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A Parlament  keddi  vitájának  középpontjában  a  június  28-29-i  Európai  Tanács
eredményei állnak majd. A képviselők mellett a Tanács elnöke, Donald Tusk, és az
Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker vesz részt a vitán. 

Mateusz Morawiecki, Lengyelország miniszterelnöke szerda reggel 9 órától folytat
eszmecserét az EU jövőjéről a képviselőkkel és Jean-Claude Junckerrel, az Európai
Bizottság elnökével. 

Az európai védelmi ipar fejlesztését célzó első uniós programról vitázik hétfőn és
szavaz kedden a Parlament. 

A vízummentességet élvező nem uniós polgároknak ezentúl engedélyt kell kérniük
akkor, ha be szeretnének lépni az Európai Unió területére: erről a Gál Kinga magyar
néppárti  képviselő  által  jegyzett  állásfoglalás-tervezetről  szavaz csütörtökön a
Parlament.  Akiknél  biztonsági  kockázat,  az  illegális  bevándorlás  vagy  fertőző
betegségek  kockázata  merül  fel,  azok  nem kapnak  beutazási  engedélyt. 

A képviselők a közúti fuvarozásban elterjedt szabálytalanságok felszámolásáról, a
jogszabály végrehajtásának javításáról, a fuvarozók pihenőidejéről és kiküldetéséről
szavaznak szerdán. 

Hétfőn hirdetik ki a Parlamentben a jogi bizottság azon döntését, hogy tárgyalásokat
kezd  a  Tanáccsal  az  internetes  szerzői  jogi  szabályzásról.  A  döntést  vitató
képviselők  kérhetik,  hogy  az  egész  Ház  szavazzon  a  döntésről. 

A  Parlament  Matteo  Salvini  olasz  miniszterelnök-helyettes  és  belügyminiszter
közelmúltban az olaszországi romákra vonatkozó kijelentéseit vitatja meg szerdán
délután. 

Mennyire hatékony az Európa Unió és az Egyesült Államok közötti  adatvédelmi
pajzs? Ezt tekintik át szerdán a képviselők az Európai Bizottság képviselőjével, majd
csütörtökön állásfoglalást fogadnak el a témában. 

Nem szabadna bűncselekménynek tekinteni a migránsoknak nyújtott humanitárius
segítséget,  fogamaz  egy  kedden  vitára,  csütörtökön  pedig  szavazásra  kerülő
állásfoglalás-tervezet.  A  képviselők  felkérik  a  tagállamokat:  módosítsák
jogszabályaikat  úgy,  hogy  a  humanitárius  munkát  végző  személyek  és  civil
szervezetek  ne  kerülhessenek  büntetőjog  hatálya  alá. 

A képviselők a túl korán kötött és kényszerházasságok betiltását kérik, illetve a
házasságkötés 18 éves alsó korhatárának kiterjesztését javasolják az Unió egész
területére.
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EMAIL: Sajto-hu@europarl.europa.eu
TWITTER: Europarl_HU

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/plenary

További információk
• Napirendtervezet
• Élő közvetítés a plenáris ülésről (EbS+)
• Sajtótájékoztatók és egyéb események élő közvetítése (EP Live)
• Europarl TV
• Az EP multimédiás honlapja (angolul)
• EP Newshub
• Plenáris podcastok és háttér (EP kutatószolgálat)
• A képviselőcsoportok sajtótájékoztatója pénteken 11:00-től
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Uniós bevándorláspolitika: a képviselők értékelik
az EU vezetőinek eredményeit
 
A Parlament  keddi  vitájának  középpontjában  a  június  28-29-i  Európai  Tanács
eredményei állnak majd. A képviselők mellett a Tanács elnöke, Donald Tusk, és az
Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker vesz részt a vitán.
 
A Parlament már 2017 novembere óta várja, hogy a Tanács kialakítsa közös álláspontját a
dublini  rendelet  reformjával  kapcsolatban.  A rendelet  a  közös európai  menedékügyi
rendszer  átalakításának  sarokköve,  és  a  tanácsi  álláspont  kialakítása  nélkül  nem
indulhatnak el a tárgyalások az intézmények között. A képviselők többször felszólították
már a Tanácsot, hogy megfelelő politikai eltökéltséget tanúsítva végre reformálja meg a
menedékkérelmi rendszert és vessen véget a földközi-tengeri tragédiáknak.
 
