
 

10 dolog, amit az EP elért a legutóbbi európai
választás óta
 
A közelgő európai választások előtt összeszedtük, mit tett az elmúlt öt évben a Parlament
az európaiak mindennapi életének megkönnyítésére.
 

Olcsóbb telefonhívások 2017 júniusában megszűntek a roaming díjak, ami azt jelenti, hogy
bárhová utazunk az EU-n belül, ugyanannyiért telefonálunk, írunk sms-t, vagy használjuk a
telefonunk adatforgalmát, mint otthon. Egy másik fontos lépés 2019. május 15-én lépett életbe
annak érdekében, hogy könnyebben tudjuk tartani a kapcsolatot a másik tagországban élő
szeretteinkkel: az EU-n belüli hívások percenként maximum 19 centbe kerülnek.
 
 
Több lehetőség az online vásárláskor A fogyasztók könnyebben hozzáférnek az online
vásárolható termékekhez,  hotelfoglalásokhoz,  autóbérlésekhez,  koncertjegyekhez és sok
minden  máshoz  szerte  Európában,  a  területi  alapú  tartalomkorlátozásra  vonatkozó  új
szabályoknak köszönhetően, amelyek 2018 decemberében léptek életbe. Kevesebb műanyag
a tengerekben és folyókban Mióta 2015-ben elfogadta a Parlament a műanyag zacskók
csökkentésére vonatkozó szabályokat, az európaiak 72 százaléka használ kevesebbet belőlük.
Egy másik fontos lépést a műanyaghulladékok ellen 2019 márciusában szavazott meg az EP,
amikor  elfogadták  számos  egyszer  használatos  műanyag  betiltását:  például  a  műanyag
tányérokat,  evőeszközöket  vagy  szívószálakat.

Cikk
15-05-2019 - 18:03
Hivatkozási szám: 20190506STO44343

Az EP legfontosabb intézkedései 2014–2019 között
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-parliament-s-highlights-2014-2019_N01-PUB-190510-ACHI_ev
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20170612STO77250/egy-korszak-veget-er-megszunnek-a-roamingdijak-az-eu-ban
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20190508STO45143/udv-mindenkinek-ezentul-olcsobbak-lesznek-a-nemzetkozi-hivasok
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181129IPR20509/online-shopping-across-the-eu-to-be-easier-from-3-december
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181129IPR20509/online-shopping-across-the-eu-to-be-easier-from-3-december
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20150424IPR45708/meps-clamp-down-on-wasteful-use-of-plastic-carrier-bags
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20150424IPR45708/meps-clamp-down-on-wasteful-use-of-plastic-carrier-bags
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20181005STO15110/plastic-in-the-ocean-the-facts-effects-and-new-eu-rules


Nagyobb online védelem Az új adatvédelmi rendelet, amely az elmúlt két évtized legnagyobb
változását hozta az uniós adatvédelmi szabályozásban, 2018 májusában lépett életbe. Ennek
köszönhetően személyes adataink nagyobb biztonságban vannak. Az EP emellett a szerzői jogi
szabályokat is frissítette, ezzel is igazodva a digitális kor elvárásaihoz.
 
 
A munkavállalók  jogainak megerősítése 2019 áprilisában a  képviselők  új  szabályokat
fogadtak el a munka és magánélet egyensúlyának biztosítása érdekében, amely értelmében az
újdonsült apáknak legalább 10 munkanapnyi apasági szabadság jár, a gondozóknak pedig
évente  5  munkanapnyi  szabadság.  A  Parlament  emellett  az  új  típusú  munkavállalók
munkakörülményeit  is  javította,  olyanokét,  akik  például  a  Deliveroonál  vagy  az  Ubernél
dolgoznak.
 
 
Egészségesebb bolygó a jövő generációnak Egy 2016-os szavazásnak köszönhetően a
Parlament elfogadta a párizsi klímaegyezményt, amely fordulópontot jelentett a klímaváltozás
elleni  harcban. A képviselők azóta is dolgoznak az üvegházhatású gázok kibocsátásának
csökkentésén és a megújuló energiaforrások használatának minél szélesebb körben történő
elterjesztésén.
 

