-on-reform-of-eu-electricity-market
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0379(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595925/EPRS_BRI(2017)595925_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0380%28COD%29
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0380%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0044-AM-001-199_EN.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0044-AM-001-199_EN.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595924/EPRS_BRI(2017)595924_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0377(COD)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0039-AM-001-062_EN.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599349/EPRS_BRI(2017)599349_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0378%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0040-AM-001-090_EN.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0040-AM-001-090_EN.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599300/EPRS_BRI(2017)599300_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/28269/JERZY_BUZEK/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/124800/FLAVIO_ZANONATO/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/124872/MORTEN+HELVEG_PETERSEN/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/energy-union_1611_pk


A Parlament alapvető reformot javasol a
pénzügyi- és adócsalások ellen
 
A Parlament kedden részletes tervet fogad el az adózás
átalakítására és a pénzügyi csalások elkerülésére   -
miközben a közelmúltban is  többmilliárd eurós botrányra
derült fény.
 
A pénzügyi bűncselekményekkel, adókijátszással és adókikerüléssel foglalkozó különbizottság
egy éves munkája eredményeképpen összeállított, 70 oldalas jelentés a nemzeti hatóságok
között az összes adó- és pénzügyi területen folytatott együttműködés gyökeres átalakítását és
javítását kéri. Emellett új jogszabályokat javasol, és új uniós és globális testületek, többek között
például egy uniós pénzügyi rendőrség és egy uniós pénzmosás elleni szervezet felállítását
sürgeti.
 
A jelentés hét tagállamot nevez meg, amelyek potenciálisan adóparadicsomként működnek:
Belgium, Ciprus, Magyarország, Írország, Luxemburg, Málta és Hollandia.
 
A képviselők az aranyvízum-rendszerek eltörlését is kérik.
 
Háttér
 
A különbizottságot 2018 márciusában hozták létre az előző öt év folyamatos botrányai nyomán
(Luxleaks, Panama-iratok, Football Leaks, Paradicsom-iratok). A bizottság 18 meghallgatást
tartott különböző témákban, 10 vitát szervezett pénzügyminiszterekkel és európai biztosokkal,
és négy tényfeltáró küldöttséget küldött az Egyesült Államokba, a Man-szigetre, Dániába és
Lettországba.
 
Vita: március 25., hétfő
 
Szavazás: március 26., kedd
 
Sajtótájékoztató: március 26., kedd, 15:30
 
További információ
Pénzügyi bűncselekményekről, adókijátszásról és adókikerülésről szóló állásfoglalás-tervezet
(angolul)
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2019.2.27.,  angolul)
Társ-jelentéstevő: Luděk Niedermayer (EPP, Csehország)
Társ-jelentéstevő: Jeppe Kofod (S&D, Dánia)
Az eljárás lépései (angolul)
A különbizottság munkájához kapcsolódó összes dokumentum (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/161562/TAX3%20Final%20Report_A8-0170_2019_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/161562/TAX3%20Final%20Report_A8-0170_2019_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190225IPR28727/tax-crimes-special-committee-calls-for-a-european-financial-police-force
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/124701/LUDEK_NIEDERMAYER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/124870/JEPPE_KOFOD/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018%2f2121(INI)
http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/tax3/home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-tax-fraud-and-evasion_2502_pk


A közúti fuvarozás reformja: a Parlament rögzíti
álláspontjtát
 
A Parlament szerdán a sofőrök kiküldetéséről, a közúti
fuvarozásban előforduló jogszerűtlenségek
kiküszöböléséről, és a sofőrök pihenőidejéről vitázik és
szavaz.
 
A reformjavaslat célja a jogszerűtlen gyakorlatok - például postafiók-cégek használata, vagy
engedély nélküli fuvarozás - hatékonyabb korlátozása a szabályok betartatásának javítása
révén.  A  javaslat  azt  is  meghatározza,  hogy  mely  szolgáltatókra  legyen  érvényes  a
munkavállalók kiküldetésére vonatkozó,  többek között  minimálbért  előíró  és a pihenőidőt
meghatározó szabályzás.
 