A képviselők emellett a kétnapos csúcs más témái - a gazdasági és monetáris unió, a
következő  több  éves  uniós  költségvetés,  a  Brexit-tárgyalások,  és  a  közös  európai
védelem-  és  biztonságpolitika  -  terén  elért  előrelépést  is  értékelik.
 
Vita: július 3., kedd
 
Eljárás: az Európai Tanács és a Bizottság állásfoglalása
 

 
További információk
• Az Európai Tanács 2018. június 28-29-i ülésének napirendje
• Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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A lengyel miniszterelnök az EU jövőjéről
 
Mateusz Morawiecki, Lengyelország miniszterelnöke szerda reggel 9 órától folytat
eszmecserét az EU jövőjéről a képviselőkkel és Jean-Claude Junckerrel, az Európai
Bizottság elnökével.
 
A konzervatív Jog és Igazság Párthoz (PiS) tartozó Mateusz Morawieckit 2018. január 9-
én nevezték ki Lengyelország miniszterelnökévé.
 
Személyében a nyolcadik uniós állam- vagy kormányfő vesz részt a Parlamentben az
Unió  jövőjéről  rendezett  vitasorozatban.  Látogatását  megelőzően az  alábbi  vezetők
vitáztak  már  a  képviselőkkel:
 

Leo Varadkar ír miniszterelnök 2018. január 17-ém, 
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, és 
Mark Rutte holland miniszterelnök 2018. június 13-án.
 

Antonio Tajani, az EP elnöke és Morawiecki miniszterelnök közös sajtótájékoztatót tart
majd.
 
A  következő,  szeptemberi  strasbourgi  plenáris  ülésen  Alexisz  Ciprasz  görög
miniszterelnök  szólal  fel.
 
 
 
Vita: július 4., szerda
 
Eljárás: vita Európa jövőjéről, állásfoglalás nélkül
 
Sajtótájékoztatók: július 4.,  szerda, 12:45 órakor, Antonio Tajani parlamenti  elnök és
Mateusz Morawieckzi lengyel miniszterelnök részvételével
 

 
További információk
• Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök életrajza (angolul)
• Vita Európa jövőjéről
• Szabadon felhasználható kép- és hanganyag - Európa jövője
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Végszavazás az első uniós védelmi ipari alapról
 
Az európai védelmi ipar fejlesztését célzó első uniós programról vitázik hétfőn és
szavaz kedden a Parlament.
 
A 2019-2020 során 500 millió eurós költségvetésből gazdálkodó európai védelmi ipari
fejlesztési  program  új  és  továbbfejlesztett  termékek  és  technológiák  létrehozását
támogatja. A program célja, hogy az EU függetlenebbé váljon, hatékonyabban költse el
költségvetését, védelmi szektora pedig innovatívabb legyen.
 
Az  Unió  olyan  projekteket  támogat  majd,  amelyeket  legalább  három  különböző
tagállamban bejegyzett, minimum három állami- vagy magáncégből álló konzorciumok
hajtanak végre. 
 
A  szerződések  elnyeréséhez  igazolni  kell,  hogy  a  projektet  kiválóan,  innovatív  és
versenyképes módon valósítják meg. A kis- és középvállalkozásokat, illetve közepes
vállalatokat (azaz a KKV-knál nagyobb, de legfeljebb 3000 munkavállalót foglalkoztató
cégeket)  célzó,  illetve  az  állandó  strukturált  védelmi  együttműködés  keretében
megvalósítandó  projektek  társfinanszírozási  rátája  magasabb  lesz.
 
A következő lépések
 
Miután a Parlament  és a Tanács hivatalosan is  jóváhagyta a rendeletet,  az az Unió
közlönyében való megjelenését követően lép életbe. Az első projektek finanszírozása
várhatóan 2019 folyamán indul.
 
.
 
