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Az Európai Unió működése a képviseleti 
demokrácián alapul.

Az Unió szintjén a polgárok közvetlen képvisele-
te az Európai Parlamentben valósul meg.

A tagállamok képviseletét az Európai Tanácsban az állam-, 
illetve kormányfőjük, a Tanácsban pedig a kormányuk 
látja el, amelyek maguk nemzeti parlamentjüknek vagy 
polgáraiknak tartoznak demokratikus felelősséggel.

Az Európai Parlament és a nemzeti 
parlamentek közösen határozzák meg, 
hogyan szervezzék meg és mozdítsák 
elő a parlamentek közötti hatékony és 
rendszeres együttműködést az Európai 
Unión belül

... az uniós intézmények tájé-
koztatják őket és továbbítják 
számukra az uniós jogszabály-
tervezeteket, 

... biztosítják a szubszidia-
ritás elvének tiszteletben 
tartását, 

... részt vesznek az értékelési 
mechanizmusokban a sza-
badság, a biztonság és a jog 
érvényesülése területén, be-
vonják őket az Europol politikai 
ellenőrzésébe és az Eurojust 
értékelésébe,

... részt vesznek az uniós szer-
ződések felülvizsgálati folyama-
taiban, 

... tájékoztatják őket az Unió 
bővítésére irányuló kérel-
mekről, 

... részt vesznek a nemzeti par-
lamentek közötti és az Európai 
Parlamenttel folytatott parla-
mentközi együttműködésben.

A nemzeti parlamentek tevékenyen hozzájárulnak 
az Unió jó működéséhez azáltal, hogy:

Az uniós ügyekre szakosodott parlamenti bizottságok-
ból álló konferencia (COSAC) bármilyen olyan észre-
vételt megfogalmazhat, amelyet az Európai Parlament, 
a Tanács és a Bizottság figyelmére érdemesnek tart. A 
konferencia előmozdítja továbbá a nemzeti parlamen-
tek és az Európai Parlament közötti információcserét 
és a bevált gyakorlatok megosztását.

PARLAMENTEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN

* Mivel az Egyesült Királyság 2020. január 31-én kilépett az Unióból, 2020. február 1-je óta az Európai Parlamentben 705 képviselői hely van.

Forrás: az Európai Unióról szóló szerződés 12. cikke és a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló, a Szerződésekhez csatolt 1. jegyzőkönyv 9. és 10. cikke.

705 képviselői hely *

European Union
Council of the
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A Nemzeti Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatóságának éves tevékenységi jelentése 
áttekintést nyújt a nemzeti parlamentekkel 2021-ben folytatott parlamentközi együttműködés 
valamennyi tevékenységéről és fejleményéről. Ez az együttműködés 27 tagállam 39 nemzeti 
parlamentje és kamarája, valamint az Európai Parlament között zajlott.

Ezt a kiadványt az Európai Parlamenten belül a Nemzeti Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás 
Igazgatósága adja ki, amely az Európai Parlament Elnökségi Főigazgatóságának része.
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Az Európai Parlamentnek az uniós nemzeti parlamentekkel fenntartott kapc-
solatokért felelős alelnökeinek előszava

E jelentés kiadásának idején Európa soha nem látott kihívásokkal néz szembe az Oroszországi 
Föderáció Ukrajnával szembeni indokolatlan és provokáció nélküli inváziója miatt. A Kreml által 
az ukrán lakosság ellen folytatott szörnyű háború felforgatta az 1991 utáni európai biztonsági 
struktúrát. Ebben a helyzetben az Európai Unió egységesen arra törekszik, hogy megőrizze a békét, 
a biztonságot, a demokráciát és a szabadságot Európában, és döntő fontosságú stratégiai lépéseket 
tett, ami arra utal, hogy valódi védelmi és biztonsági szereplővé kezdett válni.

A Covid19-világjárvány második éve újabb, kihívást jelentő évnek bizonyult az Európai Parlament 
és a parlamentközi együttműködés szempontjából. Akárcsak 2020-ban, a világjárvánnyal járó 
korlátozások miatt mi, parlamenti képviselők többnyire csak távolról, videokonferencián keresztül 
találkozhattunk egymással.

2020-hoz hasonlóan a tavalyi parlamentközi viták során is központi téma volt az Európa jövőjéről 
szóló konferencia. A nemzeti parlamentek és az Európai Parlament szorosan együttműködtek a 
konferencia kapcsán, és kulcsszerepet játszottak az Európa jövőjének alakításáról szóló vitában. 
Közösen dolgoztak azon, hogy megvédjék a polgárok érdekeit, betöltve arra vonatkozó szerepüket, 
hogy alakítsák az uniós politikákat és intézményeket, valamint a parlamentek szerepét a polgárok 
választott képviselőiként.

Üléseinken más témákat is széles körben megvitattunk, így például a világjárvány alakulását, 
valamint azt, hogy az EU-nak hogyan kellene kezelnie az azt követő társadalmi és gazdasági válságot 
a világjárvány utáni helyreállítási tervek révén.

Valamennyi parlamentközi tevékenységet teljesen távolról vagy hibrid formában1 kellett folytatni 
annak ellenére, hogy mind a portugál, mind a szlovén elnökség eredetileg személyes rendezvényeket 
szeretett volna tartani. A járványügyi helyzet lehetetlenné tette az ülések ilyen módon történő 
szervezését.

Mindezen korlátok ellenére az EU nemzeti parlamentjeivel folytatott parlamentközi együttműködés 
és jogalkotási párbeszéd tovább erősödött, és a parlamentközi eseményeken általában kivételesen 
nagy számban vettek részt mind az Európai Parlament, mind a nemzeti parlamentek képviselői.

A Covid19-világjárvány egyértelműen továbbra is szervezési kihívásokat jelentett a parlamentközi 
konferenciák zökkenőmentes lebonyolítása szempontjából. A szervezők – az Európai Parlament, 
illetve a portugál és szlovén elnökség parlamentjei – azonban az új technikai lebonyolítás terén a 
közelmúltban szerzett tapasztalataikra építve sikeresen megoldották a távoli vagy hibrid ülésekkel 
járó gyakorlati nehézségeket, így magas részvételi aránnyal zajló, élénk hangulatú ülésekre 
kerülhetett sor. A parlamentközi tevékenységek gyakorisága és intenzitása – a Covid19-világjárvány 
újbóli megjelenése ellenére – jól szemlélteti a parlamentközi együttműködés fontosságát, hiszen 
az európai és nemzeti parlamenti képviselők közötti eszmecsere a modern parlamentarizmus 
egyik sarokköve. Szilárd meggyőződésünk továbbá, hogy parlamentjeink polgárokat képviselő 
szerepének megerősítése és a parlamentközi együttműködés további erősítése létfontosságú az 
európai demokrácia jövője szempontjából.

A legkorszerűbb informatikai megoldások lehetővé tették számunkra, hogy folytassuk, sőt 
elmélyítsük az eszmecseréket. Tisztában vagyunk azzal is, hogy a videokonferencia-technológia 
adott esetben lehetőséget nyújt a parlamenti ülések karbonlábnyomának csökkentésére, ezáltal 
segítve Európa fenntarthatósági és éghajlat-politikai céljainak elérését. Mindannyian meg vagyunk 
győződve azonban arról, hogy nincs olyan technológiai megoldás, amely helyettesíthetné a 

1 A szervezésért felelős parlament – tehát az Európai Parlament vagy az elnökséget betöltő ország parlamentje – néhány 
képviselője személyesen volt jelen, mások pedig távolról vettek részt.



5

személyes találkozókat. Őszintén reméljük, hogy 2022-ben véget ér a világjárvány, és visszatérhetünk 
a személyes parlamentközi ülésekhez, látogatásokhoz és egyéb tevékenységekhez.

Szeretnénk köszönetet mondani Roberta Metsola korábbi első alelnök asszonynak az Európai 
Parlament nemzeti parlamentekkel fenntartott kapcsolatai iránti elkötelezettségéért és 
közreműködéséért, és gratulálunk az Európai Parlament elnökeként 2022 januárjában történt 
megválasztásához.

A nemzeti parlamentekkel fenntartott kapcsolatokért felelős alelnökökként ösztönözzük a 
parlamentközi párbeszédet, és meggyőződésünk, hogy az Európai Parlament és az EU nemzeti 
parlamentjei továbbra is kulcsfontosságú partnerek lesznek Európa jövőjének alakításában. 
Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy továbbra is együttműködjünk a nemzeti parlamenti 
képviselőkkel annak érdekében, hogy az EU továbbra is békés és virágzó hely maradjon polgárai 
számára.

Othmar Karas, az EP első alelnöke és Dita Charanzová alelnök, az EP strasbourgi épülete
© Európai Unió 2021- EP/Andrea ADRIANI

Othmar Karas 
EP First Vice-President

Dita Charanzová 
Vice-President
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FŐBB FEJLEMÉNYEK ÉS FŐ TÉMÁK A 2021. ÉVI PAR-
LAMENTKÖZI MENETRENDBEN
A Nemzeti Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatósága 2021-ben David Sassoli, az 
Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola első alelnök, Dita Charanzová, a nemzeti parlamentekkel 
fenntartott kapcsolatokért felelős alelnök, valamint Antonio Tajani, az Alkotmányügyi Bizottság 
(AFCO) és a Bizottsági Elnökök Értekezlete elnökének politikai irányítása és útmutatása mellett 
végezte munkáját.

A Covid19-világjárvány második éve már a kezdetektől fogva politikai kihívásnak ígérkezett. A 
világjárvány mindenkit állandóan foglalkoztatott, különösen ami a gazdasági és társadalmi utóhatások 
kezelését, a zöld, digitális és fenntartható helyreállítás megvalósítását, valamint az ezzel kapcsolatos 
parlamenti ellenőrzés biztosítását illeti. A számos ülésen megvitatott egyéb, rendkívül fontos témák 
között szerepelt az EU migrációs politikája, a jogállamiság helyzete a tagállamokban, valamint az EU 
biztonsága és külső tevékenysége az egyre változékonyabb nemzetközi környezetben, hogy csak 
néhányat említsünk.

Az év során a parlamentek eszmecserét folytattak és tapasztalatot cseréltek a világjárvány új 
hullámainak leküzdését célzó intézkedésekről, többek között az EU oltási stratégiájáról, amellyel 
kapcsolatban megerősítették, hogy támogatják a Covid19-oltóanyagok egységes uniós 
megközelítését, az uniós digitális Covid-igazolványt és az új, időtálló uniós egészségbiztonsági keretet 
– az európai egészségügyi uniót –, amelynek célja a határokon átnyúló egészségügyi válságokra 
való reagálás javítása, a betegségmegelőzés fejlesztése és a határokon átnyúló együttműködés 
fokozása.

A parlamentközi ülések napirendjén szerepelt az Európa jövőjéről szóló konferencia jelenlegi állása és 
a parlamenteknek a konferencia eredményeivel kapcsolatos elvárásai, csakúgy, mint az év második 
felében tapasztalt aggasztó energiaár-emelkedés és annak súlyos következményei a vállalkozásokra 
és a fogyasztókra nézve.

2020-hoz hasonlóan a világjárvány miatt a politikai szövegek elfogadását (amelyet az üléseken 
általában intenzív tárgyalások kísérnek) más eljárásokkal helyettesítették. Az uniós ügyekre 
szakosodott parlamenti bizottságokból álló konferencián (COSAC) a portugál és a szlovén elnökség 
egyaránt levelet küldött az uniós intézményeknek, amelyben összefoglalták az elnökségük alatt 
indított parlamenti kezdeményezéseket. Mivel az EU Parlamenti Elnökeinek Konferenciáját szintén 
távülés formájában tartották, a hagyományos következtetéseket az „elnökségi következtetések” 
váltották fel. Mindazonáltal a konferencián két jelentést is elfogadtak:

• a korszerű technológia révén megvalósuló kibővített parlamentközi együttműködésről szóló 
jelentést,

• valamint a parlamentközi együttműködésre vonatkozó iránymutatások aktualizálásával 
foglalkozó munkacsoport jelentését.

A közös kül- és biztonságpolitikával (KKBP) és a közös biztonság- és védelempolitikával (KBVP) 
foglalkozó parlamentközi konferencia szintén a társelnökök zárónyilatkozatát választotta a 
következtetések helyett, amelyeket túl nehéznek tartottak távülésen elfogadni.

A portugál és a szlovén elnökség eredeti szándékai ellenére valamennyi COSAC-ülést, parlamentközi 
konferenciát és az Európai Parlament által szervezett eseményt – beleértve a parlamentközi 
bizottsági üléseket, az európai parlamenti hetet és az Europollal foglalkozó közös parlamenti 
ellenőrző csoportot (JPSG) – a járványügyi helyzet miatt távoli vagy hibrid formában kellett 
megszervezni, ami nem tette lehetővé, hogy az elnökséget betöltő országok fővárosaiban vagy 
Brüsszelben nagyszabású személyes találkozókat tartsanak.
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A 2020-tól kezdődő tendencia folytatásaként 2021-ben tovább nőtt a parlamentközi ülések száma. 
Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek résztvevőinek száma is jelentősen növekedett.

Úgy tűnik, a nagyobb részvételt nagyban elősegítette, hogy az ülésekhez immár utazás nélkül, 
távoli részvétel útján is lehetett csatlakozni. A Covid19-világjárvány második éve még inkább 
felgyorsította a digitális eszközök használatát, ami talán előrevetíti a parlamentközi ülések jövőbeli 
megszervezésének módját, hiszen az ülések formátuma közép- vagy akár hosszabb távon is hibrid 
maradhat a világjárványt követő időszakban. Amint azonban több parlamentközi fórumon is 
elhangzott, egyetértés van abban, hogy nincs olyan technológiai megoldás, amely helyettesíthetné 
a személyes találkozókat, és amint a járványügyi helyzet ezt lehetővé teszi, vissza kell térni a fizikai 
ülésekre.

A Covid19 teremtette helyzet és az Európai Parlamentben ennek nyomán hozott szabályok miatt 
2021-ben nem került sor küldöttségek fogadására vagy indítására. Az Európai Parlament képviselői és 
a nemzeti parlamentek között azonban több eszmecserére is sor került, távoli részvétellel. Ugyanígy 
az uniós nemzeti parlamentek sem tettek kétoldalú látogatást az Európai Parlament épületeiben.

Az Európai Parlament erősítette kapcsolatait a nemzeti parlamentekkel mind hivatalos, mind pedig 
informális eszmecserék révén, amelyeket a nemzeti parlamentekkel és a COSAC-kal fenntartott 
kapcsolatokért felelős alelnöke, valamint a COSAC több elnöke és uniós ügyekkel foglalkozó 
bizottságaik folytattak.

A világjárvány korlátai miatt tartott videokonferenciák különösen sikeresnek és hatékonynak 
bizonyultak az informális tájékoztatók, eseti ülések és a magas rangú felszólalókkal folytatott 
célzott eszmecserék során, bár mind a nemzeti parlamentek, mind az Európai Parlament képviselői 
beszéltek arról, mennyire hiányzott nekik az interaktívabb személyes beszélgetés és kontaktus. Ez az 
eszköz várhatóan továbbra is fontos kommunikációs módszer lesz a célzott és közvetlen kétoldalú 
egyeztetések során, bár soha nem lesz képes a személyes találkozókkal azonos hozzáadott értéket 
nyújtani.

Az egészségügyi válság hatására ezenkívül megnövekedett az online és elektronikus (írásbeli) 
információcsere a parlamentek között, különösen a Parlamenti Kutatás és Dokumentáció Európai 
Központja (ECPRD) és az európai uniós parlamentközi információcsere hálózata (IPEX) keretében. A 
Szerződések 2. jegyzőkönyvén alapuló beadványok száma 2020 és 2021 között több mint 80%-kal 
növekedett, ami azzal magyarázható, hogy az uniós intézmények és a nemzeti parlamentek 2021-
re alkalmazkodtak a Covid19-világjárvány diktálta körülményekhez, és teljes jogalkotási kapacitással 
dolgoztak.

A nemzeti parlamentek a 2. jegyzőkönyv alapján meglehetősen sok észrevételt tettek, különösen 
a környezetvédelemre, valamint a bel- és igazságügyre vonatkozó számos jogalkotási javaslattal 
kapcsolatban. A statisztikák megerősítik, hogy az uniós nemzeti parlamentek a 2. jegyzőkönyv 
biztosította lehetőséget gyakrabban használják a javaslatok tartalmával, mint a szubszidiaritással 
kapcsolatos nézeteik kifejtésére. Ez feltehetően azt tükrözi, hogy még inkább részesévé kívánnak 
válni az érdemi jogalkotási folyamatnak.

A nem hivatalos politikai párbeszéd keretében benyújtott észrevételek száma szintén jelentősen 
– a 2020. évi 179-ről 2021-ben 222-re (+ 24%) – nőtt, valószínűleg azért, mert a Bizottság 2021-ben 
nagyon aktívan terjesztett elő új jogszabályokat a világjárványra válaszul.

2021-ben sor került az IPEX harmadik verziójának elindítására és bevezetésére is. Az új felület egyik fő 
újdonsága, hogy lehetővé teszi a parlamentek számára olyan új típusú dokumentumok feltöltését, 
amelyek nem feltétlenül kapcsolódnak a szubszidiaritási paraméterhez (indokolt vélemények 
vagy a nem hivatalos politikai párbeszéd keretében tett észrevételek). Ezen úgynevezett „saját 
kezdeményezésű dokumentumok” célja a parlamentközi együttműködés ösztönzése számos 
területen, például a következőkön: i. a többéves pénzügyi keret; ii. az EU nemzetközi egyezményei; 
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iii. a Bizottság munkaprogramja; iv. az Európa jövőjéről szóló konferencia munkájához nyújtott 
parlamenti észrevételek; v. a Demokráciatámogatási Hálózat területén tett kezdeményezések.

A parlamentközi együttműködés hagyományosan politikai és intézményi kérdésekre és vitákra 
összpontosul. A korai előrejelző rendszer, amely a szubszidiaritási vizsgálat révén bekapcsolja 
a nemzeti parlamenteket az uniós jogalkotási folyamatba, széles körű jogalkotási párbeszédet 
indított el, amely jóval túlmutat a szubszidiaritáson. Az elmúlt években figyelem irányult az európai 
végrehajtó intézkedések és ügynökségek parlamenti ellenőrzésére és felügyeletére is, különösen 
a bel- és igazságügy területén. A parlamenti együttműködés az EU külső politikáinak területén is 
fejlődik, elsősorban a KKBP/KBVP keretében, de a parlamenti diplomácia, a demokrácia támogatása 
és a többoldalú, sőt globális fórumokon folytatott együttműködés terén is, az európai értékek és 
érdekek előmozdítása jegyében.

2021-ben a következő témák vetődtek fel rendszeresen számos parlamentközi fórumon és kétoldalú 
egyeztetés során:

i. Az EU válasza a világjárványra és a helyreállítási tervek

Az év során az uniós parlamenti képviselők megvitatták a Covid19-világjárvány alakulását és 
különösen azt, hogy az EU hogyan reagáljon a járvány globális újraéledésére és az új, kialakulóban 
lévő variánsokra. Beszéltek arról is, hogy hogyan lehetne kezelni a világjárvány okozta társadalmi és 
gazdasági következményeket a beruházások, a versenyképesség és a készségek révén, és miként 
lehet megvalósítani a fenntartható és zöld helyreállítást. Ez a kérdés uralta az európai parlamenti hét 
vitáit, és a COSAC-elnökök találkozójának egyik fő témája volt a Tanács portugál elnöksége alatt. Ezen 
belül a nemzeti parlamenteknek a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek végrehajtásában 
játszott szerepe a COSAC plenáris ülésének egyik legfontosabb kérdése volt.

Irene Tinagli, az EP Gazdasági és Monetáris Bizottságának 
(ECON) elnöke és Luís Capoulas Santos, a portugál 
nemzetgyűlés európai ügyekkel foglalkozó bizottságának 
elnöke az ECON bizottság „Reziliencia és helyreállítás a 
Covid19-válság után” című parlamentközi ülésén, 2021. 
február 22. 
© Európai Unió, 2021- Philippe BUISSIN

ii. Az Európa jövőjéről szóló konferencia

Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek képviselői további megbeszéléseket folytattak Európa 
jövőjéről az Európa jövőjéről szóló konferencia keretében, amely várhatóan 2022-ben fejeződik be. A 
konferencia legújabb fejleményeit és a konferencián zajló folyamatok és megbeszélések parlamenti 
dimenziójának jelentőségét több parlamentközi ülésen is kiemelték, különösen a COSAC 2021. 
november 29–30-i plenáris ülésén.
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Charles Goerens, az EP Alkotmányügyi Bizottságának (AFCO) alelnöke, Gašper Dovžan, a Szlovén Köztársaság 
Külügyminisztériumának államtitkára és Guy Verhofstadt, az Európa jövőjéről szóló konferencia vezető testületének társelnöke 
az AFCO bizottság „A nemzeti parlamentek elvárásai az Európa jövőjéről szóló konferenciával kapcsolatban” című 
parlamentközi bizottsági ülésén, 2021. november 9. 
© Európai Unió, 2021 - Alexis HAULOT

iii. Jogállamiság, demokrácia és alapvető jogok

Mivel a jogállamiság tiszteletben tartása valamennyi uniós politikában átfogó prioritássá vált, ez 
tükröződött a különböző parlamentközi vitákban – figyelembe véve a nemzeti parlamentek 
meghatározó szerepét az uniós értékek és jogszabályok védelmében és érvényesítésében –, 
valamint a Tanács portugál elnökségének prioritásaiban.