Vita és szavazás: március 27., szerda
 
Eljárás: együttdöntés - rendes jogalkotási eljárás, első olvasat
 
További információ
Kiküldött munkavállalók a közúti fuvarozási ágazatban: állásfoglalás-tervezet
Állásfoglalás-tervezet a sofőrök pihenőidejéről
Állásfoglalás-tervezet a közúti fuvarozási piachoz való hozzáférésről
Mobilitási csomag: jelentéstevők, az eljárások lépési és sajtóközlemények (többnyire angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0206_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0205_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0204_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20171122IPR88617/further-information-on-the-mobility-package
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/mobility_6507_pk


Fogyasztóvédelem az interneten és a való
világban
 
A fogyasztóvédelmet megerősítő és a határokon átnyúló
kereskedelmet ösztönző új szabályokról vitázik és szavaz a
Parlament kedden.
 
A  digitális  tartalmakról  és  a  termékek  értékesítéséről  szóló  irányelvről  már  korábban
megszületett  az  átmeneti  megállapodás a Tanács és a  Parlament  tárgyalói  között.  A két
irányelv a digitális egységes piaci stratégia része, amely a fogyasztók és a vállalatok számára
Európa-szerte jobb hozzáférést kíván biztosítani az interneten megvásárolható termékekhez. Az
új jogszabályok harmonizálják a szerződések megkötésénél életbe lépő legfontosabb jogokat,
többek között  a  vásárlók rendelkezésére álló  jogorvoslati  lehetőségeket  és azok igénybe
vételének módját.
 
Digitális tartalmak irányelv
 
A digitális tartalmakat fogyasztóvédelmi szempontból szabályzó irányelv értelmében a zenét,
alkalmazásokat, játékokat letöltő, vagy felhőszolgáltatásokat használó felhasználók nagyobb
védelmet élveznek akkor, ha a szolgáltató végül mégsem biztosít szolgáltatást, vagy hibás
szolgáltatást nyújt. Akár adattal, akár pénzben fizet a vásárló a szolgáltatásért, fogyasztói jogai
mindkét esetben érvényesíthetők.
 
Termékek értékesítése irányelv
 
Az termékértékesítési irányelv online és offline (azaz a való világban történő) vásárlás során
egyaránt érvényes, vagyis mindegy, hogy a háztartási gépet, játékot vagy számítógépet az
interneten, vagy a helyi üzletben az eladótól vásároljuk meg. Az irányelv a digitális termékekre
(okoshűtőkre, okostelefonokra, internetes tévékre vagy okosórákra) is vonatkozik.
 
Vita és szavazás: március 26., kedd
 
Eljárás: együttdöntés - rendes jogalkotási eljárás
 

Plenáris ülés

HU Sajtószolgálat, Kommunikációs Főigazgatóság
Európai Parlament - szóvivő: Jaume DUCH GUILLOT
A sajtóosztály központi telefonszáma: (32 2 ) 28 33000

12 I 20

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190121IPR23915/consumers-rights-against-defective-digital-content-agreed-by-eu-lawmakers
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190129IPR24506/consumer-protection-deal-on-eu-wide-rules-for-those-sold-faulty-products


További információ
A digitális tartalomról szóló, ideiglenes megállapodás szövege (angolul)
A termékértékesítésről szóló ideiglenes megállapodás szövege (angolul)
Sajtóközlemény a digitális tartalmakról (2019.1.21., angolul)
Sajtóközlemény a termékek értékesítéséről (2019.1.29., angolul)
Jelentéstevő - digitális tartalmak, belső piaci szakbizottság: Everyne Gebhardt (S&D,
Németország)
Jelentéstevő - digitális tartalmak, jogi szakbizottság: Axel Voss (EPP, Németország)
Jelentéstevő - termékértékesítés, belső piaci szakbizottság: Pascal Arimont (EPP, Belgium)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag

Plenáris ülés

HU Sajtószolgálat, Kommunikációs Főigazgatóság
Európai Parlament - szóvivő: Jaume DUCH GUILLOT
A sajtóosztály központi telefonszáma: (32 2 ) 28 33000

13 I 20

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ24/DV/2019/02-20/COREPER_text_digital_content_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2019/02-20/COREPER_text_sales_goods_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190121IPR23915/consumers-rights-against-defective-digital-content-agreed-by-eu-lawmakers
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190129IPR24506/consumer-protection-deal-on-eu-wide-rules-for-those-sold-faulty-products
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/1913/EVELYNE_GEBHARDT/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/1913/EVELYNE_GEBHARDT/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96761/AXEL_VOSS/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/24922/PASCAL_ARIMONT/home
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


A 2017-es uniós források elköltésének
ellenőrzése
 
A képviselők kedden szavazássorozatban értékelik, hogyan
költötték el az uniós intézmények és ügynökségek a 2017-
es költségvetésüket.
 