Vita: július 2., hétfő
 
Szavazás: július 3., kedd
 
Eljárás: rendes jogalkotási eljárás, megállapodás első olvasatban
 

 
További információk
• Sajtóközlemény az informális megállapodás alkalmával (2018.5.23., angolul)
• Jelentéstevő: Françoise Grossetête (EPP, Franciaország)
• Az eljárás lépései
• EP kutatószolgálat: az európai védelmi ipari fejlesztési program (angolul)
• Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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Határbiztonság:  végszavazás  a  vízummentesen
érkezők  előszűréséről
 
A vízummentességet élvező nem uniós polgároknak ezentúl engedélyt kell kérniük
akkor, ha be szeretnének lépni az Európai Unió területére: erről a Gál Kinga magyar
néppárti  képviselő által  jegyzett  állásfoglalás-tervezetről  szavaz csütörtökön a
Parlament.  Akiknél  biztonsági  kockázat,  az  illegális  bevándorlás  vagy  fertőző
betegségek  kockázata  merül  fel,  azok  nem kapnak  beutazási  engedélyt.
 
Az új Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerről (ETIAS) már korábban
informális megállapodás született a Parlament és a Tanács tárgyalói között. A rendszer
2021-ben lép működésbe, és jelenleg több mint  60, uniós vízummentességet élvező
országra és területre lesz érvényes.
 
A három évre szóló engedély megszerzése 7 euróba kerül majd. Az utazók többsége
azonnal kedvező választ kap azt követően, hogy az elektronikusan leadott információikat
összevetették több adatbázis adataival. 
 
Vita: július 4., szerda
 
Szavazás: július 5., csütörtök
 
Eljárás: rendes jogalkotási eljárás, megállapodás első olvasatban
 

 
További információk
• Állásfoglalás-tervezet az ETIAS létrehozásáról
• Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2018.4.24., angolul)
• Jelentéstevő: Gál Kinga (EPP, Magyarország)
• Az eljárás lépései
• Az eljárás lépései (az Europol feladatai)
• Az EP kutatószolgálat összefoglalója (angolul)
• Szabadon felhasználható kép- és hanganyag

Plenáris ülés

20180618NEW06018 - 6/12

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0322+0+NOT+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180424IPR02424/pre-screening-visa-exempt-travellers-for-increased-security
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/28150/KINGA_GAL_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0357A%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0357B(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599298/EPRS_BRI%282017%29599298_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/home


Szavazás  a  közút i  fuvarozási  szabályok
áta lak í tásáró l
 
A képviselők a közúti fuvarozásban elterjedt szabálytalanságok felszámolásáról, a
jogszabály végrehajtásának javításáról, a fuvarozók pihenőidejéről és kiküldetéséről
szavaznak szerdán.
 
Több  jogszabálytervezetről  szavaz  a  Ház:  a  kiküldött  munkavállalókra  vonatkozó
szabályok alkalmazásáról a közúti fuvarozókra, a postafiókcégek használata, illetve a
belföldi piaci működés szabályainak kijátszása elleni fellépés szigorításáról, végül pedig a
fuvarozóknak jobb pihenési körülményeket teremtő szabálymódosításokról.
 
A szavazás célja, hogy megfogalmazza a Parlament álláspontját azelőtt, hogy az uniós
kormányokkal elkezdődnek a tárgyalások a jelenleg érvényben lévő jogszabályok tervezett
módosításáról.  A módosítások célja,  hogy jobb munkakörülményeket,  és unió szerte
egyenlő versenyfeltételeket teremtsen a fuvarozók számára.
 
 
 
Vita: július 3., kedd
 
Szavazás: július 4., szerda
 
Eljárás: rendes jogalkotási eljárás, első olvasat
 

 
További információk
• Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2018.6.4., angolul)
• Jelentéstervezet a fuvarozók vezetési- és pihenőidejére vonatkozóan
• Jelentéstervezet a fuvarozók kiküldetéséről és a jogszabály végrehajtásáról
• Jelentéstervezet a fuvarozók kiküldetésére vonatkozó szabályokról
• A mobilitási csomag jelentéstevői és eljárásai
• Úton Európa: a Bizottság a tiszta, versenyképes és hálózatba kapcsolt mobilitás mellett (az Európai

Bizottság sajtóközleménye, 2017.5.31., angolul)
• Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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Szerzői jogi védelem: módosítja-e a Parlament a
szakbizottsági álláspontot?
 