Ezzel összefüggésben a megbeszéléseken az is központi szerepet játszott, hogy a számos kormány 
által hozott pandémiás intézkedések milyen hatást gyakorolnak a demokráciára és az alapvető 
jogokra, különösen abból a szempontból, hogy biztosítsák a végrehajtó hatalom feletti ellenőrzést, 
amely a parlamentek feladata. Ennek kapcsán december 9-én az Európai Parlament Állampolgári 
Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága (LIBE) parlamentközi bizottsági ülést szervezett a jogállamiság 
unióbeli helyzetéről. Az ülés két panelből állt: az egyiket a Bizottság 2021. évi éves jogállamisági 
jelentéséről folytatott eszmecserének szentelték, a másikat pedig „a demokráciával, a jogállamisággal 
és az alapvető jogokkal foglalkozó mechanizmussal kapcsolatos további lépések” kérdésének. 
Széles körű vitát folytattak a feltételrendszer alkalmazásának kérdéséről is, amely az uniós források 
folyósítását a jogállamiság tiszteletben tartásához köti. Emellett a COSAC elnökei 2021. július 19-i 
ülésükön megvitatták az európai értékek kérdését és a jogállamiság Unióban fennálló helyzetét is.

Juan Fernando López Aguilar, az EP Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának (LIBE) elnöke és Didier Reynders 
jogérvényesülésért felelős európai biztos a LIBE bizottságnak a jogállamiság unióbeli helyzetéről szóló parlamentközi 
bizottsági ülésén, 2021. december 9. 
© Európai Unió - Alexis HAULOT
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iv. A zöld és digitális átállás

A zöld és digitális átállás a von der Leyen vezette Bizottság egyik kulcsfontosságú prioritása, és a 
viták egyik fő témája volt, nem utolsósorban a 2021. évi európai parlamenti hét során. Szintén vitákat 
folytattak az uniós értékeket tiszteletben tartó hozzáférhető és emberközpontú technológiákra 
vonatkozó közös uniós szabályok, valamint a digitális technológiák, például a mesterséges 
intelligencia, a szuper-számítástechnika és az adatplatformok szélesebb körű alkalmazására 
vonatkozó uniós tervek szükségességéről.

Az európai parlamenti héten 2021-ben nagyobb hangsúlyt kapott a környezetvédelem is, hiszen 
kiemelt téma volt az éghajlatváltozás, valamint annak egyre jelentősebb szerepe az EU gazdasági, 
költségvetési és szociálpolitikájában.

Az ENSZ Glasgow-ban tartott éghajlatváltozási konferenciáját megelőzően a parlamenti képviselők 
szorgalmazták a világméretű éghajlat-politikai fellépés felgyorsítását, és kérték, hogy az EU továbbra 
is járjon élen a világban az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Emellett hangsúlyozták a zöld 
gazdaságra való méltányos átállás szükségességét is.

v. Migráció

A migráció az elmúlt évben is kiemelt helyen szerepelt a napirenden. A Tanács német elnöksége 
óta az Európai Parlament az egyes elnökségekkel és az elnökségi trió parlamentjeivel közösen távoli 
részvétellel tartott magas szintű konferenciákat szervezett a migrációról és a menekültügyről. A 
francia parlament is szándékozik egy ilyen eseményt szervezni a francia elnökség ideje alatt.

vi. Az EU szerepe a világban

Mivel a világjárvány súlyos gazdasági, társadalmi, politikai és geopolitikai következményei továbbra is 
hatással voltak az EU közös kül- és biztonságpolitikájának és közös biztonság- és védelempolitikájának 
kulcsfontosságú szempontjaira, az EU biztonsági környezete is tovább romlott 2021-ben, és ez volt 
az egyik legintenzívebben megvitatott téma a külpolitikai kérdésekkel foglalkozó parlamentközi 
fórumokon.

A közös kül- és biztonságpolitikával, illetve a közös biztonság- és védelempolitikával foglalkozó 
parlamentközi konferencia keretében az eszmecserék arra összpontosultak, hogy a Covid19-
világjárvány kitörése megváltoztatta a nemzetközi környezetet, és katalizátorként hatott a globális 
rend megváltozására. Az együttműködésben részt vevő képviselők hangsúlyozták az EU belső 
rezilienciájának, az új partnerségek kialakításának és az EU multilaterális jövőképe világszerte 
történő megerősítésének alapvető fontosságát, ugyanakkor üdvözölték az „Európa együtt” és a 
„koronavírusra való globális reagálás” kezdeményezéseket, amelyek segítik a partnerországokat a 
világjárvány hatásainak kezelésében.

Felszólították a tagállamokat, hogy mutassanak valódi politikai akaratot arra, hogy előmozdítsák az EU 
külpolitikai céljait, és lépjenek fel a harmadik országoknak az EU megosztására irányuló kísérleteivel 
szemben, ugyanakkor megjegyezték, hogy még mindig jelentős kiaknázatlan lehetőségek rejlenek 
az EU külső tevékenysége valamennyi ágának – beleértve a kemény és a puha hatalmat is – együttes 
alkalmazásában és integrálásában a KKBP és a KBVP céljainak elérése érdekében.

A brexit, valamint az EU és az Egyesült Királyság közötti új kereskedelmi és együttműködési 
megállapodás első éve szintén átfogó és visszatérő téma volt.
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1. INTÉZMÉNYI PARLAMENTKÖZI SZERVEK
1.1 Az uniós ügyekre szakosodott parlamenti bizottságokból álló 

konferencia (COSAC)

Az uniós ügyekre szakosodott parlamenti bizottságokból álló konferenciát (COSAC) 1989 
novemberében hozták létre Párizsban. A konferencia egyedülálló abból a szempontból, hogy ez az 
egyetlen olyan parlamentközi fórum, amelyet a Szerződések rögzítenek (a nemzeti parlamenteknek 
az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló 1. jegyzőkönyv). A Tanács elnökségét éppen betöltő 
tagállam nemzeti parlamentje vezető szerepet játszik a COSAC irányvonalainak és munkájának 
meghatározásában. A COSAC számára az elnökségi trojka nyújt támogatást, amelynek az Európai 
Parlament állandó tagja. Az elnökség szervezeti hátterét egy kis létszámú titkárság biztosítja, amely 
az Európai Parlament épületében kap helyet, és amelyet valamelyik nemzeti parlamentből kiküldött 
tisztviselő („állandó tag”) vezet. Lásd: www.ipex.eu

A Portugál Köztársaság nemzetgyűlése az elnökök 2021. január 11-i ülésével megnyitotta a Tanács 
portugál elnökségének parlamenti dimenzióját. Mind ezt az ülést, mind a COSAC 65. plenáris 
ülését távoli részvétellel tartották annak ellenére, hogy az elnökség eredetileg személyesen kívánta 
megtartani a rendezvényeket, de ezt a járványügyi helyzet sajnálatos módon nem tette lehetővé.

Az elnökök januári ülése arra összpontosított, hogy miként lehetne reagálni a világjárványra, ideértve 
az európai egészségügyi unió kiépítése felé való elmozdulást, az egészségügyi válság hatásainak 
kezelését és a helyreállítás előmozdítását az EU-ban. A helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
kiemelt figyelmet kaptak a portugál elnökség alatt, és kiterjedt megbeszélések tárgyát képezték. 
A parlamenti képviselők megvitatták az egyéb portugál prioritásokat is, például az európai szociális 
modell és az EU alapvető értékeinek megerősítését, valamint azt, hogy hogyan lehetne előmozdítani 
Európa autonómiáját a világ felé való nyitottság megőrzése mellett.

A COSAC 2021. május 31. és június 1. között tartott plenáris ülésén António Costa miniszterelnök 
részvételével az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek képviselői áttekintették a Tanács 
portugál elnökségének munkáját, és megvitatták a szociális Európa témáját és a portói csúcstalálkozó 
eredményeit. Eszmecserét folytattak továbbá a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
végrehajtásáról, valamint e tekintetben a parlamenti ellenőrzés fontosságáról. Egy további ülést 
szenteltek az Európa jövőjéről szóló konferenciának, ahol a konferencia vezető testületének 
társelnökei, Guy Verhofstadt európai parlamenti képviselő és Dubravka Šuica biztos ismertették a 
konferencia megszervezésének módját és az eddig tett lépéseket. Az ülés egyik moderátora Antonio 
Tajani, az EP Alkotmányügyi Bizottságának (AFCO) elnöke volt, akinek az AFCO bizottság munkájáról 
szóló ismertetője jelentős lendületet adott a konferenciára való felkészüléshez.

http://www.ipex.eu 
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Roberta Metsola, az EP első alelnöke a COSAC 65. plenáris ülésén, 2021. május 31–június 1. 
© EU-EP

2021. júliusában a COSAC elnökségét a szlovén nemzeti parlament vette át, amelynek a Covid19-
világjárványhoz kapcsolódó, továbbra is fennálló korlátozások miatt szintén távoli formában kellett 
megrendeznie a COSAC eseményeit.

Az elnökök ülésére 2021. július 19-én került sor. A szlovén elnökség folytatta az arra irányuló munkát, 
hogy az EU mutasson rezilienciát és valósítsa meg a helyreállítást és a stratégiai autonómiát a 
világjárvány kezelése érdekében, valamint foglalkozott Európa jövőjének kérdésével az Európa 
jövőjéről szóló konferencia keretében. A parlamenti képviselők az elnökök ülésén megvitatták e 
témák mindegyikét csakúgy, mint az európai értékek és a jogállamiság unióbeli helyzetét, valamint 
az EU biztonságát és szomszédságának stabilitását. Thierry Breton, a belső piacért felelős biztos 
felkérést kapott, hogy ismertesse a Bizottság új uniós kiberbiztonsági stratégiáját, amelynek célja 
Európa kiberfenyegetésekkel szembeni kollektív ellenálló képességének megerősítése, valamint 
annak biztosítása, hogy az uniós polgárok és vállalkozások hiteles és megbízható szolgáltatásokat 
vehessenek igénybe.

A COSAC elnökeinek ülése, 2021. július 16. 
© Európai Unió, 2021 – a Nemzeti Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatóságának honlapja
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A COSAC 66. ülésére november végén, távoli részvétellel került sor. A Tanács szlovén elnökségének 
munkáját a szlovén külügyminisztérium államtitkárának jelenlétében vitatták meg. A Nyugat-Balkán 
európai perspektívájáról szóló vita nagy érdeklődést váltott ki, és a felszólalók többsége támogatta 
ezt a folyamatot, ugyanakkor megjegyezték, hogy a kritériumokat és a szükséges reformokat teljes 
mértékben teljesíteni kell, különösen a demokrácia és a jogállamiság területén. A képviselők emellett 
eszmecserét folytattak a fiataloknak az uniós döntéshozatali folyamatokban betöltött jövőbeli 
szerepéről, és ismét megvitatták az Európa jövőjéről szóló konferencia legújabb fejleményeit, 
valamint a parlamenti dimenzió fontosságát a konferencia folyamatai és megbeszélései során.

A szlovén elnökség alatt sikeresen megtörtént a COSAC-titkárság új állandó tagjának kinevezése is a 
2022–2023-as időszakra.

A COSAC sem a 65., sem a 66. plenáris ülésén nem fogadott el megállapításokat politikai nyilatkozat 
formájában. A Covid19 2020-as időszakában az elnökséget betöltő Horvátország és Németország 
példáját követve a portugál és a szlovén elnökség szintén levelet küldött az uniós intézményeknek, 
amelyben összefoglalták az elnökségük alatt indított parlamenti kezdeményezéseket.

Az EU és az Egyesült Királyság közötti kapcsolatokat 2021-ben újra meg kellett tárgyalni, ezúttal 
a kereskedelmi és együttműködési megállapodás keretében. A COSAC elnöki trojkája a Lordok 
Háza és a brit alsóház kérésére továbbra is meghívta üléseire az Egyesült Királyság parlamentjét a 
gyümölcsöző parlamentközi kapcsolatok fenntartása érdekében.

Ebben az évben az ülések videokonferencián keresztül, távoli formában történő megszervezése 
lehetővé tette, hogy a COSAC-elnökök ülése és a plenáris ülések kiegészítéseként további üléseket 
tartsanak. Horvátország és Németország példáját követve a két elnökség idén is nem hivatalos 
eszmecseréket szervezett a COSAC elnökei számára magas rangú felszólalók, köztük európai 
biztosok részvételével. Az elnöki trojka üléseire is jóval a COSAC főbb ülései előtt sor került, nem 
csupán az előző este.

A COSAC rendezvényeit és üléseit lásd az I. mellékletben.

A 2021-es év főbb fejleményei:

• 2021-ben a COSAC-on belüli eszmecserék intenzívebbé váltak, és az Európai Bizottság magas 
rangú előadóival még több nem hivatalos megbeszélésre került sor;

• A járványügyi helyzet miatt, amely nem tette lehetővé, hogy az elnökséget betöltő országok 
fővárosaiban nagyszabású személyes találkozókat tartsanak, a COSAC valamennyi 2021. évi 
ülését távoli részvétellel kellett megtartani;

• Az Európai Parlament erősítette a COSAC keretében folytatott munkakapcsolatait és 
együttműködését, és jelentős mértékben, rendszeresen közreműködött a COSAC ülésein.

1.2 Az EU Parlamenti Elnökeinek konferenciája (EUSC)

Az EU Parlamenti Elnökeinek konferenciájára vonatkozó stockholmi iránymutatásokat 2010-ben 
fogadták el. A stockholmi iránymutatások egy éves ülést határoznak meg a parlamenti elnökök 
számára, amelyet egy adott évben a második félévi elnökséget betöltő tagállam szervez meg úgy, 
hogy az ülésre a következő év tavaszi elnöksége alatt kerüljön sor. A konferencián nem kötelező erejű 
elnökségi következtetéseket fogadnak el. A konferencia feladata továbbá a parlamentközi uniós 
tevékenységek koordinációjának felügyelete.

A konferencia napirendjét az uniós parlamentek főtitkárainak ülése készíti elő. Lásd: www.ipex.eu

http://www.ipex.eu
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Miután a Covid19-világjárvány miatt törölték az EU Parlamenti Elnökeinek 2020. évi konferenciáját, a 
német elnökség kezdeményezte, hogy 2021. májusában Berlinből, távoli részvétellel rendezzék meg 
a 2021. évi konferenciát.

A konferenciát fél napra rövidítették, az üdvözlőbeszédet pedig Wolfgang Schäuble, a Bundestag 
elnöke és Reiner Haseloff, a Bundesrat elnöke mondta. Az Európai Parlamentet Roberta Metsola első 
alelnök képviselte.

Az elnökök a „Digitalizáció és a változó közélet – a képviseleti demokrácia kockázatai és lehetőségei” 
témát vitatták meg. A vita során Metsola első alelnök hangsúlyozta, hogy meg kell védeni az 
európai választások integritását, és tovább kell fokozni az EU átláthatóságát. Az Európa jövőjéről 
szóló konferenciáról úgy beszélt, mint amely erős parlamenti dimenziójánál fogva lehetőséget kínál 
a nyilvánosság nagyobb arányú részvételére az EU-ban.

Mivel az elnökök konferenciájára távülés formájában került sor, nem fogadtak el következtetéseket; 
ezeket az „elnökségi következtetések” váltották fel, amelyeket egyeztettek a trojka többi tagjával 
(Finnország, Szlovénia és az Európai Parlament).

Az ülés mindazonáltal lehetőséget adott két jelentés elfogadására, amely a 2020. évi konferencián 
lett volna esedékes, de azt el kellett halasztani, mivel a konferenciát a világjárvány miatt töröltek. A 
főtitkárok 2021. márciusi ülésén mindkét jelentést egyhangúlag elfogadták:

• a korszerű technológia révén megvalósuló kibővített parlamentközi együttműködésről szóló 
jelentést,

• valamint a parlamentközi együttműködésre vonatkozó iránymutatások aktualizálásával 
foglalkozó munkacsoport jelentését.

Az EU Parlamenti Elnökeinek 2019. áprilisi bécsi konferenciáján a finn elnökséget felkérték, hogy 
hozzon létre munkacsoportot egy javaslat előterjesztésére, amelynek célja az Európai Unión 
belüli parlamentközi együttműködésre vonatkozó 2008. évi iránymutatások aktualizálása. A 
munkacsoportot arra is felkérték, hogy számoljon be arról, hogyan lehetne jobban kihasználni a 
modern kommunikációs módszereket a parlamentközi együttműködés megkönnyítésére.

A csoport az uniós parlamentek főtitkárainak Helsinkiben (2020. január 26–27-én) tartott ülésén 
ismertette megállapításait. Azonban az EU Parlamenti Elnökei 2020. májusi konferenciájának törlése 
miatt a jelentéseket nem lehetett elfogadni, ezért a finn parlament kérte, hogy a Parlamenti Elnökök 
konferenciájának német elnöksége terjessze elő a dokumentumot a Parlamenti Elnökök 2021. májusi 
ülésére.

Jelentés a korszerű technológia révén megvalósuló parlamentközi együttműködésről

A korszerű technológia révén megvalósuló parlamentközi együttműködésről szóló jelentést a 
munkacsoport eredetileg 2020 elejére készítette el, mielőtt a koronavírus-világjárvány hirtelen 
változásokat hozott az információs technológia alkalmazásában. A német elnökség a munkacsoport 
finn vezetőjének egyetértésével elismerte, hogy a jelentést módosítani kell a világjárványból levont 
tanulságoknak megfelelően. Ezért a főtitkárok 2021. március 29-i ülésére egy módosított szöveget 
nyújtottak be. A szövegben további módosításokat hajtottak végre, mielőtt azt a Parlamenti Elnökök 
2021. április 14-i konferenciáján elfogadták volna.

A végleges jelentés, amelyet a Parlamenti Elnökök konferenciája egyhangúlag elfogadott, a 
következő ajánlásokat tartalmazza:

• annak megállapítása, hogy az EU-n belüli parlamentközi együttműködésre vonatkozó 
iránymutatások 2. cikke által állandó keretként létrehozott parlamentközi konferenciák 
semmilyen esetben nem helyettesíthetők, kivéve, ha a fizikai ülés szervezése lehetetlen, amely 
esetben a technológia megbízható és érvényes alternatívát kínálhat;
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• annak megjegyzése, hogy a videokonferencia adott esetben lehetőséget kínál az ülések 
karbonlábnyomának csökkentésére, ezáltal segítve Európa fenntarthatósági és éghajlat-
politikai céljainak elérését;

• annak megjegyzése, hogy a technológia lehetővé teszi egyes, nem központi jelentőségű 
ülések – például előkészítő vagy adminisztratív jellegű ülések vagy a tisztviselők ülései – 
telekonferenciával, kollaboratív munkafelületekkel vagy más technikai eszközökkel történő 
helyettesítését;

• a parlamentek arra való ösztönzése, hogy kölcsönös segítségnyújtás és szoros informatikai-
technikai együttműködés révén segítsék elő a parlamentközi videokonferenciákat annak 
érdekében, hogy a videokonferenciák hatékonyabb és kiszámíthatóbb eszközzé váljanak a 
jövőben, erősítve ugyanakkor Európa digitális szuverenitását és rezilienciáját, és tiszteletben 
tartva az uniós adatvédelmi szabályokat;

• annak megállapítása, hogy amennyiben a technológiákat az ülések helyettesítésére vagy 
fejlesztésére használják, azokban ugyanúgy meg kell nyilvánulniuk az együttműködés, az 
inkluzivitás, a részvétel és a nyitottság értékeinek, amelyek a parlamentközi konferenciákat 
hagyományosan jellemzik, beleértve a nyelvhasználati szabályokat is;

• a parlamentek arra való ösztönzése, hogy az IKT-beszerzések tervezésekor vegyék figyelembe 
a parlamentközi kommunikáció követelményeit, valamint az Európa digitális szuverenitásának 
és rezilienciájának megerősítésére irányuló célt mint a specifikációk meghatározásakor 
figyelembe veendő tényezőket.

Jelentés a parlamentközi együttműködésre vonatkozó iránymutatások aktualizálásáról

A finn elnökség által a Parlamenti Elnökök 2019. áprilisi bécsi konferenciájának kérésére létrehozott 
munkacsoport megbízatása az volt, hogy az EU-n belüli parlamentközi együttműködésre 
vonatkozó lisszaboni iránymutatásokat igazítsa a jelenlegi feltételekhez. A parlamentközi 
együttműködés általános keretét biztosító lisszaboni iránymutatásokat 2008-ban, a Lisszaboni 
Szerződés hatálybalépése előtt hagyták jóvá. Ezek időközben elavulttá váltak, és nem tükrözték a 
parlamentközi együttműködésben történt későbbi fejleményeket.

A munkacsoportot arra kérték, hogy készítsen jelentést az EU Parlamenti Elnökeinek 2020-ban, 
Helsinkiben tartandó konferenciájára a következő témákban:

• az iránymutatásoknak a jelenlegi körülményeknek megfelelő technikai kiigazítása, ideértve 
a Szerződésekre való hivatkozások szigorúbb alkalmazását és az iránymutatások egészének 
nyelvi ellenőrzését is;

• a meglévő konferenciaformák belefoglalása az iránymutatásokba, ideértve például az 
európai unióbeli stabilitásról, gazdasági koordinációról és kormányzásról szóló parlamentközi 
konferenciát, a közös kül- és biztonságpolitikával és közös biztonság- és védelempolitikával 
foglalkozó parlamentközi konferenciát és az Europollal foglalkozó közös parlamenti ellenőrző 
csoportot;

• a korszerű kommunikációs módszerek jobb kihasználása a parlamentek közötti együttműködés 
elősegítése érdekében.

Az EU Parlamenti Elnökeinek Konferenciája arra is felkérte a finn elnökséget, hogy dolgozzon 
ki megfelelő közös álláspontot az Európai Parlament által az Eurojust értékeléséről tartandó 
parlamentközi bizottsági ülésről annak érdekében, hogy az EU Parlamenti Elnökeinek helsinki 
konferenciáján következtetések születhessenek ezekről a kérdésekről.

A bécsi megbízatásban foglaltakat pontosan teljesítették, ennek eredményeként elkészült egy 
technikai és nyelvi szempontból aktualizált iránymutatás-tervezet. A Lisszabon utáni fejleményeket, 
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különösen az új parlamentközi konferenciákat, valamint a bel- és igazságügy területén végzett közös 
ellenőrzést és értékelést koherens módon dokumentálják. Az iránymutatás-tervezet szerkezete 
nagyobb információtartalommal bír. A szöveg kiegészült az egyes parlamentközi szervek jogalapjára 
és eljárási szabályzatára való hivatkozásokkal.