A Parlament összesen 53 mentesítési jelentésről szavaz, amelyek az összes uniós intézmény,
ügynökség, közös vállalkozás és az Európai Védelmi Alap gazdálkodását megvizsgálják.
 
A költségvetés-ellenőrzési bizottság a Tanács és a máltai székhelyű Európai Menekültügyi
Támogató Hivatal kivételével az összes intézmény gazdálkodását elfogadta. A szakbizottság az
uniós büdzsé nagy részét kezelő Európai Bizottság gazdálkodását is jóváhagyta.
 
A képviselők ugyan üdvözölték, hogy évről évre csökken a hibás uniós kifizetések száma, de
többek között magyar és szlovák közbeszerzések, a magyarországi Elios- és Budapest szíve
projektek súlyos szabálytalanságai,   a cseh miniszterelnök összeférhetetlensége, és több
országban  a  mezőgazdasági  támogatások  elosztásának  szabálytalanságai  miatt  mégis
aggodalmuknak  adtak  hangot.
 
Háttér
 
A mentesítés  jelenti  egy  adott  évi  költségvetés  elköltésének  és  végrehajtásának  végső
jóváhagyását.  Az  Európai  Parlament  megadhatja,  elhalaszthatja,  vagy  megtagadjatja  a
mentesítést. A mentesítés elhalasztásakor a végső döntés előtt a Parlament rendszerint további
tájékoztatást kér az érintett intézménytől. A mentesítéssel zárul le az adott pénzügyi év.
 
Vita és szavazás: március 26., kedd
 
Eljárás: mentesítés
 
Sajtótájékoztató: március 26., kedd, 18:00 órakor az Európai Bizottság mentesítéséért felelős
Inés Ayala Sender (S&D, Spanyolország) jelentéstevővel
 
További információ
Az 53 eljárás lépései (angolul)
A Bizottság mentesítéséről szóló jelentéstervezet (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190220IPR27829/committee-meps-postpone-discharge-to-asylum-support-office-and-the-council
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190220IPR27829/committee-meps-postpone-discharge-to-asylum-support-office-and-the-council
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190220IPR27618/committee-meps-greenlight-the-commission-s-budget-management
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20181207IPR21307/czech-republic-meps-call-for-immediate-steps-to-protect-eu-money
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/search/search.do?searchTab=y&searchType=0&text=DEC&snippet=true&:year=2018&lang=en&dismax=y
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0110_EN.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Következő regionális és kohéziós büdzsé: a
Parlament rögzíti álláspontját
 
A képviselők kedden várhatóan elfogadják az Unió
gazdasági, szociális és területi kohézióját megerősítő új
finanszírozási szabályokat.
 
Az európai regionális fejlesztési alapra és a kohéziós alapra 2021 és 2027 között érvényes új
szabályok az összes régiót lefedik, különös hangsúlyt fektetve a kevésbé fejlett közösségekre, a
városokra és az Unió legkülső régióira.
 
A képviselők az intelligens növekedésre és a zöld gazdaságra fordítanák a messze legnagyobb
uniós alap: a regionális fejlesztési alap jelentős részét. A jelentéstervezet szerint a régióknak a
kapott támogatás legalább 30-50 százalékát az intelligens, innovatív Európára, további legalább
30 százalékát pedig az éghajlatváltozás elleni fellépésre és a körkörös gazdaságra kellene
fordítaniuk. A kohéziós alap kifizetéseinek ezentúl is leginkább a környezetvédelmi célú és
közlekedési infrastruktúrára kellene koncentrálódnia.
 