Hétfőn hirdetik ki a Parlamentben a jogi bizottság azon döntését, hogy tárgyalásokat
kezd  a  Tanáccsal  az  internetes  szerzői  jogi  szabályzásról.  A  döntést  vitató
képviselők  kérhetik,  hogy  az  egész  Ház  szavazzon  a  döntésről.
 
A Parlament eljárási szabályzata (69c. cikk) értelmében hétfőn délután, a plenáris ülés
megnyitásakor jelentik be a jogi bizottság döntését arról, hogy a szakbizottság megkezdi a
tárgyalásokat a tagállamokkal a szerzői jogi irányelvről. A képviselők ezt követően kedd
éjfélig emelhetnek kifogást a szakbizottsági döntés ellen.
 
Ha a képviselőknek több mint tíz százaléka (azaz legalább 76 képviselő) kifogást emel,
akkor a plenáris ülésnek kell  döntenie a szakbizottsági döntés megerősítéséről  vagy
elvetéséről. Az esetleges szavazás tényét szerda reggel jelentik be, maga a szavazás
pedig csütörtökön délben zajlana.
 
Szavazás (amennyiben sor kerül rá): július 5., csütörtök
 
Eljárás: rendes jogalkotás eljárás
 

 
További információk
• Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2018.6.20., angolul)
• Jelentéstevő: Alex Voss (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+RULES-EP+20170116+RULE-069-3+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180618IPR06024/copyright-meps-update-rules-for-the-digital-age
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96761/AXEL_VOSS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil-mobile/fiche-procedure/2016/0280%28COD%29
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/digital-single-market_3004_pk


Matteo Salvini a romákról: a képviselők a miniszter
kijelentéseit vitatják meg
 
A Parlament  Matteo  Salvini  olasz  miniszterelnök-helyettes  és  belügyminiszter
közelmúltban az olaszországi romákra vonatkozó kijelentéseit vitatja meg szerdán
délután.
 
Az plenáris aktuális témában rendezett vitájának tárgyát a Zöldek képviselőcsoportja
javasolta. A felszólaló képviselők Matteo Salvini olasz belügyminiszter június 18-án a helyi
szinti és roma közösségre vonatkozó, belföldön és nemzetközileg egyaránt botrányt keltő
megjegyzéseire válaszolnak.
 
 
 
Vita: július 4., szerda
 
Eljárás: vita aktuális témában
 

 
További információk
• Állásfoglalás a romák uniós integrációjáról (2017.10.25.)
• Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0413+0+DOC+XML+V0//HU
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Magánjellegű  adatok  védelme:  működik-e  az
adatvédelmi  pajzs?
 
Mennyire hatékony az Európa Unió és az Egyesült Államok közötti  adatvédelmi
pajzs? Ezt tekintik át szerdán a képviselők az Európai Bizottság képviselőjével,
majd csütörtökön állásfoglalást fogadnak el a témában.
 
A képviselők várhatóan elégtelennek találják az EU és az USA közötti személyesadat-
forgalomra vonatkozó védelmet.  A Facebook és Cambridge Analytica cégek nevével
fémjelzett  digitálisadat-visszaélés  fényében  a  képviselők  az  EU  és  USA  közötti
adatvédelmi megállapodás hatékonyabb betartatását is felvethetik, tekintettel arra, hogy
mindkét cég megfelelt az adatvédelmi pajzs kritériumainak.
 
Háttér
 
Az EU és az USA közötti adatvédelmi pajzs megállapodásnak köszönhetően azok az
amerikai  cégek,  amelyek  megfelelő  adatvédelmi  garanciákat  nyújtanak,  szabadon
átvihetik  európaiak  személyes  adatait  az  Unióból  az  Egyesült  Államokba.
 
Az adatvédelmi  pajzs  az  ún.  védett  adatkikötő  szerződés új  változata.  Elődjét  2015
októberében az Európai Bíróság érvénytelennek minősítette, mivel álláspontja szerint az
nem védte kellő szigorral az uniós polgárok személyes adatait. Az adatvédelmi pajzsról
2016 júliusában született megállapodás.
 