Mi az EP?
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/what-is-the-european-parliament

Hogyan képviselnek engem a képviselők?
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/how-do-meps-represent-me
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180522STO04023/gdpr-is-in-effect-now-you-decide-on-your-digital-privacy
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190321IPR32110/european-parliament-approves-new-copyright-rules-for-the-internet
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190321IPR32110/european-parliament-approves-new-copyright-rules-for-the-internet
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/szocialis-ugyek/20180706STO07413
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/szocialis-ugyek/20180706STO07413
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20190404STO35070/gig-economy-eu-law-to-improve-workers-rights-infographic
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20190404STO35070/gig-economy-eu-law-to-improve-workers-rights-infographic
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20160930IPR44535/meps-green-light-for-paris-climate-agreement-to-trigger-its-entry-into-force
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20180305STO99003
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/energiaunio/20180109STO91387


Több külföldi tanulási és képzési lehetőség 2019 márciusában a képviselők megszavazták
az Erasmus+ program 2021-2027-es időszakra vonatkozó költségvetésének
megháromszorozását, így még több európai polgár élvezheti az uniós oktatási és képzési
programok előnyeit.
 
 
A  gazdaság  növekedése  A  2018  decemberében  elfogadott  EU-Japán  kereskedelmi
megállapodás a legnagyobb kétoldalú kereskedelmi megállapodás, amit valaha kötött az Unió.
A  gazdasági  növekedés  biztosítása  érdekében  az  EU folyamatosan  bővíti  kereskedelmi
kapcsolatait,  a  következő  években  várhatóan  például  Kanadával  és  Szingapúrral.
 
 
Biztonságosabb Európa A terrorizmus elleni harc érdekében a Parlament 2016-ban elfogadta
azokat a szabályokat, amelyek értelmében a repülőtársaságoknak ki kell adnia a biztonsági
szolgálatoknak azoknak az utasoknak az adatait, akik az EU-ba, vagy az EU-ból utaznak. A
következő évben a képviselők megszavazták az EU-szerte alkalmazandó szabályokat a külföldi
és partizán terroristák megfékezésére; ahogy a joghézagokat is igyekeztek kiküszöbölni az
uniós fegyvertörvényben és felvették a harcot a terrorizmus finanszírozásával is.
 
 
Olcsóbb energia A 2017-ben elfogadott szabályoknak köszönhetően, amelyek egyszerűbb
energiafogyasztási  címkék  használatát  írják  elő  a  háztartási  gépeken,  az  uniós
energiafogyasztók évente átlagosan 500 eurót takaríthatnak meg a háztartásokban használt
energián.
 
 
Az európai választásokat május 23-26. között  tartják. Szavazatunkkal segíthetünk Európa
jövőjének közös építésében. Tudjon meg többet a választásokról.
 
További információ
Az EP-képviselők munkája
Európának köszönhetjük
Európai választások 2019
Amit érdemes tudni a 2019-es európai választásokról
Min dolgozott az EP a 2014-2019-es időszakban? (angol)
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/erasmus/20190222STO28402
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/erasmus/20190222STO28402
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/globalisation/20181127STO20312
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/globalisation/20181127STO20312
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/globalisation/20161014STO47381
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/globalisation/20161014STO47381
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/utasadat-nyilvantartas-pnr
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/rendorsegi-egyuttmukodes/20180316STO99922
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20170609IPR77001/simplifying-energy-labels-for-home-appliances-to-a-to-g
https://www.szavaznifogok.eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/faq/11/the-work-of-meps
https://what-europe-does-for-me.eu/hu/home
https://www.europai-valasztasok.eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/eu-valasztasok-2019/20181122STO19860
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/637942/EPRS_IDA(2019)637942_EN.pdf