Vita: március 26., kedd
 
Szavazás: március 27., szerda
 
Eljárás: együttdöntés -rendes jogalkotási eljárás, első olvasat
 
További információ
Az alapokról szóló állásfoglalás-tervezet
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2019.2.14., angolul)
Az eljárás lépései (angolul)
Jelentéstevő: Andrea Cozzolino (S&D, Olaszország)
Európának köszönhetjük
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/100/outermost-regions-ors-
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0094_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190214IPR26418/meps-agree-on-objectives-and-scope-for-future-regional-and-cohesion-funding
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0197(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96880/ANDREA_COZZOLINO/home
https://what-europe-does-for-me.eu/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Az uniós határon túl: több forrás az emberi
jogokra, fejlesztésre és az éghajlatváltozásra
 
Az Unió külpolitikájának támogatnia kell a fejlesztést, és az
éghajlati és környezetvédelmi célokat, és elő kell
mozdítania a jogállamiságot, a demokráciát és az emberi
jogokat.
 
A Parlament szerdán fogadja el álláspontját az új szomszédsági, fejlesztési és nemzetközi
együttműködési eszközről.
 
Az új pénzügyi eszköz az Unió külpolitikai büdzséje nagy részének elköltéséért lesz felelős
majd akkor, ha megállapodás születik róla a Parlament és a Tanács szakminiszterei között. A
Parlament az Európai Bizottság javaslatához képest csaknem négy milliárd euróval nagyobb
költségvetést: jelenlegi árakon 93,154 milliárd eurót kér a 2021 és 2027 közötti időszakra.
 
Életbelépése után ez lesz az Unió fő eszköze az EU szomszédságában és azon túl található
államokkal folytatott együttműködésre. A 2030-as fenntartható fejlődési célokból és a párizsi
éghajlategyezményből fakadó nemzetközi kötelezettségeket is ebből a forrásból hajtják majd
végre.
 
Vita: március 26., kedd
 
Szavazás: március 27., szerda
 
Eljárás: együttdöntés - rendes jogalkotási eljárás
 
További információ
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2019.3.4., angolul)
Az eljárás lépései (angolul)
Tanulmány: Az Európai Parlament és az új külpolitikai célú pénzügyi eszközök (2018.
november, angolul)
Társ-jelentéstevő: Frank Engel (EPP, Luxemburg)
Társ-jelentéstevő: Cristian Dan Preda (EPP, Románia)
Társ-jelentéstevő: Pier Antonio Panzeri (S&D, Olaszország)
Társ-jelentéstevő: Charles Goerens (ALDE, Luxemburg)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-neighbourhood-development-international-regulation_hu.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-neighbourhood-development-international-regulation_hu.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190304IPR30096/external-action-more-funds-for-human-rights-development-and-climate-change
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0243%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/603468/EXPO_IDA(2018)603468_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/603468/EXPO_IDA(2018)603468_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96876/FRANK_ENGEL/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96838/CRISTIAN+DAN_PREDA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/28365/PIER+ANTONIO_PANZERI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/840/CHARLES_GOERENS/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


A csatlakozni kívánó országok szigorúbb
feltételek mellett jussanak uniós forráshoz
 
Az Európai Unióhoz csatlakozni kivánó országoknak járó
pénzeket méltányossági alapon kell eloszani, és a
jogállamiság megsértése esetén fel kell függeszteni.
 
Az Európai Parlament szerdán fogadja el álláspontját a harmadik előcsatlakozási támogatási
eszközről. Az előcsatlakozási alapok a csatlakozni kívánó országoknak nyújtanak segítséget
ahhoz, hogy az uniós tagságra való felkészülés során megreformálják politikai, gazdasági és
jogi rendszerüket.
 
A Parlament külügyi szakbizottsága a 2021 és 2027 közötti időszakra jelenlegi árakon számított
14,66 milliárd eurót javasolt az új eszköz költségvetésére.
 
Háttér
 
Az előcsatlakozási eszköz az Unióhoz csatlakozni kívánó országok rendelkezésére álló alap,
amelyet először a 2007-2013 közötti finanszírozási időszakra hoztak létre. Az új eszköz számos
korábbi előfinanszírozási programot egyesített.
 