 
 
Vita: július 4., szerda
 
Szavazás: július 5., csütörtök
 
Eljárás: a Bizottság felszólalása állásfoglalással
 

 
További információk
• Sajtóközlemény: Az Egyesült Államoknak szeptember 1-től alkalmaznia kell az adatvédelmi pajzsot

(2018.6.12., angolul)
• Jelentéstevő: Claude Moraes (S&D, Egyesült Királyság)
• Jelentés az adatvédelmi pajzs első éves működéséről (2017.10.18.)
• EP kutatószolgálat: a védett adatkikötőtől az adatvédelmi pajzsig (2017. január, angolul)
• Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180611IPR05527/eu-us-privacy-shield-data-exchange-deal-us-must-comply-by-1-september-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180611IPR05527/eu-us-privacy-shield-data-exchange-deal-us-must-comply-by-1-september-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/4519/CLAUDE_MORAES_home.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0611&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/595892/EPRS_IDA(2017)595892_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Humanitárius  segítség  migránsoknak:  vita  a
plenárison
 
Nem szabadna bűncselekménynek tekinteni a migránsoknak nyújtott humanitárius
segítséget,  fogamaz  egy  kedden  vitára,  csütörtökön  pedig  szavazásra  kerülő
állásfoglalás-tervezet.  A  képviselők  felkérik  a  tagállamokat:  módosítsák
jogszabályaikat  úgy,  hogy  a  humanitárius  munkát  végző  személyek  és  civil
szervezetek  ne  kerülhessenek  büntetőjog  hatálya  alá.
 
A  képviselők  a  migránsok  szabálytalan  belépését,  átutazását  és  tartózkodását
elősegítőkre  büntetőjogi  szankciókat  kirovó  uniós  jogszabályok  „szándékolatlan
következményei” miatt fejezik ki aggodalmukat. A jogszabály arra is lehetőséget teremt,
hogy a tagállamok a humanitárius tevékenységet kivételként kezeljék, hangsúlyozzák a
képviselők.
 
Vita: július 3., kedd
 
Szavazás: július 5., csütörtök
 
Eljárás: szóbeli kérdés a Bizottsághoz, vitával
 

 
További információk
• Szóbeli kérdés az Európai Bizottsághoz
• Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2018.6.25., angolul)
• Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
• EP tanulmány: a szabálytalanul belépő migránsoknak nyújtott humanitárius segítség kriminalizálása

(angolul)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2018-000065+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180625IPR06506/giving-humanitarian-help-to-migrants-should-not-be-a-crime-say-meps
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536490/IPOL_STU(2016)536490_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536490/IPOL_STU(2016)536490_EN.pdf


S z ü n t e s s e  m e g  a z  E U  a  k o r a i  é s
k é n y s z e r h á z a s s á g o t ,  k é r i  a z  E P
 
A képviselők a túl korán kötött és kényszerházasságok betiltását kérik, illetve a
házasságkötés 18 éves alsó korhatárának kiterjesztését javasolják az Unió egész
területére.
 
A külügyi bizottságban született kezdeményezés kötelezné az uniós tagállamokat, hogy
18  évben  állapítsák  meg  a  házasságkötés  alsó  korhatárát.  Több  tagállam,  köztük
Magyarország is már 16 éves kortól megengedi a házasságkötést (Dánia, Németország,
Hollandia és Svédország nem),  míg például  Skóciában 16 éves kor  a  nagykorúsági
korhatár.
 
A képviselők várhatóan azt is kérik, hogy a tagállamok hozzák összhangba e területre
vonatkozó jogszabályaikat az Unióban élő nem uniós polgárokra vonatkozóan is.
 
Vita: július 2., hétfő
 
Szavazás: július 4., szerda
 
Eljárás: nem jogalkotási állásfoglalás
 

 
További információk
• Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2018.5.16., angolul)
• Jelentéstevő: Charles Goerens (ALDE, Luxemburg)
• Az eljárás lépései
• Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180516IPR03626/meps-ask-for-a-ban-on-early-and-forced-marriages
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/840/CHARLES_GOERENS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/2275(INI)#technicalInformation
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/air-transport_5203_pk