Az aktualizált iránymutatásokat a Parlamenti Elnökök Konferenciája egyhangúlag elfogadta.

A 2021-es év főbb fejleményei:

• a Parlamenti Elnökök Konferenciáját a 2020. évi konferencia törlését követően távoli részvétellel 
tartották;

• a hagyományos következtetések helyett „elnökségi következtetéseket” fogadtak el;

• elfogadták a korszerű technológia révén megvalósuló parlamentközi együttműködésről szóló 
jelentést;

• a parlamentközi együttműködésre vonatkozó iránymutatások aktualizálásáról szóló jelentést 
szintén elfogadták.
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2. PARLAMENTKÖZI KONFERENCIÁK
2.1 Európai parlamenti hét, az EU-n belüli stabilitásról, gazdasági 

koordinációról és kormányzásról szóló parlamentközi konferencia, 
valamint az európai szemeszterről szóló konferencia

Az EU-n belüli stabilitásról, gazdasági koordinációról és kormányzásról szóló parlamentközi 
konferencia (a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról 
szóló szerződés [költségvetési paktum] 13. cikke szerinti konferencia) keretet biztosít a vonatkozó 
rendelkezések végrehajtásával kapcsolatos információk és bevált gyakorlatok megvitatásához 
és cseréjéhez, valamint az uniós nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közötti 
együttműködéshez.

Az európai szemeszterről szóló konferencia lehetőséget kínál az európai szemeszter ciklusainak 
végrehajtásával kapcsolatos bevált gyakorlatok megosztására és az együttműködés megerősítésére 
a végrehajtó hatalmat gyakorló szervek intézkedéseinek nemzeti és európai szintű ellenőrzése 
érdekében.

Ezek együttesen képezik az európai parlamenti hetet, amelynek keretében parlamenti képviselők 
gyűlnek össze szerte az EU-ból, hogy gazdasági, költségvetési és szociális kérdéseket vitassanak meg. 
E két konferencia rendszeres helyet szerzett a parlamentközi tevékenységek naptárában, és az ezen 
lényeges politikai területeket érintő parlamentközi vita meghatározó fórumává vált.

Az Európai Parlament és a portugál parlament által közösen szervezett, 2021. évi európai parlamenti 
hétre 2021. február 22-én került sor Brüsszelben. A Covid19-világjárvány miatt az eseményre 
videokonferencián keresztül, távoli részvétellel került sor. Ez volt a tizedik konferencia, amelyen a 27 
uniós tagállam, valamint négy tagjelölt és megfigyelő ország mintegy 140 parlamenti képviselője 
vett részt gazdasági, költségvetési, környezetvédelmi és szociális kérdések megvitatása céljából. 
Az Európai Parlament részéről több mint 60 képviselő volt jelen. A résztvevők nagy száma arról 
tanúskodik, hogy a mai nehéz időkben a javasolt témák parlamenti megvitatása sikeres, aktuális és 
szükséges.

A vitákat a Covid19-válságnak az EU gazdaságaira és azok fellendülésére gyakorolt hatása uralta. A 
konferencia egy plenáris nyitóüléssel kezdődött magas rangú nemzetközi és európai személyiségek 
részvételével: köztük volt David Sassoli, az Európai Parlament elnöke, Eduardo Ferro Rodrigues, a 
Portugál Köztársaság nemzetgyűlésének elnöke, Charles Michel, az Európai Tanács elnöke, Ursula 
von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, António Guterres, az ENSZ főtitkára, Kristalina Georgieva, 
a Nemzetközi Valutaalap ügyvezető igazgatója és Christine Lagarde, az Európai Központi Bank 
elnöke.

A panelbeszélgetés során az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek képviselői megvizsgálták 
a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek készítésének lehetőségét. Az elnökségi trió 
(Németország, Portugália és Szlovénia) parlamenti képviselői és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközzel foglalkozó három európai parlamenti előadó megosztották nézeteiket és fenntartásaikat 
ezen új pénzügyi eszköz alkalmazásával kapcsolatban.

A plenáris vitákat négy egyidejű parlamentközi bizottsági ülés követte, amelyeket az Európai 
Parlament Költségvetési Bizottsága (BUDG), Gazdasági és Monetáris Bizottsága (ECON), 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottsága (EMPL) és Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottsága (ENVI) szervezett.
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Az ECON parlamentközi ülésén a vita középpontjában az expanzív fiskális politikák fenntartásának 
szükségessége állt, a meglévő gazdasági modellek újragondolása mellett. Rámutattak, hogy 
a világjárvány lehetőséget kínálhat arra, hogy az Unió gazdaságait úgy alakítsák át, hogy azok 
fenntarthatóbbá váljanak és ösztönözzék a növekedést. A BUDG parlamentközi ülésén folytatott 
vita során a nemzeti parlamenteknek szóló fő üzenet az volt, hogy a helyreállítási terv végrehajtása 
érdekében mielőbb ratifikálni kell a saját forrásokról szóló határozatot. Az EMPL bizottság ülésén 
folytatott megbeszélések arra összpontosítottak, hogy miként lehet végrehajtani a szociális 
jogok európai pillérének 20 alapelvét a jelenlegi válság gyors lezárása érdekében. A képviselők 
hangsúlyozták, hogy a szociális dimenziónak a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
középpontjában kell állnia, miközben támogatja a digitális és zöld átállást.

Az európai parlamenti héten 2021-ben nagyobb hangsúlyt kapott a környezetvédelem, hiszen 
kiemelt téma volt az éghajlatváltozás, valamint annak egyre jelentősebb szerepe az EU gazdasági, 
költségvetési és szociálpolitikájában. Ezt a változást tükrözte az ENVI bizottság által szervezett 
negyedik parlamentközi bizottsági ülés első fordulója, amelyen a résztvevők megosztották 
elképzeléseiket az európai zöld megállapodás és a reziliensebb európai egészségügyi unió kiépítése 
közötti lehetséges szinergiákról. Az európai parlamenti és a nemzeti parlamenti képviselők a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek vezérelveként a fenntartható növekedés előmozdítására 
koncentráltak annak érdekében, hogy a jelenlegi világjárvány okozta válság katalizátorként szolgáljon 
gazdaságaink zöldebb újjáépítéséhez.      

Amint az az év második felében megszokott, 
2021. szeptember 28-án megtartották az 
EU-n belüli stabilitásról, gazdasági 
koordinációról és kormányzásról szóló 16. 
parlamentközi konferenciát Ljubljanában, a 
Tanács elnökségét betöltő ország (Szlovénia) 
fővárosában. Az ülésre a szlovén nemzetgyűlés 
épületében, távoli részvétellel került sor. A 
konferencia során a nemzeti parlamentek és 
az Európai Parlament képviselői, valamint az 
Európai Bizottság és az eurócsoport képviselői 
a Covid19-világjárvány fényében megvitatták 
az aktuális pénzügyi és gazdasági kérdéseket.

Az első vitafórumon eszmecserét folytattak 
a világjárványból való kilábalásra vonatkozó 
stratégia finanszírozásáról, különös tekintettel 
az új saját forrásokra és a digitális szolgáltatási 
adóra. A résztvevők támogatásukat fejezték 
ki azzal kapcsolatban, hogy az uniós 
költségvetésben új saját forrásokat hozzanak 
létre az uniós szakpolitikák és célkitűzések stabil 
finanszírozása és végrehajtása érdekében.

A második téma vezérszónokai Európa 
gazdasági fellendülésének és megújulásának 
kihívásait és lehetőségeit vitatták meg, nevezetesen azt, hogy a forrásokat hogyan lehetne 
hatékonyan a NextGenerationEU helyreállítási eszköz végrehajtására fordítani. A vita során a 
tagállamok néhány képviselője felvázolta az országuk NextGenerationEU-ra vonatkozó nemzeti 
terveit, és az eszközt úgy jellemezték, mint amely lehetőséget jelent a jövő nemzedékeit célzó uniós 
célok és szakpolitikák elérésére, különös tekintettel a digitális és zöld átállásra és a szociális jogok 
európai pillérére.

Az európai parlamenti hét plakátja, 2021  
© EU_EP
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Ezek a megbeszélések a 2022. március 15–16-án Brüsszelben tartott következő európai parlamenti 
héten is folytatódtak.

A 2021-es év főbb fejleményei:

• A Covid19-világjárvány miatt a távoli formában tartott európai parlamenti hét programját egy 
nap alatt tartották meg, és az magában foglalta az európai szemeszterről szóló konferenciát 
és az Unión belüli stabilitásról, gazdasági koordinációról és kormányzásról szóló parlamentközi 
konferenciát is. Idén nagyobb hangsúlyt kapott a környezetvédelem is, hiszen az ENVI 
bizottság egy negyedik parlamentközi üléssel bővítette a programot, amelynek fő témája az 
éghajlatváltozás volt, valamint annak egyre jelentősebb szerepe az EU gazdasági, költségvetési 
és szociálpolitikájában;

• Az eszmecserék mindkét ülésen főként a Covid19 uniós gazdaságokra gyakorolt hatásával és 
a válságból való kilábalás stratégiájával foglalkoztak;

• A távoli részvétel és a témák fontossága lehetővé tette magas rangú, kulcsfontosságú 
felszólalók és még több parlamenti képviselő részvételét, akik kihasználták a lehetőséget arra, 
hogy vitát folytassanak az intézmények és más érdekelt felek rangos képviselőivel.

2.2 A közös kül- és biztonságpolitikával (KKBP) és a közös biztonsági 
és védelempolitikával (KBVP) foglalkozó parlamentközi 
konferencia

A közös kül- és biztonságpolitikával és a közös biztonság- és védelempolitikával foglalkozó 
parlamentközi konferencia, amelyet 2012-ben, az EU Parlamenti Elnökeinek Konferenciájának 
határozatával hoztak létre, az EU kül-, biztonság- és védelempolitikájáról folyó vita parlamentközi 
platformja. A konferenciát az Európai Parlamenttel szorosan együttműködve évente kétszer szervezi 
meg a Tanács soros elnökségét ellátó uniós tagállam parlamentje, és azon rendszeresen részt vesznek 
az egész Unióból érkező parlamenti képviselők. Emellett az Európai Parlament Külügyi Bizottsága 
gyakran meghívja a nemzeti parlamenteket brüsszeli üléseire, kiegészítve ezzel a parlamentközi 
párbeszédet ezen a létfontosságú politikai területen.

2021-ben Lisszabonban (március 3–4.) került sor a KKBP-vel és a KBVP-vel foglalkozó parlamentközi 
konferencia 18. ülésére, amelyet távoli részvétellel tartottak, akárcsak a 19. ülést Ljubljanában 
(szeptember 9.). Az Európai Parlament mindkét ülésen részt vevő küldöttségei a Külügyi Bizottság 
és annak Biztonság- és Védelempolitikai Albizottsága (SEDE) tagjaiból álltak, a küldöttségek elnöki 
tisztjét pedig David McAllister, a Külügyi Bizottság elnöke látta el.

Az uniós nemzeti parlamentek 124 képviselője videokonferencia útján vett részt a KKBP-vel és a 
KBVP-vel foglalkozó lisszaboni parlamentközi konferencián, egy 14 európai parlamenti képviselőből 
álló európai parlamenti küldöttséggel együtt. A konferencián magas rangú előadók szólaltak fel, 
és gyümölcsöző eszmecserék zajlottak különböző külügyi és biztonsági kérdésekről. A társelnökök 
megállapodtak abban, hogy nem fogadnak el következtetéseket, és ehelyett a zárónyilatkozatot 
választják. A parlamentközi konferencia Jens Stoltenberg NATO-főtitkár vitaindító beszédével 
kezdődött, amelyet vita követett. A konferencia ezután három ülésre oszlott: az elsőnek a címe 
„Európa védelmezése: EU–NATO együttműködés és a stratégiai iránytű” volt, a második ülés 
során Josep Borrellel, az Európai Bizottság alelnökével/az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjével folytattak beszélgetést, a harmadik pedig az Afrikára vonatkozó átfogó uniós 
stratégiára összpontosított.
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A társelnökök zárónyilatkozatukban hangsúlyozták, hogy a Covid19-világjárvány továbbra is 
gazdasági, társadalmi, politikai és geopolitikai következményekkel jár, amelyek hatással lesznek az EU 
közös kül- és biztonságpolitikájának és közös biztonság- és védelempolitikájának kulcsfontosságú 
aspektusaira. Úgy vélték, hogy a Covid19-világjárvány kitörése megváltoztatta a nemzetközi 
környezetet, és katalizátorként hatott a globális rend megváltozására. A nyilatkozat hangsúlyozta az 
EU belső rezilienciájának, az új partnerségek kialakításának és az EU multilaterális jövőképe globális 
szintű megerősítésének alapvető fontosságát.

David McAllister, az EP Külügyi Bizottságának elnöke és Eduardo Ferro Rodrigues, a Portugál Köztársaság nemzetgyűlésének 
elnöke a közös kül- és biztonságpolitikával és a közös biztonság- és védelempolitikával foglalkozó parlamentközi 
konferencián, 2021. március 3–4., Lisszabon 
© Parlamento Portugal

A társelnökök hangsúlyozták, hogy az EU válaszlépéseit gyorsan hozzá kell igazítani ehhez az új 
geopolitikai realitáshoz, és emlékeztettek arra, hogy az EU-t a harmadik országok „választott 
partnereként” a demokrácia előmozdítása, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok 
védelmezése vezérli. Felszólították a tagállamokat, hogy mutassanak valódi politikai akaratot 
arra, hogy előmozdítsák az EU külpolitikai céljait, és lépjenek fel a harmadik országoknak az EU 
megosztására irányuló kísérleteivel szemben.

2021 második felében a 27 uniós tagállam és az Európai Parlament, valamint a megfigyelő és 
tagjelölt országok összesen 88 parlamenti képviselője és 78 alkalmazott vett részt távolról a 
Ljubljanában tartott, a KKBP-vel és a KBVP-vel foglalkozó 19. parlamentközi konferencián. Az 
Európai Parlament küldöttsége kilenc európai parlamenti képviselőből és öt további alkalmazottból 
állt. A világjárvány miatt a konferenciát hibrid formában tartották online és személyes részvétellel 
egyaránt. A teljes körű személyes találkozókra általában fenntartott két nap helyett az esemény 
időtartama egy teljes munkanap volt.

A konferencia Borut Pahor, Szlovénia elnökének beszédével kezdődött, amelyet az alábbi négy 
ülés követett: „A KKBP és a KBVP prioritásai”: beszélgetés Josep Borrell alelnökkel/főképviselővel; 
„Új kihívások, régi minták: az EU külpolitikai megközelítéseinek újragondolása egy többpólusú 
világban”; „A regionális partnerség megerősítése a nyugat-balkáni országokkal a KBVP-n keresztül”; 
valamint „Az EU polgári védelmét szolgáló kapacitásfejlesztés és a szolidaritási klauzula: a katonaság 
integrálása”.
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A közös kül- és biztonságpolitikával, valamint a közös biztonság- és védelempolitikával foglalkozó parlamentközi konferencia, 
2021. szeptember 9., Ljubljana 
© Državni Zbor - Rok TORKAR

A résztvevők rámutattak, hogy a világjárvány hogyan világított rá az európai országok között a 
gazdasági és egészségügyi rendelkezések terén fennálló különbségekre. Ezért hangsúlyozták, hogy 
egy elsősegély-mechanizmus biztosításával és a válságkezelési forgatókönyvekre való felkészüléssel 
javítani kell a rezilienciát annak érdekében, hogy egy új válság ne gyengíthessen meg bennünket. 
Kiemelték továbbá, hogy a kiberfenyegetéseket idejekorán fel kell ismerni. Hangsúlyozták, hogy 
az EU-nak meg kell erősítenie a multilateralizmust és a többpólusúságot. Ugyanakkor az EU-nak 
törekednie kell arra, hogy megvédje magát, miközben megbízható partnerként hozzájárul a globális 
békéhez, mivel a nemzetközi fenyegetések azt jelzik, hogy a szolidaritásra nagy szükség van.

Általánosságban elmondható, hogy a jövőbeli elnökségeknek továbbra is dolgozniuk kell a 
parlamentközi konferencia megreformálásán annak érdekében, hogy a „catch-the-eye” eljárás 
alkalmazásával interaktívabbá tegyék a plenáris vitákat, a napirenden szabadon kell tartaniuk egy 
idősávot egy aktuális téma számára, és ki kell dolgozniuk egy bevált gyakorlatokat tartalmazó 
kézikönyvet, emellett pedig új elemeket is be kell építeniük és fel kell használniuk a világjárvány 
idején tartott távülések tapasztalatait. Mivel a távoli és hibrid formátumok nem alkalmasak a 
munkaértekezletekre és a kísérő rendezvényekre, a nemzeti és európai parlamenti képviselők 
nem tudtak puha politikai megbeszéléseket folytatni, és lehetetlen volt személyes kapcsolatokat 
ápolni, illetve kapcsolatot tartani a képviselőcsoportokkal. Ezzel szemben a világjárvány idején a 
társelnökök zárónyilatkozata – amely rendes körülmények között kevesebb vitát váltana ki – lett 
a legfontosabb eredmény és a bizonyíték arra, hogy a parlamentközi konferenciával kapcsolatos 
munka folytatódott.

A 2021-es év főbb fejleményei:

• A Covid19-világjárvány továbbra is szervezési kihívásokat jelentett a parlamentközi 
konferenciák zökkenőmentes lebonyolítása szempontjából. A technikai eszközök azonban 
lehetővé tették a hibrid formátumú parlamentközi konferenciák sikeres lebonyolítását, valós 
időben összekapcsolva a nemzeti parlamentek távolról csatlakozó képviselőit és tisztviselőit 
az ülésteremben fizikailag jelen lévő elnökkel és képviselőkkel;

• Ezenkívül bevezették a társelnöki módszert, amelynek során a két társelnök két különböző 
helyszínen tartózkodott, és élő tolmácsolást biztosítottak;

• A parlamentközi konferenciát sikerült megtartani a soros elnökség egyik parlamentközi 
rendezvényeként.
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3. PARLAMENTKÖZI FELÜGYELET A SZABADSÁGON, 
A BIZTONSÁGON ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉN 
ALAPULÓ TÉRSÉGBEN

3.1 Az Europollal foglalkozó közös parlamenti ellenőrző csoport

Az EUMSZ 88. cikke első alkalommal biztosít hatáskört a nemzeti parlamentek számára, hogy az 
Európai Parlamenttel közösen ellenőrizzenek egy, a szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség területén működő uniós ügynökséget. Az Europol-rendelet2 alapján 
2017-ben létrejött az Europollal foglalkozó közös parlamenti ellenőrző csoport (közös parlamenti 
ellenőrző csoport) annak biztosítása érdekében, hogy az Europol teljes mértékben elszámoltatható 
és átlátható legyen. A közös parlamenti ellenőrző csoport fő feladatait az Europol-rendelet (https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32016R0794) 51. cikke ismerteti, amely úgy 
határozza meg szerepét, hogy az politikai ellenőrzést gyakorol az Europol tevékenységei felett, 
különös hangsúlyt helyezve az említett tevékenységeknek a természetes személyek alapvető jogaira 
és szabadságaira gyakorolt hatására.

A közös parlamenti ellenőrző csoport a parlamenti ellenőrzés innovatív intézményi struktúrája, 
és évente két ülést tart: az év első felében az EU Tanácsának soros elnökségét betöltő ország 
parlamentjében, az év második felében pedig az Európai Parlamentben.

A Covid19-világjárvány miatt a közös parlamenti ellenőrző csoport immár második éve 
videokonferencia formájában ülésezett. A szervezők az új technikai lebonyolítás terén a közelmúltban 
szerzett tapasztalataikra építve sikeresen megoldották az ezzel járó gyakorlati nehézségeket, így 
magas részvételi aránnyal zajló élénk hangulatú ülésekre kerülhetett sor. Ezek az erőfeszítések 
biztosították a közös parlamenti ellenőrző csoport folyamatos jó működését, és lehetővé tették a 
csoport valamennyi tagjának, hogy teljes mértékben kivegyék a részüket a csoport munkájában. A 
tömörebb formátum ellenére az ülés hagyományos struktúrája, a vitára szánt idő és a magas rangú 
felszólalók részvétele is biztosítható volt.

A közös parlamenti ellenőrző csoport nyolcadik ülésére 2021. február 1–2-án videokonferencia 
keretében került sor, a portugál parlamenttel közös szervezésben. Az online ülés elnöki tisztét az 
Európai Parlament (Brüsszelből) és a portugál parlament (Lisszabonból) közösen töltötte be.

Catherine De Bolle, az Europol ügyvezető igazgatója tájékoztatta a küldötteket az Europol 2020. 
szeptember és 2021. február közötti tevékenységeiről. Wojciech Wiewiórowski európai adatvédelmi 
biztos ismertette az Europol adatvédelmi kötelezettségeivel kapcsolatos legújabb fejleményeket és 
megállapításokat. Az első tematikus vita középpontjában a bűnözés és a digitális reziliencia állt, amely 
a Bizottság egyik legfontosabb prioritása a digitális és összekapcsolt Európában, és kulcsfontosságú 
kérdés mind a parlamentek, mind a társadalmak számára.

2 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről 
(Europol).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32016R0794
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Az ülés második részének középpontjában az Europol-rendelet felülvizsgálata és az Europol 
megbízatásának megerősítése állt, mely témához magas szintű felszólalók, köztük Ylva Johansson, 
uniós belügyekért felelős biztos és Eduardo Cabrita portugál belügyminiszter és az EU Belügyi 
Tanácsának elnöke is hozzászóltak. A panelbeszélgetést tematikus vita követte „A Covid19 hatása az 
EU belső biztonságára – a bűnüldözési együttműködés szerepe” címmel.