Vita: március 26., kedd
 
Szavazás: március 27., szerda
 
Eljárás: együttdöntés - rendes jogalkotási eljárás
 
További információ
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2019.2.4., angolul)
Az eljárás lépései (angolul)
Társ-jelentéstevő: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (EPP, Spanyolország)
Társ-jelentéstevő: Knut Fleckenstein (S&D, Németország)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190204IPR24925/meps-legislate-on-tougher-requirements-for-pre-accession-funding
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0247(COD)
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/2002/JOSE+IGNACIO_SALAFRANCA+SANCHEZ-NEYRA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96840/KNUT_FLECKENSTEIN/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Válsághelyzet Venezuelában: szavaz a plenáris
 
A Parlament csütörtökön állásfoglalást fogad el a
venezuelai vészhelyzetről.
 
A  képviselők  megvitatják  a  venezuelai  politikai,  gazdasági,  szociális  és  humanitárius
válsághelyzet legfrissebb fejleményeit, többek között az országot több napra sötétségbe borító
áramkimaradást.
 
Idén a plenáris ülés már a második állásfoglalását fogadja el Venezueláról. Az elsőt január 31-
én fogadták el, és abban a Parlament Juan Guaidót átmeneti elnökként ismerte el, hasonló
lépésre kérve az Uniót.
 
Vita: március 12., kedd
 
Szavazás: március 28., csütörtök
 
Eljárás: a főképviselő felszólalása, nem jogalkotási állásfoglalással
 
További információ
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0061+0+DOC+XML+V0//HU
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-venezuela_7402_pk


A máltai és szlovák jogállamiság hiányosságait
vitatja meg a Parlament 
 
A Parlament hétfőn a jogállamiság helyzetét tekinti át az
Unióban, elsősorban Máltán és Szlovákiában.
 
Az uniós jogállamiság helyzetének vizsgálatára az állampolgári  jogi  bizottságbanfelállított
munkacsoport szerint veszélyben van a demokrácia Máltán és Szlovákiában. A képviselők
bírálják, hogy egyes tagállamokban gyengítik a jogállamiságot, a hatalmi ágak elválasztását, és
az igazságszolgáltatás függetlenségét. A szöveg kiemeli az elmúlt időszakban meggyilkolt
Daphne Caruana Galizia máltai újságíró, Ján Kuciak szlovák újságíró és barátnője, Martina
Kusnirova halála öncenzúrára késztetheti az újságírókat.
 
Az állásfoglalás-tervezetről a következő plenáris ülésen szavaz a Ház.
 
Vita: március 25., hétfő
 
Eljárás: szóbeli választ igénylő kérdés a Bizottsághoz és a Tanácshoz, állásfoglalással
 
További információ
A máltai munkadelegáció jelentése (2017.11.30.- 12.1., angolul)
A szlovákiai munkadelegáció jelentése (2018.3.7-9., angolul)
A máltai és szlovákiai munkadelegáció jelentése (2018.9.17-20., angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/136000/Report_Joint%20LIBE-PANA%20Mission%20to%20Malta.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/140001/Ad%20hoc%20delegation%20to%20Slovakia_report_20180313.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/DV/2018/11-19/1169408EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Egyéb témák a napirenden
 
A plenáris ülésen az alábbi további témákról folytatnak
vitát és szavaznak a képviselők.
 
Az ivóvíz minősége, Dantin, szavazás kedden
 
Az afrikai származású emberek alapvető jogai, állásfoglalás, szavazás kedden
 
Koszovó vízummentessége, Fajon, szavazás csütörtökön
 
Az uniós informatikai rendszerek interoperabilitása, Melo/Lenaers, szavazás csütörtökön
 
 
EU és Svájc közti intézményi keretegyezmény, Frunzulica,  szavazás kedden
 
 
 A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap
létrehozásáról, szavazás szerdán
 
A gumiabroncsok  üzemanyag-hatékonysággal  kapcsolatos  címkézése,  Boni,  vita  hétfőn,
szavazás  kedden
 

Plenáris ülés

HU Sajtószolgálat, Kommunikációs Főigazgatóság
Európai Parlament - szóvivő: Jaume DUCH GUILLOT
A sajtóosztály központi telefonszáma: (32 2 ) 28 33000

20 I 20