A leginkább említést érdemlő eljárási fejlemény a közös parlamenti ellenőrző csoport függőben 
lévő kérdésekkel kapcsolatos megbízatásának meghosszabbítása volt, a csoport eljárási szabályzata 
további felülvizsgálatának függvényében. Tekintettel az online lebonyolításra és a kapcsolódó 
időkorlátokra, az Europol igazgatótanácsának elnöke és az Europol Koordinációs Testületének elnöke 
a rendes felszólalásuk helyett írásbeli észrevételeket tett.

A közös parlamenti ellenőrző csoport kilencedik ülését az Európai Parlament szervezte 2021. 
október 25–26-án Brüsszelben, a világjárvány miatt távoli részvétellel. Társelnöki tisztét a szlovén 
elnökség parlamenti dimenziójának részeként a szlovén parlament töltötte be.

A bevett gyakorlatnak megfelelően a napirenden szerepelt az Europol ügyvezető igazgatója és az 
európai adatvédelmi biztos előadása. A vitaindító beszédeket a belügyekért felelős európai biztos 
és Aleš Hojs szlovén belügyminiszter tartotta.

Az Európai Ügyészség és a nemzeti hatóságok magas rangú szakértői részvételével zajló tematikus 
viták olyan témákkal foglalkoztak, mint a pénzügyi bűnözés, a korrupció és az EU pénzügyi érdekeinek 
védelme. A vita második fő témája az online gyermekbántalmazás elleni küzdelem terén folytatott 
együttműködés volt, ideértve a harmadik országokkal, magánszemélyekkel és nem kormányzati 
szervezetekkel való együttműködést is.

Az ellenőrzési munka mellett a közös parlamenti ellenőrző csoport folytatta a függőben lévő 
ügyekkel kapcsolatos eljárási kérdések megvitatását. Eljárási szabályzatának legutóbbi módosításait 
konszenzussal fogadták el, és azok 2021. október 26-án léptek hatályba. Ezek a legutóbbi változások a 
közös parlamenti ellenőrző csoportnak az Europol igazgatótanácsi ülésein részt vevő megfigyelőjét 
és a felülvizsgálati záradékot érintették.

2021 főbb fejleményei:

• Az Europollal foglalkozó közös parlamenti ellenőrző csoport ügymenet-folytonosságának 
biztosítása: a közös parlamenti ellenőrző csoport 2021-ben is bizonyította, hogy szigorú 
és elkötelezett partnerként támogatja az ügynökség azon küldetését, hogy hatékony és 
eredményes bűnüldözést biztosítva megvédje a polgárokat és a társadalmakat, különös 
tekintettel arra, hogy a világjárvány súlyosbította a szervezett bűnözést, a korrupciót és a 
szélsőségességet. A küldöttek szorgalmazták az Europol megbízatásának megerősítését és az 
ügynökségek közötti, a jogállamiságon alapuló bel- és igazságügyi együttműködés fokozását;

• a napirend hozzáigazítását a legújabb fejleményekhez (a világjárvány, az Europol-rendelet 
felülvizsgálata); megfelelő formátumok kialakítását az eszmecserék és a távoli részvétellel 
szervezett ülések számára, valamint a megfelelő nyomon követés biztosítását.

• A közös parlamenti ellenőrző csoport elfogadta felülvizsgált eljárási szabályzatát.
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Juan Fernando López Aguilar, a közös parlamenti ellenőrző csoport társelnöke és az EP Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságának elnöke és Robert Tekavec, a szlovéniai Bűnügyi Igazgatóság általános bűnözési részlege fiatalkori bűnözéssel 
foglalkozó osztályának vezetője, az Europollal foglalkozó közös parlamenti ellenőrző csoport kilencedik ülésén 
© Európai Unió 2021 – Eric VIDAL

3.2 Parlamentközi bizottsági ülés az Eurojust értékeléséről

2002-es létrehozása óta az Eurojust a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés 
központi szereplőjévé vált. Az EUMSZ 85. cikkével összhangban az Eurojustról szóló uniós 
„rendeletekben kell meghatározni azokat a szabályokat, amelyek alapján az Európai Parlament és a 
nemzeti parlamentek részt vesznek az Eurojust tevékenységének értékelésében”. 2018-ban az Európai 
Parlament és a Tanács új rendeletet fogadott el az Eurojustról3 azzal a céllal, hogy egységes, megújult 
jogi keretet biztosítson egy új, teljes jogú ügynökség, azaz a Büntető Igazságügyi Együttműködési 
Ügynökség (Eurojust) számára.

Az Eurojust átláthatóságának és demokratikus felügyeletének javítása érdekében a rendelet 
mechanizmust biztosít az Eurojust tevékenységeinek az Európai Parlament és az uniós nemzeti 
parlamentek általi közös értékelésére4. Az értékelést az Európai Parlament által brüsszeli épületeiben 
szervezett parlamentközi bizottsági ülés keretében kell elvégezni, az Európai Parlament és az uniós 
nemzeti parlamentek illetékes bizottságai tagjainak részvételével.

Az Eurojust tevékenységeinek értékeléséről szóló első parlamentközi bizottsági ülésre 2020. 
december 1-jén került sor az Európai Parlamentben, Brüsszelben, az EP LIBE bizottsága és a német 
parlament közös szervezésében.

A 2021 végére tervezett második éves parlamentközi bizottsági ülést logisztikai okokból néhány 
héttel el kellett halasztani, de végül meg lett tartva 2022. február 1-jén. Az Európai Parlamentnek 
és a nemzeti parlamenteknek egyaránt egyértelmű érdeke, hogy folytassák ezt az éves gyakorlatot, 
amelyet a jövőben ki lehetne terjeszteni az újonnan létrehozott Európai Ügyészség – adott esetben 
különálló formában végzett – felügyeletére is.

3 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1727 rendelete (2018. november 14.) az Európai Unió Büntető Igazságügyi 
Együttműködési Ügynökségéről (Eurojust) és a 2002/187/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül hely-
ezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 138. o.).

4 Az (EU) 2018/1727 rendelet (62) preambulumbekezdésében, valamint 67. cikkében foglalkozik e kérdésekkel.
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4. PARLAMENTKÖZI BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK ÉS EGYÉB 
PARLAMENTKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

4.1 Parlamentközi bizottsági ülések

Az ágazati bizottságok közötti, a Szerződésekhez csatolt 1. jegyzőkönyv 9. és 10. cikke szerinti 
kulcsfontosságú jogalkotási és politikai kérdésekkel kapcsolatos célzott eszmecsere céljából az 
Európai Parlament által szervezett találkozók leggyakoribb típusa a parlamentközi bizottsági ülés. 
A parlamentközi bizottsági ülések naptárát az Európai Parlament elnöke minden félévben megküldi 
valamennyi nemzeti parlament elnökének.

Az Európai Parlament bizottságai évente akár 20 parlamentközi bizottsági ülést szerveznek, amelyekre 
a nemzeti parlamentek megfelelő bizottságait hívják meg a célzott vitákba való bekapcsolódás 
céljából. A parlamentközi bizottsági ülések rendkívül értékesnek bizonyultak az európai parlamenti 
képviselők és a nemzeti parlamenti képviselők közötti eszmecserék szempontjából. A parlamentközi 
bizottsági ülések nem csupán a jogalkotási kérdésekkel kapcsolatos, a jogalkotás minőségének 
javítását előmozdító eszmecserék fórumai, hanem platformként szolgálnak a közös érdeklődésre 
számot tartó politikai kérdések megvitatására, valamint a biztosokkal és az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselőjével való találkozásra is. A parlamentközi bizottsági üléseket az 
Európai Parlament egy vagy több bizottságának kezdeményezésére, a Nemzeti Parlamentekkel 
Folytatott Kapcsolattartás Igazgatóságának támogatásával közösen szervezik meg.

2021-ben 15 parlamentközi bizottsági ülésre került sor 12 különböző parlamenti bizottság 
szervezésében5,6, 841 nemzeti parlamenti képviselő és 307 európai parlamenti képviselő részvételével. 
2021-ben valamennyi parlamentközi bizottsági ülést hibrid formában, az Európai Parlament által 
a Covid19-világjárványra válaszul bevezetett egészségügyi korlátozásokkal összhangban tartották 
meg. Egyes európai parlamenti képviselők és felszólalók az Európai Parlament brüsszeli épületeiben 
személyesen voltak jelen, míg a nemzeti parlamenti képviselők és a meghívott előadók többsége 
online csatlakozott.

A Gazdasági és Monetáris Bizottság (ECON), a Költségvetési Bizottság (BUDG), a Foglalkoztatási 
és Szociális Bizottság (EMPL) és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottság (ENVI) négy parlamentközi bizottsági ülést szervezett a február 22-én kezdődő európai 
parlamenti hét7 keretében.

A FEMM bizottság által „Erősek vagyunk: nők a Covid19 elleni küzdelem frontvonalában” címmel 
március 4-én online formában, az Európai Parlament brüsszeli épületében szervezett parlamentközi 
bizottsági ülésen a nemzetközi nőnapról is megemlékeztek. Megvitatták, hogy a Covid19-
világjárvány miként világított rá, hogy a reziliens társadalmak építéséhez, a nők foglalkoztatására, 
a társadalombiztosítására és a nyugdíjára vonatkozó normák javításához mennyire fontos a nemek 
közötti egyenlőség és a nők gazdasági szerepvállalása, különösen a nők által uralt ágazatokban, 
és – általánosabban – hogyan reformálják meg a gondozási modelleket és a munka értékének 
meghatározását, beleértve a nem fizetett ápolási-gondozási munkáét is. A résztvevők ugyanakkor 

5 A tagállamok parlamentjeivel közös parlamentközi tevékenységek 2021-es naptára: első félév (https://www.europarl.
europa.eu/cmsdata/235467/Calendar%201st%20semester%202021_rev07.pdf)

6 A tagállamok parlamentjeivel közös parlamentközi tevékenységek 2021-es naptára: második félév (https://www.eu-
roparl.europa.eu/cmsdata/242828/Revised%20Calendar%202nd%20semester%202021_25.11%20.pdf)

7 Az európai parlamenti hétről további információk a 2.1. fejezetben találhatók.

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/235467/Calendar%201st%20semester%202021_rev07.pd
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/242828/Revised%20Calendar%202nd%20semester%202021_25.11%20.pdf
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megvizsgálták, hogy a válságkezelő intézkedések életbe léptetésére és megszüntetésére irányuló, 
valamint a helyreállítási tervek kidolgozásának, elfogadásának és végrehajtásának valamennyi 
szakaszát érintő döntéshozatali folyamat mennyire rávilágított a nők és férfiak egyenlő képviseletének 
szükségességére a vezetői pozíciókban.

Az Alkotmányügyi Bizottság (AFCO) által szervezett, az európai választási törvény reformjáról és 
a Parlament vizsgálati jogáról szóló, távoli részvétellel rendezett parlamentközi bizottsági ülésre 
június 22-én került sor az Európai Parlament brüsszeli helyszínén. Věra Jourová, a Bizottság 
értékekért és átláthatóságért felelős alelnöke vendégelőadóként hangsúlyozta, hogy a Bizottság 
szorosan figyelemmel kíséri az üggyel kapcsolatos fejleményeket.

A rák elleni küzdelemmel foglalkozó különbizottság (BECA) szeptember 27-én videokonferencia 
formájában megtartott parlamentközi bizottsági ülésre invitálta a nemzeti parlamentek képviselőit 
„Fordulat a rákkal szemben vívott harcban – a nemzeti parlamentek véleménye a rák elleni 
küzdelemre irányuló európai tervről” címmel. Az ülés megfelelő fórumot biztosított a bizottság 
jelentéstervezetéről és a rák elleni küzdelemre irányuló európai tervről szóló vitához.

November 8-án a digitális korban a mesterséges intelligenciával foglalkozó különbizottság (AIDA) 
szervezett távoli részvétellel zajló parlamentközi bizottsági ülést az Európai Parlament brüsszeli 
helyszínén. A „Mesterséges intelligencia és a digitális évtized” című ülést Dita Charanzová, az EP 
alelnöke nyitotta meg.

Dita Charanzová, az EP alelnöke az AIDA „Mesterséges intelligencia és a digitális évtized” címmel tartott, 2021. november 8-i 
parlamentközi bizottsági ülésén 
© Európai Unió 2021 – Alain ROLLAND

November 9-én újabb parlamentközi bizottsági ülést szervezett az AFCO bizottság, a nemzeti 
parlamentek Európa jövőjéről szóló konferenciával kapcsolatos várakozásainak megvitatása 
céljából. Az ülés során az európai parlamenti képviselők, a nemzeti parlamentek képviselői és az 
Európa jövőjéről szóló konferencia vezető testületének három társelnöke megvitatták a konferencia 
lehetséges jövőbeli irányvonalait.

Az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába történő külföldi beavatkozással, többek 
között a félretájékoztatással foglalkozó különbizottság (INGE) november 9-én az Európai 
Parlament brüsszeli épületében videokonferencia formájában megtartott parlamentközi bizottsági 
ülésre hívta meg a nemzeti parlamentek képviselőit. Az első vitafórumot „Külföldi beavatkozás az EU 
demokratikus folyamataiba” címmel Stefano Sannino, az Európai Külügyi Szolgálat főtitkára nyitotta 
meg.
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Raphaël Glucksmann, az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába történő külföldi beavatkozással, többek között 
a dezinformációval foglalkozó különbizottság (INGE) elnöke és Stefano Sannino, az Európai Külügyi Szolgálat főtitkára az 
INGE „Külföldi beavatkozás az EU demokratikus folyamataiba” címmel, 2021. november 9-én tartott parlamentközi bizottsági 
ülésen 
© Európai Unió 2021 – Philippe BUISSIN

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság (AGRI) november 18-án szervezett parlamentközi 
bizottsági ülést az egyes tagállamokban a közös agrárpolitika (KAP) stratégiai terveinek kidolgozásáról. 
Az akkoriban hatályban lévő Covid19-korlátozások miatt az ülésen személyesen az Európai Parlament 
brüsszeli épületében, illetve távolról, videokonferencia útján is részt lehetett venni.

Parlamentközi bizottsági ülés a KAP-stratégiai tervek kidolgozásáról az egyes tagállamokban, 2021. november 18. 
© Európai Unió 2021 – Alexix HAULOT

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság (FEMM) egy másik parlamentközi bizottsági ülést is 
szervezett november 30-án a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja (november 25.) 
alkalmából, amelyen a következő témákkal foglalkoztak: a szexuális erőszak mint háborús fegyver (az 
Emberi Jogi Albizottsággal [DROI] közösen); a fogyatékossággal élő nőkkel és lányokkal szembeni 
erőszak elleni küzdelem; online erőszak (az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsággal [LIBE] 
közösen); valamint az isztambuli egyezmény (a LIBE bizottsággal közösen). Különböző háttérrel 
rendelkező szakemberek előadásokat tartottak saját szakterületükről. A nemzeti parlamenti és az 
európai parlamenti képviselők hozzászólásai hozzájárultak az élénk eszmecseréhez. A parlamentközi 
bizottsági ülés Roberta Metsola, az EP első alelnöke beszédével zárult.
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Evelyn Regner, az EP Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságának elnöke, Juan Fernando López Aguilar, az EP Állampolgári Jogi, 
Bel- és Igazságügyi Bizottságának elnöke és Roberta Metsola, az EP első alelnöke a FEMM bizottság „A nőkkel szembeni 
erőszak felszámolása” című, 2021. november 30-i parlamentközi ülésén 
© Európai Unió 2021 – Philippe BUISSIN

December 9-én az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE) társszervezője volt a 
jogállamiság uniós helyzetéről szóló parlamentközi bizottsági ülésnek. Az ülés két munkacsoportra 
oszlott: az egyik a Bizottság 2021. évi éves jogállamisági jelentéséről folytatott eszmecserének volt 
szentelve, a másik pedig „a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó 
mechanizmussal kapcsolatos további lépések” kérdésének.

A nemzeti parlamenti képviselők parlamentközi bizottsági üléseken való részvétele drámai 
mértékben, 170%-kal nőtt: 2020-ban 302 képviselő, 2021-ben már 816 képviselő vett részt. Az 
európai parlamenti képviselők körében is jelentősen, 64%-kal emelkedett a részvételi arány (2020-
ban 207, 2021-ben 340 fő).

A Covid19-világjárvány második éve tovább gyorsította a digitális eszközök használatát. Úgy tűnik, 
hogy a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament képviselői részvételi arányának jelentős 
növekedését főleg az a lehetőség segítette elő, hogy távolról, utazás nélkül is részt vehettek az 
üléseken.

A távoli részvétellel zajló ülések mellett számos pozitív érv sorakoztatható fel, melyek a parlamentközi 
bizottsági üléseket is jellemezték: mivel nem kell utazni, több felszólaló és résztvevő elérhető, 
beleértve a magas szintű résztvevőket is, ami alacsonyabb szénlábnyomot jelent, és a távoli ülések 
gyakran költség- és időhatékonyabbak minden érintett számára.

Másrészt a képviselők között jelentősen kisebb az interakció, a viták és eszmecserék kevésbé élénkek 
és nehézkesebbek, és hiányoznak az informális megbeszélések, a helyszínen tartott kávészünetek, 
vacsorák vagy ebédek hiányában nincsenek kétoldalú találkozók és kapcsolatépítési lehetőségek. 
A parlamentközi bizottsági ülések rövidebbek is, mivel az üléstermeket egészségügyi okokból 
fertőtleníteni kell, és a teljes tolmácsolás sem mindig garantálható.

Az Európai Parlament bizottságai által 2021-ben szervezett parlamentközi bizottsági ülések 
felsorolása és a részletes statisztikák a II. mellékletben találhatók.

A 2021-es év főbb fejleményei:

• A parlamentközi bizottsági ülések 2021. évi nagy számának egyik lehetséges magyarázata, 
hogy számos ülést elhalasztottak 2020-ról. Emellett több ideiglenes bizottság mandátuma a 
végéhez közeledett.

• A nemzeti parlamenti képviselők parlamentközi bizottsági üléseken való részvétele 2020-hoz 
képest 170%-kal nőtt, ami valószínűleg a távoli részvétel lehetőségének tudható be.

• Valamennyi parlamentközi bizottsági ülésre hibrid formában került sor: egyes európai 
parlamenti képviselők személyesen vettek részt az Európai Parlament brüsszeli épületeiben, 
mások pedig távolról, csakúgy, mint a nemzeti parlamentekből érkező kollégáik.
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4.2 Migrációról és menekültügyről szóló magas szintű konferencia

A menekültek mozgása és a migráció a globális figyelem középpontjában áll, és az elmúlt években az 
EU előtt álló egyik legnagyobb kihívássá nőtte ki magát. A migránsok és menedékkérők folyamatos 
érkezése az EU-ba számos hiányosságra és rendezetlen kérdésre mutatott rá az uniós menekültügyi, 
külső határokra vonatkozó és migrációs politikák terén. A német, portugál és szlovén elnökségi trió 
parlamentjei által 2020-ban elindított, az európai migrációról és menekültügyről szóló magas szintű 
parlamentközi konferenciák a migráció valamennyi aspektusáról folytatott parlamenti viták és 
széles körű párbeszéd előmozdítását szolgálta. Ezek a konferenciák elismerték a parlamentek fontos 
szerepét ezen a területen, valamint azt, hogy finomítani kell a közös elképzeléseket annak érdekében, 
hogy szilárd és tartós megoldásokat lehessen találni a világjárvány által is súlyosbított migrációs 
kihívásokra.

2021-ben két magas szintű konferenciára került sor a soros elnökséget aktuálisan ellátó tagállamok 
parlamentjével együttműködésben.

2020. június 18-i elnökségi munkaprogramjuk, valamint a német, portugál és szlovén parlament 
által 2020. június 29-én kiadott nyilatkozat alapján az elnökséget betöltő trió parlamentjei 
kezdeményezték három, migrációval és menekültüggyel foglalkozó magas szintű parlamentközi 
konferencia megrendezését, amelyeket az Európai Parlament szervez Brüsszelben, az érintett 
elnökségi parlamentekkel együttműködésben.

E konferenciák célja az volt, hogy széles körű vitát kezdeményezzenek a parlamenti képviselők között 
a migrációra és a menekültügyre vonatkozó bizottsági javaslatokról, előmozdítsák az e kérdésekkel 
kapcsolatos álláspontok megértését a közös uniós migrációs és menekültügyi politika előmozdítása 
érdekében, és hozzájáruljanak a vonatkozó tanácsi tárgyalásokhoz.

A második magas szintű konferenciára 2021. június 14-én került sor Brüsszelben az Európai 
Parlamentben (videokonferencia távoli részvétellel), az Európai Parlament és a portugál parlament 
közös égisze alatt, valamint az elnökségi trió másik két parlamentjével (Németország és Szlovénia) 
együttműködésben.

A konferencia magas részvétellel zajlott, 155 európai parlamenti és nemzeti parlamenti képviselő 
mellett tisztviselők, valamint több parlamenti bizottság és albizottság (DEVE, AFET, DROI, LIBE) is részt 
vett. Különös figyelmet fordítottak a menekültügyi és migrációs politikák külső dimenziójára: átfogó 
partnerségek kialakítására a származási és tranzitországokkal, a migráció kiváltó okainak kezelésére, 
valamint a stabil társadalmi-gazdasági környezet előmozdítására a harmadik országokban.

A megbeszélések során megkerülhetetlen kérdés volt a Covid19-világjárvány migrációs és 
menekültügyi politikákra gyakorolt hatása és annak külső dimenziója is. A magas szintű résztvevők 
között volt António Vitorino, a Nemzetközi Migrációs Szervezet főigazgatója, Branko Grims, a szlovén 
nemzetgyűlés belügyi bizottságának elnöke, Eduardo Cabrita, portugál belügyminiszter (a Tanács 
portugál elnöksége nevében) és Detlef Seif, a német Bundestag képviselője.

A harmadik konferenciára 2021. december 10-én került sor az Európai Parlament brüsszeli épületében, 
távoli részvétellel. Az ülésen hozzávetőleg 70 európai és nemzeti parlamenti képviselő vett részt, 
továbbá Margaritisz Szkinász, a Bizottság alelnöke, Dr. Stanislav Raščan, a szlovén külügyminisztérium 
államtitkára, Isabel Meirelles, a portugál parlament képviselője, Fabrice Leggeri, a Frontex ügyvezető 
igazgatója, Evelien van Roemburg, az Oxfam EU-irodájának vezetője a CONCORD (a segélyezéssel és 
fejlesztéssel foglalkozó nem kormányzati szervezetek európai szövetsége) nevében, Nina Gregori, az 
Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatója és Catherine Woollard, a Menekültek 
és Számkivetettek Európai Tanácsának igazgatója.
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A konferencia két ülésre oszlott: az egyik a harmadik országokkal kialakított testreszabott migrációs 
partnerségek kialakítására irányuló többdimenziós együttműködésről szólt, a másik pedig a migráció 
és menekültügy EU-n belüli belső dimenziójáról egy évvel az EU migrációs és menekültügyi 
paktumjára irányuló javaslat után.

A migrációról és menekültügyről szóló harmadik magas szintű parlamentközi konferencia 
© Európai Unió 2021 – Alexis HAULOT

A 2021-es év főbb fejleményei:

• A magas szintű konferenciák elérték céljukat, vagyis hogy parlamentközi vitát ösztönözzenek 
a migráció valamennyi aspektusáról. A vitákat nagyon tartalmasnak ítélték, és számos érdekelt 
fél holisztikus képet adott a témáról. A 2021-ben tartott két konferencia lezárta az elnökségi 
trió által 2020-ban kezdeményezett ciklust.

• A Covid19-világjárvány miatt az eseményekre távoli részvétellel került sor az Európai Parlament 
brüsszeli helyszínén és a társszervező elnökségi parlamentekben.

4.3 Parlamentközi együttműködés az EU külső tevékenysége és a 
multilaterális parlamenti közgyűlések területén

A bizottsági szintű együttműködés révén kialakított, megerősített szakértelem mellett a Nemzeti 
Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatósága rendszeresen ad hoc támogatást nyújtott 
és megkönnyítette az uniós nemzeti parlamentekkel való kapcsolattartást az EU külső fellépéseiben 
specifikus többoldalú rendezvények szervezése céljából. Az évek során ez a támogatás kiterjedt az 
Ukrajna-hétre, az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésére, valamint a G7-csúcstalálkozók 
parlamenti dimenziójára. 2021-ben az igazgatóság fokozta a bizottságok munkájához nem 
kapcsolódó tevékenységekkel és eseményekkel kapcsolatban a nemzeti parlamentekkel folytatott 
együttműködés strukturált keretein végzett munkáját az EU külső fellépéseinek különböző területein. 
Az EP Külső Politikák Főigazgatóságával (DG EXPO) együttműködésben konkrét kezdeményezéseket 
szervezett olyan területeken, mint az alapvető jogok és a demokrácia, a parlamenti diplomácia, a 
demokratikus kormányzás és kapacitásfejlesztés, a közvetítés, a többoldalú fórumok és a választási 
megfigyelés. Ezeket a tevékenységeket a DG EXPO-val és az Európai Parlament Innovációs és 
Technológiai Támogatási Főigazgatóságával (DG ITEC) szoros együttműködésben hajtották végre.

Az elmúlt néhány évben az Európai Parlament és az uniós nemzeti parlamentek intenzívebb 
eszmecserét folytattak az EU külső tevékenységéről, mind ami az eszmecserék gyakoriságát, mind 
ami azok változatosságát illeti. A Nemzeti Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatósága 
elősegítette, hogy az EP intézményi képviselői több ilyen eseményen is részt vehessenek, többek 



31

között az Ukrajna-héten (2016), a 10. Ázsia–Európa parlamenti partnerségi találkozón (ASEP 10, 
2018), a G7-csúcstalálkozó parlamenti dimenzióján (2019), valamint az Unió a Mediterrán Térségért 
Parlamenti Közgyűlésén (2019). Ezek a tapasztalatok arra késztették az igazgatóságot, hogy mérlegelje 
az EP illetékes szervei és a nemzeti parlamentekben dolgozó kollégáik közötti strukturáltabb és 
folyamatos együttműködés lehetőségét.

Ez a parlamentközi hálózatokon belüli információforrások és információcserék felhasználását jelenti8, 
melynek célja, hogy elősegítsék a rendszeres és kölcsönösen előnyös személyzeti párbeszédet és 
az önkéntes koordinációt az EU tágan meghatározott külső tevékenységének számos területén. Ez a 
bizottságokon kívüli tevékenységekre összpontosít, főként az alapvető jogokra és a demokráciára, a 
többoldalú fórumokra, a parlamenti diplomáciára és a kapacitásépítésre.

Az EP Uniós Külső Politikák Főigazgatósága által összehívott két videokonferencia – az egyiket a 
nemzeti parlamentek munkatársai számára 2020. szeptember 22-én tartották közösen a demokrácia 
támogatásáról és a kapacitásépítésről, a másikat a „Friday Talk” keretében 2020. október 30-án, 
„Nemzeti parlamentek – partnerek, nem riválisok” címmel – megmutatta, hogy a külső politikák 
terén a nemzeti parlamentekkel folytatott együttműködés strukturált kereteinek megszilárdítása 
hasznos és ésszerű törekvés lehet.

Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlés EP által betöltött elnökségének keretében 
az igazgatóság 2021-ben számos találkozót szervezett és segített elő a Parlamenti Közgyűlés EP-
titkárságának munkatársai és a nemzeti parlamentek képviselői részvételével annak érdekében, hogy 
információt cseréljenek, és megvitassák a politikai prioritásokkal és az adminisztratív eljárásokkal 
kapcsolatos kezdeményezéseket.

Az elnökséget betöltő parlamentek által 2021-ben támogatott több többoldalú parlamentközi 
ülésen és konferencián, a COSAC-üléseken és más konferenciákon érdekes vitákra került sor az EU 
és az USA közötti kapcsolatokról, az afrikai országokkal folytatott együttműködésről, a belarusz, 
ukrajnai és oroszországi helyzetről, valamint az EU e kérdésekkel kapcsolatos szerepéről és 
fellépéseiről. Az EU és az Egyesült Királyság közötti kapcsolatok, valamint a Nyugat-Balkán szintén 
rendszeres vitatémák voltak, ami szintén tanúsítja, hogy ezen a területen szükség van a rendszeres 
parlamentközi eszmecserék új formáira, és azok potenciális hozzáadott értéket képviselnek.

2021-ben a Nemzeti Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatósága a DG EXPO-val és a 
DG ITEC-kel együttműködve fokozta erőfeszítéseit a demokráciatámogatással, az emberi jogokkal 
és a kapacitásépítéssel foglalkozó, az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti hálózat, 
valamint az IPEX új, 3. platformján egy ennek szentelt külön felület elindítása érdekében.

Tekintettel az EP és a nemzeti parlamentek kölcsönös érdekeire, valamint a rendszeres együttműködés 
és eszmecserék előnyeivel kapcsolatos közös meggyőződésükre, a Nemzeti Parlamentekkel 
Folytatott Kapcsolattartás Igazgatósága az EP Elnökségi Főigazgatósága főigazgatójának 
támogatásával ösztönözte stratégiai projekt kidolgozását az EP igazgatásában dolgozó tisztviselők 
és a nemzeti parlamentek megfelelő szolgálatai közötti, meghatározott kérdésekkel és többoldalú 
eseményekkel kapcsolatos információcsere és koordináció továbbfejlesztett formáinak létrehozására 
és megszilárdítására. Ez a megerősített együttműködés 2022 és 2024 között tovább folytatódik, és 
arra fog törekedni, hogy kihasználja a nemzeti parlamentekkel folytatott eszmecserére szolgáló 
különböző platformok (IPEX és a parlamenti képviselők hálózata) által kínált lehetőségeket.

A 2021-es év főbb fejleményei:

• Közös célok meghatározása a DG EXPO és a Nemzeti Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás 
Igazgatósága számára a 2022–2024 közötti időszakra vonatkozó stratégiai célkitűzés elindítására 

8 Lásd még az IPEX-ről, különösen az IPEX v3 DSN-nek (Demokráciatámogatási Hálózat) szentelt felületének fejlesz-
téséről szóló beszámolót.
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a nemzeti parlamentekkel a bizottsági munkát kiegészítő tevékenységekkel és eseményekkel 
kapcsolatos parlamentközi együttműködés keretében.

• Strukturált hálózat és kommunikáció kiteljesítése a demokráciatámogatás területén az Európai 
Parlament és a nemzeti parlamentek igazgatásai között azzal a céllal, hogy a parlamenti 
diplomácia nagyobb hatást érjen el és hatékonyabbá váljon, különösen az Unió közvetlen 
szomszédságában található nyugat-balkáni országokban, a keleti partnerség országaiban, sőt 
még Afrikában is. Az IPEX v3 platformon elkészült az ennek szentelt felület.

4.4 Kétoldalú látogatások és egyéb kétoldalú cserék

Az uniós nemzeti parlamentek és az Európai Parlament viszonyában a kétoldalú látogatás a 
parlamentközi párbeszéd egyik folyamatosan fejlődő eszköze és formája. E fokozottan koncentrált, 
testre szabott, rugalmas, valamint költséghatékony és időtakarékos egyeztetési forma lehetőséget 
biztosít az egyes nemzeti parlamentek által aggályosnak tartott kérdések megvitatására.

Emellett a további kétoldalú eszmecserék hasznos keretként szolgálhatnak az olyan kisléptékű 
parlamentközi együttműködésekhez, amikor a parlamenti képviselőknek együttműködést kell 
kezdeményezniük, konkrét témákra kell összpontosítaniuk, vagy el kell mélyíteniük az együttműködést 
egy-egy konkrét, közös érdekű területen.

A kétoldalú látogatás már a kezdetektől fontos formája a parlamentközi együttműködésnek. 
Az egyeztetésekre különböző szinteken és formában kerül sor, a legmagasabb szintű politikai 
találkozóktól kezdve a szakértőkkel folytatott szakmai megbeszélésekig.

A Covid19 teremtette helyzet és az Európai Parlamentben ennek nyomán hozott szabályok miatt 
2021-ben nem került sor küldöttségek fogadására vagy indítására. Az Európai Parlament képviselői 
és a nemzeti parlamentek között azonban több eszmecserére is sor került, távoli részvétellel.

Roberta Metsola, az Európai Parlament első alelnöke elfogadta a COSAC több elnökének és 
bizottságának eszmecserék és látogatások szervezésére irányuló felkérését. Az egyik ilyen 
eszmecserére videokonferencia keretében került sor a horvát parlamentben 2021 áprilisában a 
COSAC horvát elnöke és az Uniós Ügyek Bizottsága között. Amennyire a járványügyi helyzet lehetővé 
tette, Metsola első alelnök elfogadta a litván, az észt és a szlovén parlament COSAC-elnökének a 
parlamentjeikben és kamaráikban tett látogatásra irányuló meghívását, ahol eszmecserét folytatott 
az elnökökkel és az uniós ügyekkel foglalkozó bizottságokkal. Az első alelnök 2021. évi utolsó 
látogatását a lengyel szenátusba tette.

A kétoldalú látogatások és eszmecserék jegyzéke megtalálható a III. mellékletben.

A 2021-es év főbb fejleményei:

• A járványügyi helyzet és az Európai Parlamentben hatályos szabályok miatt az uniós nemzeti 
parlamentek nem tettek kétoldalú látogatást az Európai Parlament épületeiben.

• 2021-ben kétoldalú megbeszélésekre főleg videokonferencia formájában került sor. Ez az 
eszköz várhatóan a jövőben is fontos kommunikációs módként szolgál majd a közvetlen és 
célzott kétoldalú eszmecserékhez.

• Az Európai Parlament fokozta kapcsolatait a nemzeti parlamentekkel, és mind hivatalos, mind 
informális eszmecserékre sor került a nemzeti parlamentekkel és a COSAC-kal fenntartott 
kapcsolatokért felelős alelnöke, valamint a COSAC több elnöke és uniós ügyekkel foglalkozó 
bizottságaik között.
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5. JOGALKOTÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ UNIÓS 
NEMZETI PARLAMENTEKKEL

5.1 A korai előrejelző rendszer és a Szerződésekhez csatolt 2. 
jegyzőkönyv

Az EUSZ 5. cikkében rögzített szubszidiaritás elvének megfelelően azokon a területeken, amelyek nem 
tartoznak kizárólagos hatáskörébe, az Unió csak akkor és annyiban jár el, amikor és amennyiben 
a tervezett intézkedés céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, így azok az Unió 
szintjén jobban megvalósíthatók. Az arányosság elvének megfelelően az Unió intézkedése sem 
tartalmilag, sem formailag nem terjedhet túl azon, ami a Szerződések célkitűzéseinek eléréséhez 
szükséges.

A nemzeti parlamentek az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről 
szóló szerződéshez csatolt, a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. 
jegyzőkönyvben meghatározott eljárással összhangban biztosítják a szubszidiaritás elvének 
betartását. A jegyzőkönyv egy felülvizsgálati mechanizmusról is rendelkezik, nevezetesen a 
korai előrejelző rendszerről. E mechanizmus keretében a nemzeti parlamentek a jogalkotási 
aktus tervezetének továbbításától számított nyolc héten belül indokolt véleményt küldhetnek az 
intézmények elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott tervezetet 
nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

5.1.1 Korai előrejelző rendszer
A korai előrejelző rendszer esetében az uniós nemzeti parlamentek beadványai a következő két 
kategóriába tartozhatnak9:

1. Indokolt vélemény: amennyiben a beadványt ezen a címen nyújtják be, valamint ha az a 
Szerződésekhez10 csatolt 2. jegyzőkönyv 6. cikkében említett nyolchetes határidőn belül 
beérkezik, és a szubszidiaritás elvével való összeegyeztethetetlenség problémáját veti fel;

2. Észrevétel: a fenti kritériumokat nem teljesítő minden egyéb beadvány.

Amennyiben az indokolt vélemény a nemzeti parlamenteknek biztosított szavazatok legalább 
egyharmadát képviseli, a jogalkotási aktus tervezetét felül kell vizsgálni (sárga lapos eljárás). A 
jogalkotási aktus tervezetét beterjesztő intézmény – döntését megindokolva – határozhat arról, 
hogy fenntartja, módosítja vagy visszavonja-e a tervezetet. A büntetőügyekben folytatott rendőrségi 
és igazságügyi együttműködésre vonatkozó tervezetek esetében ez a küszöb alacsonyabb (a 
szavazatok egynegyede).

Ha – rendes jogalkotási eljárás keretében – a nemzeti parlamentek a számukra biztosított szavazatok 
legalább egyszerű többségével azt állapítják meg, hogy a jogalkotási javaslat nem áll összhangban a 
szubszidiaritás elvével, a Bizottság köteles felülvizsgálni javaslatát, és határozni annak fenntartásáról, 

9 Lásd a Bizottsági Elnökök Értekezletének 2010. december 15-i dokumentumát: „A nemzeti parlamentek indokolt 
véleményei és a nemzeti parlamentek minden egyéb észrevétele bizottsági szintű kezelésének közös megközelítése”.

10 A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikke: „A jogalkotási aktus tervezetének 
az Unió hivatalos nyelvein való továbbításától számított nyolc héten belül bármely nemzeti parlament, illetve bár-
mely nemzeti parlamenti kamara indokolt véleményt küldhet az Európai Parlament, a Tanács, illetve a Bizottság el-
nökének, amelyben ismerteti azokat az okokat, amelyek alapján az adott tervezetet nem tartja összeegyeztethetőnek a 
szubszidiaritás elvével. A nemzeti parlamentekre, illetve nemzeti parlamenti kamarákra tartozik, hogy – adott esetben 
– a jogalkotói hatáskörökkel rendelkező regionális parlamentekkel egyeztessenek”.
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módosításáról vagy visszavonásáról. Amennyiben a Bizottság úgy határoz, hogy fenntartja javaslatát, 
az ügyet a jogalkotó (az Európai Parlament és a Tanács) elé kell terjeszteni, a Bizottság pedig köteles 
döntését megindokolni (narancssárga lapos eljárás). Abban az esetben, ha a jogalkotó véleménye 
szerint a jogalkotási javaslat nem összeegyeztethető a szubszidiaritás elvével, az a Tanács tagjainak 
55%-át képező többség vagy az Európai Parlamentben leadott szavazatok egyszerű többsége 
alapján elutasítható. Idáig három alkalommal indítottak sárga lapos eljárást11, míg narancssárga 
lapos eljárás alkalmazására még soha nem került sor.

Az Európai Parlamenten belül a Jogi Bizottság (JURI bizottság) hatáskörébe tartozik annak ellenőrzése, 
hogy az indokolt vélemények megfelelnek-e szubszidiaritás elvének12. A bizottság saját tagjai közül 
hathavonta – a képviselőcsoportok közötti rotáció alapján – kinevez egy szubszidiaritásért felelős 
állandó előadót.

A szubszidiaritásért felelős állandó előadó tisztségét 2021-ben Nacho Sánchez Amor (S&D) és Gilles 
Lebreton (ID)13 képviselők töltötték be. A JURI bizottság emellett rendszeres jelentésekben beszámol 
a Bizottság szubszidiaritásról és arányosságról szóló éves jelentéseiről.

5.1.2 Az uniós nemzeti parlamentek beadványai
2021-ben az uniós nemzeti parlamentek összesen 226 beadványt nyújtottak be a szubszidiaritás és 
az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján az Európai Parlamenthez. Ezek 
közül 24 beadvány indokolt vélemény, 202 pedig észrevétel volt.

2020-ban az Európai Parlamenthez 124 beadvány érkezett. Ezek közül 13 indokolt vélemény, 111 
pedig észrevétel volt.

A 2020-ban és 2021-ben beérkezett beadványok száma közötti több mint 80%-os növekedés azzal 
magyarázható, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek 2021-re igazodtak a Covid19-
világjárvány diktálta körülményekhez, és teljes jogalkotási kapacitásuknak megfelelően dolgoztak, 
többek között a világjárványhoz kapcsolódó egészségügyi és gazdasági intézkedésekkel kapcsolatos 
jogalkotás terén.

11 A sárga lapos eljárást 2012-ben, egy rendeletre irányuló európai bizottsági javaslat, nevezetesen a kollektív fellépéshez 
való jognak a letelepedés szabadságával és a szolgáltatásnyújtás szabadságával összefüggésben való gyakorlásáról 
szóló, úgynevezett „Monti II.” javaslat esetében alkalmazták először. A Bizottság végül visszavonta javaslatát, bár úgy 
vélekedett, hogy nem valósult meg a szubszidiaritás elvének sérelme. Sárga lapos eljárást legközelebb 2013-ban, az 
Európai Ügyészség létrehozásáról szóló rendeletre irányuló javaslat benyújtását követően alkalmaztak. A Bizottság 
ebben az esetben úgy határozott, hogy fenntartja a javaslatot (https://ec.europa.eu/info/files/communication-re-
view-proposal-establishment-european-public-prosectutors-office_en), azzal érvelve, hogy az összhangban van a 
szubszidiaritás elvével. 2016-ban újra alkalmazták az eljárást a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv felülvizs-
gálatára irányuló javaslattal (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&-
qid=1469715330216&from=HU) szemben. A Bizottság részletes indokolással (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0505&qid=1469715692305&from=HU) támasztotta alá azon határozatát, hogy ja-
vaslatát – mivel az nem sértette meg a szubszidiaritás elvét, hiszen a munkavállalók kiküldetése természetszerűleg 
határokon átnyúló jellegű kérdés – fenntartja.

12 Az Európai Parlament eljárási szabályzata VI. mellékletének XVI. szakasza rögzíti, hogy a Jogi Bizottság hatáskörébe 
tartozik „az uniós jog értelmezése, alkalmazása és nyomon követése, az uniós jogi aktusok és az elsődleges joganyag 
közötti összhang, különösen a jogalap megválasztása és a szubszidiaritás és arányosság elvének betartása”.

13 A „Szocialisták és demokraták” és az „Identitás és Demokrácia” (ID) európai parlamenti képviselőcsoportok.

https://ec.europa.eu/info/files/communication-review-proposal-establishment-european-public-prosectutors-office_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1469715330216&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1469715330216&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0505&qid=1469715692305&from=HU
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Az egyes parlamentek/kamarák indokolt véleményei:

AZ UNIÓS NEMZETI PARLAMENTEK ÁLTAL A 2. JEGYZŐKÖNYV ALAPJÁN BENYÚJTOTT 
INDOKOLT VÉLEMÉNYEK SZÁMA 2021-BAN – PARLAMENTEK / KAMARÁK SZERINTI 

BONTÁSBAN

IE
Seanad 
Éireann

IT
Sénat Camera 
dei deputati

CZ 
Sénat

FR 
Sénat

SV 
Riksdag

MT 
Kamra  

tar-Deputati

SK 
Národná rada

6 5 4 4 3 1 1

2021-ben összesen 24 indokolt véleményt nyújtottak be az Európai Parlamenthez. 
Az ábra ezeket parlamentek/kamarák szerinti bontásban ismerteti.

2021-ben a 39 parlamentből/kamarából hét nyújtott be indokolt véleményt, 18 pedig észrevételt. 
A legtöbb indokolt véleményt, nevezetesen hatot, az ír szenátus nyújtotta be, amelyet öt indokolt 
véleményével az olasz parlament követett. Ami az észrevételeket illeti, a legaktívabb parlamentek/
kamarák a következők voltak: a spanyol parlament (53 észrevétel), valamint a portugál nemzetgyűlés 
(38 észrevétel). A 2021. évi statisztikákat lásd a IV. mellékletben.

A parlamentek/kamarák észrevételei:

AZ UNIÓS NEMZETI PARLAMENTEK ÁLTAL A 2. JEGYZŐKÖNYV ALAPJÁN BENYÚJTOTT 
ÉSZREVÉTELEK SZÁMA 2021-BAN – PARLAMENTEK / KAMARÁK SZERINTI BONTÁSBAN

Country Parliaments/Chambers Opinions

ES Congreso / Senado 53

PT Assembleia da República 38

CZ Sénat 23

RO Senat 16

IT Camera dei deputati 12

DE Bundesrat 10

IT Senato 10

PL Senat 10

CZ Poslanecká snemovna 8

EL Vouli ton Ellinon 6

NL Eerste Kamer 5

FR Tweede Kamer 4

DK Folketinget 2

AT Nationalrat 1

AT Bundesrat 1

BG Narodno Sabranie 1

IE Houses of Oireachtas 1

NL Tweede Kamer 1

2021-ben összesen 202 észrevételt nyújtottak be az Európai Parlamenthez. Az 
ábra ezeket parlamentek/kamarák szerinti bontásban ismerteti.



36

A legtöbb beadványt az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsághoz (hat indokolt vélemény 
és 57 észrevétel), a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottsághoz 
(kilenc indokolt vélemény és 35 észrevétel), valamint a Gazdasági és Monetáris Bizottsághoz (két 
indokolt vélemény és 31 észrevétel) nyújtották be.

A beérkezett észrevételek parlamenti bizottságok szerinti bontása:

AZ UNIÓS NEMZETI PARLAMENTEK ÁLTAL A 2. JEGYZŐKÖNYV ALAPJÁN BENYÚJTOTT 
ÉSZREVÉTELEK SZÁMA 2021-BAN – BIZOTTSÁGOK SZERINTI BONTÁSBAN

LIBE ENVI ECON IMCO ITRE TRAN EMPL FEMM AGRI CULT INTA REGI

57 35 31 26 20 7 6 6 3 3 3 3

A 2021-ben beérkezett észrevételek száma, parlamenti bizottságok szerinti bontásban.

A beérkezett indokolt vélemények parlamenti bizottságok szerinti bontása:

AZ UNIÓS NEMZETI PARLAMENTEK ÁLTAL A 2. JEGYZŐKÖNYV ALAPJÁN BENYÚJTOTT 
INDOKOLT VÉLEMÉNYEK SZÁMA 2021-BAN – BIZOTTSÁGOK SZERINTI BONTÁSBAN

ENVI LIBE TRAN ECON ITRE EMPL

9 6 4 2 2 1

A 2021-ben beérkezett indokolt vélemények száma, parlamenti bizottságok szerinti bontásban.

A Lisszaboni Szerződés 2009-es hatálybalépése óta összesen 1054 jogalkotásiaktus-tervezetet 
továbbítottak a nemzeti parlamenteknek a 2. jegyzőkönyv szerinti vizsgálat elvégzése céljából. 
Ezekre válaszul az Európai Parlamenthez 3681 beadvány érkezett a nemzeti parlamentektől, amelyek 
közül 511 indokolt vélemény (14%), 3170 (86%) pedig észrevétel volt.

Ezek a statisztikák megerősítik, hogy az uniós nemzeti parlamentek gyakrabban használják a 2. 
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jegyzőkönyv biztosította lehetőséget a javaslatok tartalmával kapcsolatos nézeteik kifejtésére, mint 
arra, hogy hangot adjanak a szubszidiaritással kapcsolatos véleményüknek. Ez feltehetően azt 
tükrözi, hogy még inkább részesévé kívánnak válni az érdemi jogalkotási folyamatnak.

A Nemzeti Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatósága gondoskodik arról, hogy a 
képviselők, a politikai testületek és az Európai Parlament szervezeti egységei számára elérhető 
legyen valamennyi, a nemzeti parlamentek által továbbított beadvány, valamint konkrét szakértői 
hátteret és tájékoztatást biztosít e feleknek – kiváltképpen az előadóknak – a jogalkotási ciklus egésze 
során a nemzeti parlamentek beadványai tekintetében, amelyeket mind az európai parlamenti 
bizottsági jelentések elkészítéséhez, mind a Tanáccsal folytatott háromoldalú egyeztetések során 
felhasználnak mint információforrást. Az igazgatóság a Lisszaboni Szerződés 2. jegyzőkönyvével 
kapcsolatos, havonta kiadott helyzetelemző feljegyzések útján tény- és számadatokkal, valamint 
statisztikákkal szolgál a szóban forgó dokumentumok számáról és jellegéről, amellett hogy kezeli 
a nemzeti parlamentektől kapott indokolt véleményeket és észrevételeket tartalmazó CONNECT 
adatbázist14 is.

A 2021-es év főbb fejleményei:

• A Covid19-világjárvány miatt mind az uniós intézmények, mind a nemzeti parlamentek – immár 
a második évben – tovább módosították jogalkotási munkamódszereiket a körülményeknek 
megfelelően. Ez a jogalkotás területén eredményesnek bizonyult, hiszen az elfogadott, jelentős 
számú új javaslatra a nemzeti parlamentek a 2. jegyzőkönyv alapján hasonlóan nagy számú 
észrevétel megtételével reagáltak, főleg az egészségügy, a környezetvédelem, valamint a bel- 
és igazságügy területére vonatkozó számos javaslatra válaszul.

5.1.3 Az aktuális helyzetről szóló havi feljegyzések
A Nemzeti Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatósága a 2. jegyzőkönyv alapján 
benyújtott indokolt vélemények és észrevételek aktuális helyzetéről havi rendszerességgel 
feljegyzéseket készít. A képviselőknek, az Európai Parlament érintett szervezeti egységeinek és 
a nemzeti parlamenteknek továbbított feljegyzés áttekintéssel szolgál az előző feljegyzés óta 
beérkezett összes beadványról, valamint felsorolja az Európai Parlament következő plenáris ülésének 
napirendjén szereplő valamennyi jogalkotási eljárást. A feljegyzést emellett csatolják az Európai 
Parlament Bizottsági Elnökök Értekezletének ülésdokumentumához is, valamint közzéteszik – 
minden egyes európai parlamenti plenáris ülés előtt – az igazgatóság weboldalán.

5.2 Informális politikai párbeszéd és a Szerződésekhez csatolt 1. 
jegyzőkönyv

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt 
1. jegyzőkönyv úgy rendelkezik, hogy az uniós nemzeti parlamentek észrevételeket tehetnek 
az Unió kizárólagos hatáskörébe tartozó jogalkotási dossziékkal, valamint a nem jogalkotási 
dokumentumokkal, így például az európai szinten folyamatban lévő vitákkal, a Bizottság zöld/
fehér könyveivel vagy közleményeivel kapcsolatban. Ezeket az észrevételeket az informális politikai 
párbeszéd keretében kezelik.

Az uniós nemzeti parlamentek 2021-ben is aktívan alkalmazták ezt az eszközt: összesen 222 
észrevételt nyújtottak be. E tekintetben a három legaktívabb parlament/kamara 2021-ben a spanyol 
parlament (60 észrevétel), a cseh szenátus (27 észrevétel) és a román képviselőház (24 észrevétel) 
volt.

14 A részleteket lásd a 7.2. fejezetben.
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AZ INFORMÁLIS POLITIKAI PÁRBESZÉD KERETÉBEN BENYÚJTOTT ÉSZREVÉTELEK –2021

Country Parliaments/Chambers Contributions

ES Congreso / Senado 60

CZ Sénat 27

RO Camera Deputa ilor 24

IT Assembleia da República 16

RO Senat 16

CZ Poslanecká snemovna 13

FR Sénat 11

IT Camera dei Deputati 11

DE Bundesrat 10

NL Eerste Kamer 10

FR Assemblée Nationale 7

NL Tweede Kamer 5

BE Sénat 2

PL Senat 2

SK  Národná rada 2

AT Nationalrat 1

DE Bundestag 1

FI Eduskunta 1

LT Seimas 1

IE Houses of Oireachtas 1

SE Rigstag 1

Az informális politikai párbeszéd keretében a legtöbb észrevételt a következő bizottságok kapták: a 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság (ENVI) 45-öt, az Ipari, Kutatási 
és Energiaügyi Bizottság (ITRE) 29-et, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE) 28-at 
és a Gazdasági és Monetáris Bizottság (ECON) 19-et.
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AZ INFORMÁLIS POLITIKAI PÁRBESZÉD KERETÉBEN BENYÚJTOTT ÉSZREVÉTELEK –2021
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Az Európai Parlament 2009 óta összesen mintegy 2666 észrevételt kapott az uniós nemzeti 
parlamentektől az 1. jegyzőkönyv alapján, amelyeket a CONNECT adatbázisban is közzé tettek. Az 
informális politikai párbeszéd keretében 2021-ben beérkezett észrevételek részletes statisztikái az V. 
mellékletben találhatók.

A 2021-es év főbb fejleményei:

• Az informális politikai párbeszéd keretében benyújtott észrevételek száma 24%-kal nőtt, a 
2020. évi 179-ről 2021-ben 222-re. Ennek legvalószínűbb oka az, hogy a Bizottság nagyon 
igyekezett új jogszabályjavaslatokkal segíteni a Covid19 világjárványhoz való alkalmazkodást.

• A nemzeti parlamentek több összefoglalót nyújtottak be angol nyelven a 2. és az 1. jegyzőkönyv 
szerinti beadványaik mellé, megkönnyítve a jogalkotók munkáját.
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6. HÁLÓZATOK ÉS INFORMÁCIÓCSERE
6.1 Európai uniós parlamentközi információcsere (IPEX)

Az európai uniós parlamentközi információcsere (IPEX) platformot és hálózatot biztosít az Unióval 
kapcsolatos információk uniós parlamentek közötti elektronikus cseréjéhez, ezzel járulva hozzá a 
parlamentközi együttműködéshez. Az IPEX-et az uniós nemzeti parlamentek kezdeményezésére 
hozták létre, és az Európai Parlament technikai segítségnyújtásával fejlesztették ki. Jelenleg 27 
nemzeti parlament 39 kamarája, valamint az Európai Parlament alkalmazza az IPEX-et mindennapi 
tevékenysége során. A felhasználók változó igényeinek követése érdekében az IPEX fejlesztése 
folyamatos. A végső cél nem más, mint hogy az IPEX a parlamentközi tevékenységek egyablakos 
rendszerévé alakuljon át.

Az IPEX-re utaltak már „eszközkén”, „platformként” és „hálózatként” is. E három meghatározás is 
mutatja, hogy az eszköz fejlődött. Az eszközből hálózattá való fejlődés ugyan időigényes folyamat 
volt, de mára sikerült elérni ezt a célt.

2021-ben útjára indították az új IPEX platformot. Ez volt az év fő célkitűzése az igazgatóság Intézményi 
Együttműködés Osztálya, az EP Innovációs és Technológiai Támogatási Főigazgatóságának (DG ITEC) 
az új honlap kidolgozásában részt vevő kollégái, az IPEX elnökségei és általában az IPEX valamennyi 
érdekelt fele számára. Az új IPEX platform bevezetését eredetileg 2021 első felére tervezték, amikor 
az IPEX elnöki tisztét a finn parlament töltötte be, de aztán több hónappal el kellett halasztani. A 
fejlesztési időt a Covid19-világjárványhoz kapcsolódó munkaterhelés befolyásolta. Az IPEX 3. verziója 
(v3) csak 2021 júliusában, a német elnökség alatt kapott zöld jelzést az IPEX igazgatótanácsától. Az 
IPEX új honlapját hivatalosan október 28-án indították el Berlinben, az IPEX kapcsolattartóinak a 
német Bundesrat által szervezett találkozója alkalmával.

Az IPEX-munkacsoportok idejük nagy részét a honlap elindításának előkészítésére fordították. A 
tartalmakkal foglalkozó munkacsoport az IPEX kapcsolattartóinak szóló útmutatóban ismertette az 
IPEX v3 platformon található új felületeket, és magyarázó szövegekkel tette felhasználóbarátabbá a 
honlapot. A képzési munkacsoport képzési anyagokat készített, amelyeket az IPEX kapcsolattartóinak 
tartott szemináriumokon használtak fel az új honlap megismertetésére. Az IPEX tájékoztatási 
tisztviselője online képzéseket is kínált a kapcsolattartóknak. A promócióval és a közösségi médiával 
foglalkozó munkacsoport új promóciós anyagokat készített az IPEX v3 elindításának népszerűsítésére, 
többek között egy IPEX-brosúrát, videókat és egy Twitter-kampányt.

Mind a finn, mind a német elnökség teljes erőbedobással dolgozott az új platform sikeres elindításán. 
Emellett mindkét elnökség folyamatosan arra törekedett, hogy kidolgozza a belső információcsere 
és kommunikáció új formáit (az IPEX NOW fórum, egy irányító munkacsoport létrehozására 
vonatkozó javaslat, melynek feladata a lehetséges technikai problémák nyomon követése és 
azoknak az IPEX digitális stratégiájával és az IPEX-iránymutatásokkal összhangban történő orvoslása). 
A belső eszmecserék ezen új formái segítenek azonosítani a hálózat megszilárdításának legjobb 
módjait egy olyan időszakban, amikor a személyes találkozók rendkívül nehéznek, sőt lehetetlennek 
bizonyulhatnak. Elő kell segíteniük továbbá az IPEX irányítási struktúráin belüli, a jelentősen 
megnövelt kapacitásokkal rendelkező új platform működéséről és minden egyéb kapcsolódó 
kérdésről folytatandó megbeszélések új kereteit.
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Az IPEX v3 egyik fő újítása lehetővé teszi a parlamentek számára, hogy olyan új típusú dokumentumokat 
töltsenek fel a platformra, amelyek nem feltétlenül kapcsolódnak a szubszidiaritási paraméterhez 
(vagyis nem indokolt vélemények vagy a politikai párbeszéd keretében tett észrevételek). E „saját 
kezdeményezésű dokumentumok” célja a parlamentközi együttműködés ösztönzése többek között 
az alábbi területeken:

• a többéves pénzügyi keret;

• az EU nemzetközi egyezményei;

• a Bizottság munkaprogramja;

• az Európa jövőjéről szóló konferencia munkájához nyújtott parlamenti észrevételek.

Az új szövegek feltöltésének lehetősége közvetlenül kapcsolódik az EP parlamentközi együttműködés 
terén megfogalmazott egyik prioritásához, nevezetesen a parlamentek közötti és az EP-vel való 
szorosabb koordináció előmozdításához a parlamenti diplomácia keretében, valamint a parlamentek 
szerepének fokozásához az EU alapvető értékeinek külső fellépések révén történő előmozdításában.

Tavaly igazgatóságunk Intézményi Együttműködés Osztálya az energiájának nagy részét a 2020 
végén létrehozott Demokráciatámogatási Hálózat IPEX-felületének elindítására fordította. Ez csak a 
teljes igazgatóság, az Innovációs és Technológiai Támogatási Főigazgatóság (ITEC), az Uniós Külső 
Politikák Főigazgatósága (EXPO), az IPEX-elnökségek, az IPEX igazgatósági tagjai, a tájékoztatási 
tisztviselő és a teljes IPEX-hálózat folyamatos és kölcsönös támogatásával valósulhatott meg. A 
Demokráciatámogatási Hálózat felülete a nemzeti parlamentekkel folytatott együttműködés új 
és megerősített formáinak kezdetét jelenti, ami a 2022–2024 közötti időszakra vonatkozó stratégiai 
célkitűzések egyike, amelyet az Elnökségi Főigazgatóság és a DG EXPO közösen támogat, és amelyet 
a Nemzeti Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatósága hajt végre a DG EXPO illetékes 
szolgálataival szoros együttműködésben15.

Az IPEX-en keresztül jelenleg elérhető, a nemzeti parlamentek és az uniós intézmények által kiadott 
dokumentumok összoldalszáma meghaladja a 105 000 oldalt. Közel 89 000, a nemzeti parlamentek 
által készített dokumentum tartalmaz ellenőrzéssel kapcsolatos információkat, amelyek körülbelül 
16 618 eljárást ölelnek fel.

2021-ben 300 732 egyéni látogató érkezett az IPEX honlapjára. 21 838 014 oldalmegtekintés és 30 217 
045 találat volt. Az IPEX 2021. júliusi átállítása az új, v3 verzióra és a rendszer működésének változásai 
jelentős hatást gyakoroltak a nyilvántartásba vett látogatások számára, ami magyarázatot adhat az 
előző évekhez képest mért visszaesésre.

Az új honlap lehetőséget kínál arra, hogy az IPEX-et még nagyobb mértékben megnyissák a külvilág 
előtt. A német elnökség nagy erőkkel igyekezett elmélyíteni az IPEX adatbázist tudományos célokra 
használó kutatókkal folytatott információcserét. Az IPEX honlap kiváló lehetőségeket kínál az EU-n 
belüli parlamenti tevékenységek, többek között a parlamentközi munka tanulmányozására.

A 2021-es év főbb fejleményei:

• Az IPEX új, „v3” platformjának elindítása.

• A következő három évre szóló (gördülő) munkaprogram jóváhagyása.

• A Demokráciatámogatási Hálózatnak szentelt felület megnyitása.

15 Lásd a DG EXPO-val folytatott együttműködésről szóló feljegyzést.
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6.2 Parlamenti Kutatás és Dokumentáció Európai Központja (ECPRD)

Az Európai Parlament és az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése által közösen irányított ECPRD-
nek 54 ország 66 – többek között 39 uniós tagállambeli – parlamenti kamarája és az uniós 
intézmények a tagjai. A hálózatban csaknem 120 kapcsolattartó és kapcsolattartó-helyettes képviseli 
saját parlamentjét, és vesz részt az ECPRD fő célkitűzésének megvalósításában, nevezetesen a közös 
érdeklődésre számot tartó témákkal kapcsolatos információk és bevált gyakorlatok cseréjének 
előmozdításában. Az ECPRD összehasonlító lekérdezések kezdeményezése és szemináriumok 
szervezése révén mozdítja elő a tagkamarák közötti együttműködést.

A Covid19 2021-ben is jelentős hatást gyakorolt az ECPRD-hálózat munkafolyamatára. A parlamenti 
munkaszervezést mindez továbbra is jelentős nehézségek elé állította, és számos arra irányuló kérdés 
érkezett az ECPRD-hez, hogy más kamarák miként kezelik a helyzetet (lásd még a VI. mellékletet).

Ugyanakkor tekintettel a tavalyi járványügyi helyzetre és arra, hogy a nemzetközi találkozókra 
továbbra sem kerülhetett sor személyes részvétel mellett, az ECPRD-hálózat tovább gyűjthette a 
virtuális szemináriumok és a hivatalos ülések szervezésével kapcsolatos tapasztalatokat. Bár nem 
lehetett biztosítani az információk és a bevált gyakorlatok cseréjének előmozdítását célzó hálózat 
esetében oly nélkülözhetetlen személyes interakciókat, a távoli lebonyolítási mód sokkal több 
találkozót tett lehetővé, és ezeken számos olyan kolléga is részt vehetett a nemzeti parlamentek 
részéről, akik egyébként nem tudtak volna utazni.

i. Összehasonlító lekérdezések

2021-ben az ECPRD tagparlamentjei összesen 356 összehasonlító lekérdezést nyújtottak be a 
hálózathoz, amelyre 8928 válasz érkezett, ami enyhe növekedést jelent a 2020-as adatokhoz képest 
(326 lekérdezés és 8475 válasz).
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356 ECPRD REQUESTS LAUNCHED IN 2021
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8928 ECPRD REPLIES SENT ON 2021
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A lekérdezések számos területet érintettek, de különös hangsúly helyeződött a munkaszervezéssel, 

a parlamenti igazgatással, valamint a szociális és egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos témákra.
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REQUESTS BY SUBJECT AREA

CODE SUBJECT AREA % 0 2 4 6 8 10 12 14 16

0 ------

00 Parliament in general

01 Election

02 Law making

03 Parliamentary bodies

04 Competences, oversight and control

05 Administration of Parliament

06 Members of Parliament

07 Government and public administration

08  Political Parties

09 International relations

10 European Union

12 Law

13 Rights and freedom

15 Public safety

20 Trade and distribution

24 Finance

28 Social Questions, Health, Migration

32 Education

34 Culture, Media

40 Business, competition

44 Employment and working conditions

48 Transport

52 Environment

56 Economic Sectors

64 Production

66 Energy

A Nemzeti Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatósága szintén támogatást nyújtott 
az Európai Parlament szervezeti egységeinek azzal, hogy megkönnyítette és továbbította 
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lekérdezéseiket az ECPRD hálózatához. Az Európai Parlament 2021-ben összesen 14 lekérdezést 
nyújtott be az ECPRD hálózatához, ami kismértékű növekedést jelent 2020-ban benyújtott 12 
lekérdezéshez képest. Az Európai Parlament 89 választ továbbított az ECPRD többi tagparlamentjétől 
érkezett kérdésekre, ami növekedést jelent a 2020. évi 81 válaszhoz, és jelentős növekedést a 2019. 
évi 29, illetve a 2018. évi 31 válaszhoz képest.

ii. Végleges összefoglalók

A végleges összefoglalók emelik ki a legjobban az ECPRD-hez intézett lekérdezések és az általa 
adott válaszok hatalmas számát és hasznosságát. Régóta mérlegelés tárgyát képezi, hogy miként 
lehetne ösztönözni a végleges összefoglalók összeállítását. Ezzel összefüggésben az Európai 
Parlament informatikai szolgálatának segítségével 2020. októberében megújult az ECPRD 
webhelye, és módosult a kapcsolattartók kezelőfelülete azzal a céllal, hogy ösztönözzék őket 
végleges összefoglalóik feltöltésére, és láthatóságot biztosítsanak az ECPRD webhelyére feltöltött 
összefoglalóknak. Ennek eredményeként 2020-ban jelentős aránynövekedés volt tapasztalható 
az ECPRD végleges összefoglalói esetében, ugyanis a lekérdezéseknek immár 41%-ához társult 
közzétett válaszelemzés (2019-ben ez az arány 16%-ot, 2018-ban pedig 11,3%-ot ért el). Ez az arány, 
sajnos, 2021-ben 21%-ra csökkent.

iii. Alapszabály által előírt ülések

A végrehajtó bizottság üléseit az Európai Parlamentből szervezték meg március 18-án, július 1-jén 
és szeptember 23-án, távülés formájában. Ezen ülések fő célja a soron következő éves konferencia 
előkészítése volt. A végrehajtó bizottság emellett megbeszélést indított az ECPRD-lekérdezésekre 
vonatkozó aktualizált iránymutatásairól.

Az ülésekre és az utazásokra vonatkozóan a több parlamentben a Covid19 miatt még mindig 
érvényben lévő korlátozások fényében, valamint annak érdekében, hogy valamennyi résztvevő 
biztonságát prioritásként kezeljék, az ECPRD kapcsolattartóinak éves konferenciájára 2021. november 
18-án került sor távoli ülés keretében, házigazdája pedig az Egyesült Királyság parlamentjének 
alsóháza volt Londonban. A napirendi pontok között szerepelt az ECPRD-lekérdezésekre vonatkozó 
aktualizált iránymutatások végrehajtó bizottság általi ismertetése; az ECPRD és az Interparlamentáris 
Unió (IPU) PARLINE adatprogramja közötti együttműködés; az ECPRD koordinátorainak jelentései 
az eddig megtartott és jövőbeli szemináriumokról, valamint bemutató az új ECPRD-webhely 
fejlesztéseiről. Emellett négy új tagot választottak a végrehajtó bizottságba.

iv. Szemináriumok

Az ECPRD szemináriumainak megszervezését ezúttal is befolyásolta a Covid19-világjárvány. A 
szemináriumok fontos lehetőséget jelentenek a résztvevők számára az információk és a bevált 
gyakorlatok rendkívül eredményes cseréjéhez. 2020 előtt minden szemináriumot személyes 
részvétel formájában rendeztek, és azoknak a vita tárgyát képező konkrét témában érdekelt nemzeti 
parlamentek adtak otthont. A Covid19-járvány kitörése óta azonban az összes találkozóra távülés 
formájában került sor.

Az ECPRD „Könyvtárak, kutatószolgálatok és levéltárak” munkacsoportjának az Európai Parlament 
Kutatószolgálatával és a Nemzeti Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatóságával 
együttműködésben szervezett éves szemináriumára 2021. június 1–3. között került sor „Parlamenti 
kutatószolgálatok és könyvtárak: a remény és az átmenet éve” címmel. Ezen a távszemináriumon 
30 parlamenti kamara és nemzetközi szervezet 90 képviselője vett részt, és fórumot biztosított a 
koronavírus munkamódszerekre gyakorolt hosszú távú hatásairól, valamint a parlamenti könyvtárak 
válságra adott válaszáról folytatott eszmecseréhez.

A szemináriumon felszólalt Rainer Wieland, az Európai Parlament alelnöke, valamint Klaus Welle, az 
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Európai Parlament főtitkára, akik saját meglátásaikat ismertetve beszámoltak arról, hogy az Európai 
Parlament miként folytatta munkáját a világjárvány idején.

Az ECPRD titkársága nyolc másik ECPRD-webinárium szervezésében is részt vett (lásd a VI. melléklet 
C. részét).

2021 főbb fejleményei:

• Megerősített együttműködés az EP Gazdasági Kormányzás Támogatási Osztálya és az ECPRD 
„Gazdaság és költségvetés” munkacsoportja, valamint az Európai Parlament Kutatószolgálata 
és az ECPRD „Parlamenti könyvtárak, kutatószolgálatok és levéltárak” munkacsoportja között;

• aktualizált ECPRD-iránymutatások az összehasonlító lekérdezések elkészítéséről („Guidelines 
for Making Comparative Requests” címmel), amelyet az ECPRD éves konferenciáján fogadtak 
el;

• megnövekedett részvétel a webináriumokon.

6.3 Az elnökséget betöltő tagállam parlamentjét támogató program

Az Európai Parlament folyamatosan támogatja a saját igazgatása és a nemzeti parlamentek 
igazgatása közötti szoros együttműködést, különösen az egyes uniós tanácsi elnökségek parlamenti 
dimenziójának előkészítő szakaszában. Az Európai Parlament minden soron következő elnökség 
parlamentjének felkínálja a lehetőséget, hogy az elnökség parlamenti dimenziójával kapcsolatos 
tevékenységek előkészítéséhez az adott parlament munkatársai részt vegyenek egy brüsszeli 
programban. Az Európai Parlament az egyedi kérések, igények és prioritások alapján testre szabott 
támogatási programmal tud szolgálni az elnökséget betöltő tagállam parlamentje számára. E 
kezdeményezés lehetőséget biztosít a hálózatépítésre, valamint az érintett felek közötti személyes 
kapcsolatok kialakítására, és lehetővé teszi az információk és a szakértelem hatékony megosztását, 
ezáltal elősegíti a további munkát és biztosítja a következetességet. Az Európai Parlament az adott 
nemzeti parlamenttel közösen hozzájárulhat a program költségeihez.

Az elmúlt években számos uniós tagállam első alkalommal töltötte be az Európai Unió Tanácsának 
elnöki tisztét. Ezen országok parlamentjei körében nagy érdeklődésre tartott számot az Európai 
Parlamentnek az elnökséget betöltő tagállamok parlamentjeit támogató programja. Mivel ez 
valóban hasznos eszköznek bizonyult az elnökségek előkészítő szakaszában, és tekintettel a 
parlamentközi együttműködés folyamatos fejlődésére, a Nemzeti Parlamentekkel Folytatott 
Kapcsolattartás Igazgatósága úgy határozott, hogy a programot valamennyi jövőbeli elnökségre 
kiterjeszti. Az elmúlt években az Európai Unió Tanácsának elnökségei nagy hangsúlyt fektettek és 
több erőforrást is fordítottak a parlamenti dimenzióra annak érdekében, hogy növeljék az elnökségi 
félév során szervezett rendezvények, találkozók és kezdeményezések számát, amely így jelentős 
változást mutat az egy évtizeddel ezelőtti helyzethez képest.

A Nemzeti Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatósága átalakította az elnökséget 
betöltő tagállam parlamentjét támogató programot annak érdekében, hogy az megfeleljen az 
utazásokra és a személyes találkozókra vonatkozó korlátozások nyomán 2021-ben kialakult speciális 
körülményeknek, és „virtuális látogatásokat” kínált fel a soron következő szlovén és francia elnökségek 
számára.

A szlovén parlament – többségében Ljubljanában élő – tisztviselői számára kínált program a szokásos 
brüsszeli látogatás helyett távülések sorozatán alapult. 2021 márciusában és áprilisában öt ülésre 
került sor. Ezeken eszmecserét folytattak az Európai Parlament titkárságának számos kollégájával, 
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akik megosztották tapasztalataikat a különböző rendezvényekkel és tevékenységekkel, az Elnökök 
Értekezletének az elnökség székhelyén tett látogatással, a stabilitásról, a gazdasági együttműködésről 
és a kormányzásról szóló parlamentközi konferenciával, a COSAC üléseivel, a KKBP-ről/KBVP-ről szóló 
konferenciával, az Europollal foglalkozó közös parlamenti ellenőrző csoporttal és az Eurojusttal 
foglalkozó parlamentközi bizottsági üléssel kapcsolatban.

E találkozók célja az volt, hogy megteremtsék a szükséges kapcsolatokat az elnökséget adó 
ország tisztviselői és az Európai Parlament személyzete között, és lehetőséget adjanak a jövőbeli 
eseményekkel és tevékenységekkel kapcsolatos eljárásokról, témákról és napirendekről folytatandó 
kezdeti információcserére.

A francia nemzetgyűlés és szenátus törekedett a kapcsolattartásra és arra, hogy tanuljon az 
Európai Parlament szolgálatainak a távülések és a hibrid ülések – különösen a nagy számú 
kapcsolatot, résztvevőt és nyelvet érintő ülések – kezelésével kapcsolatos tapasztalataiból. A francia 
elnökválasztással összefüggő korlátok miatt azonban nem sikerült megfelelő időpontot találni az 
„Elnökségi parlament” támogató program közös lebonyolítására a francia parlamenttel, így csak a 
technikai kérdésekre szorítkozó eszmecserékre maradt idő.

2021 főbb fejleményei:

• 2021 első félévében sor került az „Elnökségi parlament” támogató program teljesen online 
változatának kidolgozására, és azt felkínálták a szlovén parlamentnek annak érdekében, hogy 
2021 második félévére felkészítse az intézményt az elnökségre;

• a francia nemzetgyűlés és szenátus tisztviselői különösen szívesen tanultak az Európai 
Parlament tapasztalataiból a többnyelvű ülések távolból, számos résztvevő és számos nyelv 
részvételével történő megszervezésével kapcsolatban.

6.4 Az uniós nemzeti parlamenteket képviselő munkatársak brüsszeli 
hálózata

A Nemzeti Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatósága fogadja az uniós nemzeti 
parlamentek / kamarák által kijelölt, Európai Parlamenthez kiküldött igazgatási képviselőket, 
és biztosít számukra helyet a munkavégzéshez. A parlamentközi együttműködés Unión belüli 
megerősítését szem előtt tartva az Európai Parlament 1991 óta biztosít Brüsszelben és Strasbourgban 
ingyenes irodahelyiségeket, kérésre pedig további házon belüli eszközöket e munkatársaknak.

Az Unióval fennálló kapcsolatok előmozdítása céljából az uniós nemzeti parlamentek nemzeti 
tisztviselőket helyeznek át Brüsszelbe. Az Európai Parlament épületeiben jelenleg 43 irodahelyiséget 
biztosít az EU 27 nemzeti parlamentjének 55 munkatársa számára16. Ezek a nemzeti parlamenteket 
képviselő munkatársak olyan nemzeti tisztviselők, akiknek tevékenységi köre az adminisztratív 
feladatok ellátása mellett (az Európai Parlament és az uniós nemzeti parlamentek közötti kétirányú 
információáramlás részeként) az információk kölcsönös megosztására is kiterjed, amely az uniós 
szintű ügyek szempontjából alapvető fontossággal bír.

A nemzeti parlamenteket képviselő munkatársak az igazgatóságnak otthont adó épületben 
dolgoznak. Ez számos szinergiát teremt, és az eszmecserét is elősegíti. 2020-ban a Covid19-világjárvány 
miatt, valamint az Európai Parlament elnökének és főtitkárának utasításait követve az igazgatóság és 
nemzeti parlamenteket képviselő munkatársak – az Európai Parlament igazgatásának többségéhez 
hasonlóan – sikeresen átálltak a jellemzően távmunka keretében folytatott munkavégzésre. Ez 2021-

16 2022. január 17-i adatok. A létszám a COSAC titkárságának tagjait és az IPEX információs tisztviselőjét is tartalmazza.
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ben is folytatódott.

A nemzeti parlamenteket képviselő munkatársak jegyzéke a következő weboldalon érhető el:

www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/networks/representatives-of-national-parliaments

A 2021-es év főbb fejleményei:

• A koronavírus-világjárvány miatt a túlnyomórészt távmunka keretében zajló munkavégzés 
folytatása.

6.5 Szemináriumok a munkatársak számára

Az Európai Parlament a Szerződés nemzeti parlamentekre vonatkozó rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 2018-as állásfoglalásában17 megerősítette, hogy „az európai parlamenti 
képviselők, valamint a nemzeti parlamenti képviselők és köztisztviselők közötti jobb együttműködés 
és információmegosztás hozzájárulhat az európai viták nemzeti szintű ellenőrzésének javításához 
és így előmozdíthatja a valóban európai parlamenti és politikai kultúra kialakulását”. 2019-ben a 
Nemzeti Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatósága szemináriumsorozatot szervezett 
az EU nemzeti parlamentjei/kamarái munkatársainak. E szemináriumok célja az volt, hogy 
összehozzák a nemzeti parlamentek és az EP személyzetét a vonatkozó európai témák bemutatása 
és megvitatása, az egymástól való tanulás és a bevált gyakorlatok cseréje érdekében.

A politikai szintű parlamentközi együttműködés mellett az előző években fontos fejlemény volt a 
személyzetnek szóló szemináriumok szervezése a személyzeti szintű technikai cserék megkönnyítése 
érdekében. A személyzeti szemináriumok fontos platformot biztosítanak a Parlament közigazgatási 
szervei számára, hogy konkrétabb és célzottabb eszmecserét folytassanak a közös érdeklődésre 
számot tartó területeken. A személyzeti szemináriumok dinamikus elemei mind az EP, mind az uniós 
nemzeti parlamentek munkájának.

A Gazdasági Kormányzás Támogatási Osztálya folytatta online szemináriumok szervezését az 
európai szemeszterre – többek között a gazdasági prioritásokra – vonatkozó legfrissebb információk 
megosztásáról, valamint az európai szemeszter új ciklusával kapcsolatos együttműködés 
megerősítéséről és annak jobb megértéséről az ismeretek megosztása és a bevált gyakorlatok 
cseréje révén. 2021-ben hat ilyen típusú szemináriumot szerveztek.

2021 főbb fejleményei:

• A gazdasági kormányzás területével kapcsolatos online személyzeti szemináriumok 
gyakorlatának folytatása a Covid19-világjárvány kihívásai ellenére.

17 Az Európai Parlament 2018. április 19-i állásfoglalása a Szerződés nemzeti parlamentekre vonatkozó rendelkezéseinek 
végrehajtásáról (HL C 390., 2019.11.18., 121. o.).

https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/networks/representatives-of-national-parliaments
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7. ESZKÖZÖK ÉS TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉGEK
7.1 Távülések és videokonferenciák szervezése

Az Európai Parlament már a Covid19-világjárvány előtt is használta a videokonferenciát a 
parlamentközi együttműködés megkönnyítésének eszközeként. Az Európai Parlament már régóta 
rendelkezik olyan technikai megoldásokkal, amelyek lehetővé teszik a videokonferenciák igen magas 
kép- és hangminőséggel történő lebonyolítását, valamint a több nyelvre történő tolmácsolást. 2020 
előtt azonban a videokonferenciákat korlátozott mértékben alkalmazták. Az egészségügyi válság 
kezdetén, 2020-ban a munkavégzés és az együttműködés módjának átalakítása és javítása iránti 
igény hatalmas digitális és technikai ugrást eredményezett a távkapcsolaton keresztül tartott 
parlamenti ülések megszervezésével. Ezeket továbbra is széles körben alkalmazták, amint az 
egészségügyi válság 2021-ben is folytatódott.

Az Európai Parlament – tekintettel sajátos összetételére, amely annak következménye, hogy a 
képviselők 27 különböző országból származnak – már régóta tudatában van a videokonferencia 
alkalmazásával járó előnyöknek: lehetővé teszi a parlamenti képviselők közötti rendszeresebb 
kapcsolattartást, miközben csökkenti az utazási időt, a költségeket és a szénlábnyomot. Összességében 
a videokonferencia költséghatékony és környezetbarát eszköz az ülések megszervezéséhez, ezért 
megfelelő forrásokat fordítottak a támogatására. Emellett a digitális technológiák terén is jelentős 
előrelépés történt 2020 és 2021 folyamán.

2021-ben a járványügyi helyzet nem javult eléggé ahhoz, hogy lehetővé tegye az utazások általános 
újraindítását vagy a nagy létszámú személyes ülések szervezését. Úgy tűnik azonban, hogy ez a 
parlamentközi együttműködést nem érintette túl hátrányosan, legalábbis a megszervezett ülések 
és tevékenységek száma tekintetében. A legtöbb parlament megfelelő technikai megoldásokat 
vezetett be a parlamentközi kommunikáció és együttműködés szokásos csatornájává váló távülések 
támogatására.

A távülés keretében folytatott viták és a hibrid ülések szinte általánossá váltak, bár mind a nemzeti 
parlamentek, mind az Európai Parlament képviselői hiányolták az interaktívabb személyes 
eszmecseréket és a személyes kapcsolattartást. A távülések különösen hatékony formának 
bizonyultak az informális tájékoztatók vagy eseti találkozók, valamint a magas rangú felszólalókkal 
folytatott célzott eszmecserék esetében. Ezzel összefüggésben érdemes megemlíteni, hogy az 
EU házelnökeinek a német elnökség által 2021. májusában távolból megrendezett konferenciája 
elfogadta a „Kibővített parlamentközi együttműködés a korszerű technológia révén” című 
dokumentumot, és megvitatta, hogy a digitalizáció hogyan érinti a képviseleti demokráciát.

A világjárvány kezdetéhez hasonlóan az Európai Parlament 2021-ben is igénybe vette a többnyelvű 
üléseket lehetővé tevő platformot, amely tolmácsolást biztosított a bizottsági üléseken és 
parlamentközi konferenciákon.

2021 főbb fejleményei:

• Az előző évhez hasonlóan 2021-ben is a videokonferencia útján tartott távülések jelentették a 
parlamentközi kommunikáció szokásos csatornáját, az informális kétoldalú videotalálkozóktól 
a számos résztvevő részvételével tartott összetett, magas szintű konferenciákig. Általánossá 
váltak a távülések vagy hibrid ülések;

• a nemzeti és európai parlamenti képviselők, valamint a magas rangú felszólalók továbbra is 
nagy számban vettek részt a távüléseken, utóbbiak láthatólag könnyebben részt tudtak a 
távolról tartott üléseken, mint a személyes eszmecseréken;

• az Európai Parlament tovább javította a távülések lebonyolítására szolgáló technikai 
kapacitásait.
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7.2 Connect – Az Európai Parlament adatbázisa a nemzeti 
parlamentek beadványairól

A Nemzeti Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatósága a képviselők (különösen az 
előadók), a politikai szervek és az EP szervezeti egységei számára a jogalkotási ciklus során konkrét 
szakértelemmel és tájékoztatással szolgál az uniós nemzeti parlamentek 1. és 2. jegyzőkönyv szerinti 
beadványai tekintetében. Az igazgatóság ezzel összefüggésben kezeli a CONNECT (https://www.
europarl.europa.eu/relnatparl/en/subsidiarity-and-ipd/welcome) adatbázist, amely a Lisszaboni 
Szerződés hatálybalépése óta a nemzeti parlamentektől az 1. és 2. jegyzőkönyv szerint beérkezett 
összes dokumentumot tartalmazza. A korai előrejelző rendszerhez kapcsolódó indokolt vélemények 
az EU valamennyi hivatalos nyelvén rendelkezésre állnak.

2017 óta a CONNECT adatbázis lekérdezhető az igazgatóság honlapján. A CONNECT-ben található 
valamennyi információ – beleértve a nemzeti parlamentektől kapott, indokolt véleményeket és 
észrevételeket is – közvetlenül elérhető az e-bizottság felületen, a DG IPOL és a DG EXPO közös 
munkaterületén, a vonatkozó eljárás alatt. Mindez nemcsak az indokolt véleményekre, hanem az 
uniós nemzeti parlamentektől beérkezett összes észrevételre is vonatkozik.

A CONNECT lehetővé teszi az előadók, a képviselők, az asszisztensek és a bizottsági titkárságok 
személyzete, valamint valamennyi külső érdekelt fél számára, hogy naprakész és teljes áttekintést 
kapjanak a nemzeti parlamentektől az adott jogalkotási eljárás során beérkezett összes beadványról. 
2021-ben összesen 345 beadvány érkezett: 123 (36%) a 2. jegyzőkönyv hatálya alá tartozó 
szubszidiaritási ellenőrzés, 222 (64%) pedig az informális politikai párbeszéd keretében került 
benyújtásra.

2022. január 1-jén összesen 6 347, uniós nemzeti parlamentektől beérkezett beadvány (indokolt 
vélemény és észrevétel) volt a CONNECT adatbázisban. 3 681 (58%) a 2. jegyzőkönyv hatálya alá 
tartozó szubszidiaritási ellenőrzés, 2 666 (42%) pedig az informális politikai párbeszéd keretében 
került benyújtásra.

2021 főbb fejleményei:

• A CONNECT adatbázist frissítették annak érdekében, hogy a nemzeti parlamentek 
beadványaihoz használt új eszköztárral (NPS) kompatibilis legyen, és lehetővé váljon az 
automatikus benyújtás.

https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/subsidiarity-and-ipd/welcome
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7.3 A kapcsolattartó bizottságok címtára (CorCom)

A kapcsolattartó bizottságok címtára (CorCom) az Európai Parlament bizottságainak megfelelő 
nemzeti parlamenti bizottságokról szolgál tájékoztatással. Tájékoztatást nyújt az uniós nemzeti 
parlamentek és az EP különböző bizottságainak titkárságairól is. A címtárban szereplő információkat 
az uniós nemzeti parlamentek brüsszeli székhelyű állandó képviselői biztosítják.

A CorCom hasznos eszköz az Európai Parlament bizottságai és a nemzeti parlamentek megfelelő 
bizottságai közötti kapcsolatteremtéshez. Emellett a bizottságok elnökeinek és titkárságainak 
azonosítására is szolgál, ami mindig különösen hasznos az Európai Parlament és a nemzeti 
parlamentek közötti együttműködés erősítése szempontjából.

Az uniós nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közötti kapcsolatok fejlesztéséről szóló 
állásfoglalás18 (előadó: Elmar Brok) 2009. májusi elfogadását követően az Európai Parlament eljárási 
szabályzatát megfelelően felülvizsgálták, így jelenleg „egy bizottság közvetlen párbeszédet 
folytathat bizottsági szinten a nemzeti parlamentekkel az e célra elkülönített költségvetési 
előirányzatok határain belül. Ez magában foglalhatja a jogalkotást megelőző és a jogalkotást követő 
együttműködés megfelelő formáit” (150. cikk (3) bekezdés).

A CorCom alkalmazást a felhasználók változó igényeinek megfelelően folyamatosan fejlesztik és 
frissítik. Az elmúlt két évben webalapú alkalmazássá alakították19, immár sokkal felhasználóbarátabb, 
és egy sor új szolgáltatással rendelkezik. 2021-ben 264 felhasználó 4612 alkalommal látogatta meg 
az alkalmazást, és a webhely oldalain 187 059 egyedi találatot rögzítettek.

7.4 A Nemzeti Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás 
Igazgatóságának kiadványai

A Nemzeti Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatósága számos kiadványt készít.

Ezek egyike, „Az európai parlamentek reflektorfényben” egyes aktuális témákról szóló információk 
összefoglalóját tartalmazza, és a kiadványt megküldik az ECPRD-hálózat parlamentjeinek.

A „Heti eseménynaptár” tájékoztatást nyújt a nemzeti parlamentek bevonásával végzett azon 
tevékenységekről, amelyek célja a számos parlamentközi tevékenység átláthatóságának és 
láthatóságának növelése.

A „Feljegyzés az aktuális helyzetről” a nemzeti parlamentektől beérkezett beadványokról ad 
információt.

„Az európai parlamentek reflektorfényben” egyes aktuális témákról szóló információk összefoglalóját 
tartalmazza, és a kiadványt megküldik az ECPRD-hálózat parlamentjeinek.

Az igazgatóság 2021-ben öt számot jelentetett meg:

• 33. szám – 2021. február – A Covid19-cel kapcsolatos intézkedések helyzete a parlamentekben;

18 Az Európai Parlament állásfoglalása (2009. május 7.) a Lisszaboni Szerződés fényében az Európai Parlament és a nemzeti 
parlamentek közötti kapcsolatok fejlődéséről (HL C 212E., 2010.8.5., 9.o.)

19 A CorCom csak belső használatra szolgál. Az Európai Parlament intranetes oldaláról érhető el.



52

• 34. szám – 2021. március – A jogszabályok nemi szempontú hatásvizsgálata;

• 35. szám – 2021. július – A politikai pártok és alapítványok alapszabályai és finanszírozása;

• 36. szám – 2021. szeptember – A plenáris ülések megszervezése;

• 37. szám – 2021. december – A törvénytervezetekre vonatkozó megfelelő tájékoztatás 
kormányzati kötelezettsége.

A kiadványok elérhetők az igazgatóság weboldalán (https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/
home/publications).

A heti eseménynaptárt péntekenként e-mailben elküldik az Európai Parlament összes képviselőjének 
és legtöbb szervezeti egységének. 2021-ben 41 heti eseménynaptárt küldtek ki. A kiadvány a 
következő két hét parlamentközi eseményeit, például a kétoldalú látogatásokat, parlamentközi 
konferenciákat és a parlamentközi bizottsági üléseket tartalmazza. Tájékoztatást ad ezek dátumáról, 
helyszínéről és az EP érintett szolgálatairól.

Az igazgatóság a nemzeti parlamentektől beérkezett indokolt véleményekről és észrevételekről az 
aktuális helyzetről szóló havi feljegyzés formájában ad tájékoztatást (lásd az 5.1.3. fejezetet).

Az igazgatóság emellett egy honlapot is működtet, amely tájékoztatást nyújt közeljövőbeli 
tevékenységeiről és kiadványairól.

https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/home/publications
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8. A NEMZETI PARLAMENTEKKEL FOLYTATOTT 
KAPCSOLATTARTÁS IGAZGATÓSÁGA

A nagy remények ellenére 2021 nem hozott visszatérést a normális állapothoz. 2020-hoz hasonlóan 
kihívásokkal teli évnek bizonyult, bár több vonatkozásban eltérő okokból. A Nemzeti Parlamentekkel 
Folytatott Kapcsolattartás Igazgatósága arra törekedett, hogy biztosítsa tevékenységei 
folytonosságát az európai parlamenti képviselőknek és különböző partnereinek nyújtott magas 
színvonalú támogatás érdekében, hogy folytassa az intézményi együttműködést és a jogalkotási 
párbeszédet az EU nemzeti parlamentjeivel, és hogy segítséget nyújtson a nagy számú parlamentközi 
rendezvényhez.

Az igazgatóság támogatást nyújt a parlamentközi tevékenységekhez, hozzájárul a Szerződés 
parlamentközi együttműködésről szóló rendelkezéseinek végrehajtásához, és az EU nemzeti 
parlamentjeivel kapcsolatos tudásközpontként működik. Képviseli az Európai Parlamentet 
a parlamentközi együttműködés adminisztratív hálózataiban. Ápolja a kapcsolatot az uniós 
nemzeti parlamenteket Brüsszelben képviselő tisztviselőkkel, és szoros kapcsolatot tart fenn azok 
adminisztrációs egységeivel.

Az igazgatóság hálás a főtitkárnak és a főtitkár-helyettesnek, valamint az Európai Parlament 
főigazgatóságai vele együttműködő összes szervezeti egységének a folyamatos támogatásáért.

Igazgató: Katrin Ruhrmann

Az igazgatóság két egységből áll.

Jogalkotási Párbeszéd Osztálya

A Jogalkotási Párbeszéd Osztálya elsősorban a nemzeti parlamentekkel folytatott politikai és 
jogalkotási párbeszédért felel. Parlamentközi üléseket tervez, koordinál és szervez bizottsági 
szinten, ideértve a parlamentközi bizottsági üléseket, az európai parlamenti hetet és az Europol 
közös parlamenti ellenőrző csoportját. Biztosítja továbbá a szubszidiaritási vizsgálat nyomon 
követését, valamint a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 
végrehajtásának előadókkal és bizottságokkal való nyomon követést. Az osztály tematikus 
szemináriumokat is szervez az európai parlamenti és a nemzeti parlamenti igazgatások részvételével, 
és felelős a CONNECT és a CorCom adatbázisaiért.

Osztályvezető: Jesús Gómez

Intézményi Együttműködés Osztálya

Az Intézményi Együttműködés Osztályának illetékességi területe magában foglalja a többoldalú 
szabályozott együttműködést, tehát az Európai Unió Parlamenti Elnökeinek Konferenciáját, az uniós 
parlamentek főtitkárainak üléseit, valamint a COSAC-ot. Az osztály feladati közé tartozik a meglévő 
hálózatokkal, különösen az IPEX-szel és az ECPRD-vel való kapcsolattartás, a DG EXPO-val való 
együttműködés kezelése, valamint az „Elnökségi parlament” támogató program és a kapacitásépítési 
látogatások koordinálása.

Osztályvezető: Anne Louise McLauchlan

Ez a jelentés, valamint az Európai Parlament és az uniós nemzeti parlamentek közötti kapcsolatokkal 
összefüggő további információk az Európai Parlament weboldalán találhatók:

https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/home/annual-reports



54

MELLÉKLETEK



55

I. MELLÉKLET – A COSAC ülései: témakörök és vezérszónokok 2021-ben

COSAC-esemény Helyszín, dátum Témák Az Európai Parlament 
vezérszónokai/résztvevői

A COSAC-elnökök értekezlete Videokonferencia, 
2021. január 11.

I. Az Európai Unió Tanácsa portugál 
elnökségének prioritásai

II. Az Európai Unió helyreállítása és 
rezilienciaépítése

Informális eszmecsere Michel Barnier-vel, az Egyesült 
Királysággal fenntartott kapcsolatokért felelős 
munkacsoport vezetőjével, valamint az uniós nemzeti 
parlamentek és az Európai Parlament európai 
ügyekkel foglalkozó bizottságainak elnökeivel

Videokonferencia, 
2021. január 25.

EU–Egyesült Királyság 
kereskedelmi és együttműködési 
megállapodás

A COSAC elnökeinek informális eszmecseréje Věra 
Jourovával, az Európai Bizottság alelnökével

Videokonferencia, 
2021. január 28.

A demokráciára vonatkozó európai 
cselekvési terv

A COSAC elnökeinek informális eszmecseréje Stella 
Kyriakidesszel, az Európai Bizottság alelnökével

Videokonferencia, 
2021. február 8.

Az európai egészségügyi unió

Informális eszmecsere Valdis Dombrovskis, az Európai 
Bizottság ügyvezető alelnöke és a COSAC elnökei, 
valamint az Európai Parlament között

Videokonferencia, 
2021. április 7.

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszköz és a kereskedelempolitika 
felülvizsgálata

A COSAC LXV. plenáris ülése Videokonferencia, 2021. 
május 31. – június 1.

I. Az Európai Unió Tanácsa portugál 
elnöksége

II. Szociális Európa: milyen legyen 
a hármas (gazdasági, digitális és 
éghajlatvédelmi) átállás modellje?

III. A nemzeti helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek 
végrehajtása – a nemzeti 
parlamentek szerepe

IV. Az Európa jövőjéről szóló 
konferencia: az aktuális helyzet

Roberta Metsola, az Európai 
Parlament első alelnöke

Guy Verhofstadt, európai 
parlamenti képviselő

Antonio TAJANI, az 
Európai Parlament AFCO 
bizottságának elnöke

A COSAC-elnökök értekezlete Videokonferencia, 
2021. július 19.

I. Az Európai Unió Tanácsa szlovén 
elnökségének prioritásai

II. Kiberbiztonság az EU-ban 
– A kritikus infrastruktúrák 
rezilienciájának megerősítése és a 
kibervédelem

Roberta Metsola, az Európai 
Parlament első alelnöke

Eszmecsere Margrethe Vestager, az Európai Bizottság 
digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető 
alelnöke, valamint az uniós nemzeti parlamentek 
európai ügyekkel foglalkozó bizottságainak elnökei és 
az Európai Parlament között

Videokonferencia, 
2021. október 12.

Jogszabálycsomag a digitális 
szolgáltatásokról (a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabály 
és a digitális piacokról szóló 
jogszabály), Kereskedelmi és 
Technológiai Tanács, az OECD 
globális társasági minimumadó

Eszmecsere Kadri Simson energiaügyért felelős 
európai biztos, valamint az uniós nemzeti 
parlamentek európai ügyekkel foglalkozó 
bizottságainak elnökei és az Európai Parlament között

Videokonferencia, 
2021. november 8.

Energetikai átalakulás

A COSAC LXVI. plenáris ülése Videokonferencia, 
2021. november 
29–30.

I. Az Európai Unió Tanácsa szlovén 
elnökségének eredményei

II. A Nyugat-Balkán európai 
perspektívája felé

III. A fiatalok jövőbeli szerepe az EU 
döntéshozatali folyamataiban és 
azon túl

IV. Az Európa jövőjéről szóló 
konferencia

Roberta Metsola, az Európai 
Parlament első alelnöke

Guy Verhofstadt, európai 
parlamenti képviselő

A COSAC-ülések elnökségek által kiadott napirendjével kapcsolatos további részletes információkért 
kérjük, látogasson el az IPEX weboldalára: www.ipex.eu

http://www.ipex.eu
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II. melléklet – Az Európai Parlament által 2021-ben Brüsszelben 
szervezett parlamentközi bizottsági ülések és parlamentközi 
konferenciák

NUMBER OF PARTICIPANTS

Dátum EP-
bizottság

Esemény Nemzeti parlamentek EP

Az ülés típusa Az ülés címe Képviselők Parlamentek Kamarák Képviselők

2021. február 22.

ECON

ENVI

EMPL

BUDG

Európai 
parlamenti hét:  
Plenáris ülés

Konferencia az európai szemeszterről 
– Parlamentközi konferencia a 
stabilitásról, gazdasági koordinációról 
és kormányzásról az Európai Unióban

155 26 36 12 személyesen + távoli 
kapcsolaton keresztül

2021. február 22. ECON

Európai 
parlamenti hét:  
Parlamentközi 
bizottsági ülés

Parlamentközi konferencia a 
stabilitásról, gazdasági koordinációról 
és kormányzásról az Európai Unióban

59 23 29 18 személyesen + távoli 
kapcsolaton keresztül

2021. február 22. BUDG

Európai 
parlamenti hét:  
Parlamentközi 
bizottsági ülés

Parlamentközi konferencia a 
stabilitásról, gazdasági koordinációról 
és kormányzásról az Európai Unióban

63 21 26 12 személyesen + távoli 
kapcsolaton keresztül

2021. február 22. EMPL

Európai 
parlamenti hét:  
Parlamentközi 
bizottsági ülés

Parlamentközi konferencia a 
stabilitásról, gazdasági koordinációról 
és kormányzásról az Európai Unióban

41 13 17 13 személyesen + távoli 
kapcsolaton keresztül 

2021. február 22. ENVI

Európai 
parlamenti hét:  
Parlamentközi 
bizottsági ülés

Parlamentközi konferencia a 
stabilitásról, gazdasági koordinációról 
és kormányzásról az Európai Unióban

39 15 20 13 személyesen + távoli 
kapcsolaton keresztül

2021. március 4. FEMM Parlamentközi 
bizottsági ülés

Nemzetközi nőnap:  
„Erősek vagyunk: nők a Covid19 elleni 
küzdelem frontvonalában”

61 23 31 17 személyesen + távoli 
kapcsolaton keresztül

2021. június 14. LIBE / DEVE Parlamentközi 
bizottsági ülés

Második magas szintű konferencia 
az európai migrációról és 
menekültügyről

55 27 36 48 személyesen + távoli 
kapcsolaton keresztül

2021. június 22. AFCO Parlamentközi 
bizottsági ülés

Az európai választójog reformja, az 
Európai Parlament vizsgálati joga 38 25 34 24 személyesen + távoli 

kapcsolaton keresztül

2021. október 25–26. LIBE Közös parlamenti 
ellenőrző csoport

A Bűnüldözési Együttműködés 
Európai Uniós Ügynöksége (Europol) 
ellenőrzésére létrehozott közös 
parlamenti ellenőrző csoport

73 25 30 32 személyesen + távoli 
kapcsolaton keresztül

2021. szeptember 27. BECA Parlamentközi 
bizottsági ülés

Fordulat a rákkal szemben vívott 
harcban – a nemzeti parlamentek 
véleménye a rák elleni küzdelemre 
irányuló európai tervről

39 20 25 15 személyesen + távoli 
kapcsolaton keresztül

2021. november 8. AIDA Parlamentközi 
bizottsági ülés

Mesterséges intelligencia és a 
digitális évtized 46 23 28 9 személyesen + távoli 

kapcsolaton keresztül

2021. november 9. AFCO Parlamentközi 
bizottsági ülés

A nemzeti parlamentek elvárásai az 
Európa jövőjéről szóló konferenciával 
kapcsolatban

56 21 17 9 személyesen + távoli 
kapcsolaton keresztül

2021. november 9. INGE Parlamentközi 
bizottsági ülés

Az Európai Unió valamennyi 
demokratikus folyamatába történő 
külföldi beavatkozás, többek között a 
dezinformáció

38 14 19 17 személyesen + távoli 
kapcsolaton keresztül

2021. november 18. AGRI Parlamentközi 
bizottsági ülés

A KAP-stratégiai tervek kidolgozása 
az egyes tagállamokban 54 23 30 30 személyesen + távoli 

kapcsolaton keresztül

2021. november 30. FEMM Parlamentközi 
bizottsági ülés

A nőkkel szembeni erőszak 
felszámolása 48 23 30 56 in person + remote 

connection

2021. december 9. LIBE Parlamentközi 
bizottsági ülés Jogállamiság 49 21 17 14 személyesen + távoli 

kapcsolaton keresztül

2021. december 10. LIBE / DEVE Magas szintű 
konferencia

Harmadik magas szintű konferencia 
az európai migrációról és 
menekültügyről

57 25 28 13 személyesen + távoli 
kapcsolaton keresztül

A RÉSZTVEVŐK ÖSSZLÉTSZÁMA 971 352
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III. melléklet. Az uniós nemzeti parlamentek látogatásai az Európai 
Parlamentben 2021-ben (ideértve az igazgatóság által elősegített 
videokonferenciákat is)

 VISITS OF EU NATIONAL PARLIAMENTS TO THE EUROPEAN PARLIAMENT IN 2021

Dátum(ok) Ország és kamara Látogató bizottság/egyéb Kivel találkozott a 
látogató az EP-nél 

A látogatás 
jellege/helye

2021.1.5. SZLOVÉNIA – Nemzetgyűlés Marko Pogačnik, az Európai Ügyek 
Bizottságának elnöke

Roberta Metsola 
első alelnök videokonferencia

2021.1.8. NÉMETORSZÁG – Bundestag Gunther Krichbaum, az Európai Ügyek 
Bizottságának elnöke

Roberta Metsola 
első alelnök videokonferencia

2021.1.19. LITVÁNIA – Seimas Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, az 
Európai Ügyek Bizottságának elnöke

Roberta Metsola 
első alelnök videokonferencia

2021.1.22. GÖRÖGORSZÁG – Parlament Nikitasz Kaklamanisz, az Európai Ügyek 
Bizottságának elnöke

Roberta Metsola 
első alelnök videokonferencia

2021.2.1. NÉMETORSZÁG – Bundestag Guido Wolf, az Európai Ügyek 
Bizottságának elnöke

Roberta Metsola 
első alelnök videokonferencia

2021.2.9. FRANCIAORSZÁG – 
Assemblée Nationale 

Sabine Thillaye, az Európai Ügyek 
Bizottságának elnöke

Roberta Metsola 
első alelnök videokonferencia

2021.2.22. LENGYELORSZÁG – Szenátus, 
LITVÁNIA – Seimas, 
LETTORSZÁG – Saeima, 
ÉSZTORSZÁG – Riigikogu 
és CSEH KÖZTÁRSASÁG – 
Szenátus 

Bogdan Klich (a lengyel Szenátus Külügyi és 
Európai Ügyekkel Foglalkozó Bizottságának 
elnöke); Laima Andrikienė (Litvánia, a PACE 
alelnöke); Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė 
(Litvánia, a Seimas alelnöke, az Európai 
Ügyek Bizottságának elnöke), Rihards Kols 
(Lettország, a Külügyi Bizottság elnöke); 
Enn Eesmaa (Észtország); Pavel Fischer 
(Csehország)

Roberta Metsola 
első alelnök

videokonferencia

2021.2.25. FINNORSZÁG - Parlament Satu Hassi, az Európai Ügyek Bizottságának 
elnöke

Roberta Metsola 
első alelnök videokonferencia

2021.3.17. PORTUGÁLIA – Assembleia 
da República

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság A FISC albizottság 
képviselői videokonferencia

2021.4.22. HORVÁTORSZÁG - Parlament Az Európai Ügyek Bizottságának elnöke és 
a bizottság tagjai

Roberta Metsola 
első alelnök videokonferencia

2021.5.3. LITVÁNIA – Seimas A Seimas képviselői Raphaël 
Glucksmann EP-
képviselő, az INGE 
elnöke

videokonferencia

2021.5.22. SZLOVÉNIA – Nemzetgyűlés Igor Zorčič, a Nemzetgyűlés elnöke, a 
Szlovén Nemzetgyűlés Európai Ügyekkel 
Foglalkozó Bizottságának tagjai, valamint 
a Szlovén Nemzeti Tanács Nemzetközi 
Kapcsolatokért és Európai Ügyekért Felelős 
Bizottságának tagjai

Roberta Metsola 
első alelnök

Szlovénia

2021.9.6 HOLLANDIA – Tweede 
Kamer

nemzeti parlamenti képviselők (a WTO 
reformjával foglalkozó előadók)

EP-képviselők (a 
WTO reformjával 
foglalkozó 
előadók)

videokonferencia

2021.9.6. ÉSZTORSZÁG – Riigikogu Hanno Pevkur, az észt parlament 
(Riigikogu) alelnöke, valamint az 
Uniós Ügyekkel Foglalkozó Bizottság, 
a Környezetvédelmi Bizottság és a 
Gazdasági Bizottság tagjai

Roberta Metsola 
első alelnök

Észtország

2021.9.23–
2021.9.24.

LITVÁNIA – Seimas Viktorija Čmilytė-Nielsen, a Seimas 
elnöke, valamint az Európai Ügyekkel 
Foglalkozó Bizottság, a Külügyi Bizottság, 
a Nemzetbiztonsági és Védelmi Bizottság, 
valamint a litván parlament (Seimas) 
Emberi Jogi Bizottságának elnökei és tagjai

Roberta Metsola 
első alelnök

Litvánia

2021.10.28. LENGYELORSZÁG – Szenátus A lengyel Szenátus Külügyi és Európai 
Ügyekkel Foglalkozó Bizottsága

Roberta Metsola 
első alelnök Lengyelország
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IV. MELLÉKLET – A korai előrejelző rendszer adatai

Az Európai Parlamentben a szubszidiaritás elvének való megfeleléssel kapcsolatos kérdésekért 
felelős Jogi Bizottság a következő fogalommeghatározásokat adta meg a nemzeti parlamentek 
beadványaira:

• „indokolt vélemény”: olyan beadványok, amelyek arra mutatnak rá, hogy egy jogalkotási 
aktus nem felel meg a szubszidiaritás elvének, és amelyet a Szerződések 2. jegyzőkönyvének 
6. cikkében említett határidőt követően nyolc héten belül közölnek az Európai Parlamenttel.

• „észrevétel”: minden egyéb beadvány, amely nem felel meg az indokolt véleményre 
vonatkozóan fent felsorolt kritériumoknak.

A NEMZETI PARLAMENTEK ÁLTAL 2021-BEN BENYÚJTOTT BEADVÁNYOK 

Tagállam Parlament/kamara Indokolt vélemények Észrevételek

Ausztria Nationalrat 0 1

Ausztria Bundesrat 0 1

Belgium Chambre des Représentants 0 0

Belgium Sénat 0 0

Bulgária Narodno Sabranie 0 1

Horvátország Hrvatski Sabor 0 0

Ciprus Vouli ton Antiprosópon 0 0

Cseh Köztársaság Poslanecká sněmovna 0 8

Cseh Köztársaság Senát 4 23

Dánia Folketinget 0 2

Észtország Riigikogu 0 0

Finnország Eduskunta 0 0

Franciaország Assemblée Nationale 0 0

Franciaország Sénat 4 4

Németország Bundesrat 0 0

Németország Bundesrat 0 10

Görögország Vouli ton Ellinon 0 6

Magyarország Országgyűlés 0 0

Írország Seanad Éireann 6 0

Írország Houses of the Oireachtas 0 1

Olaszország Camera dei deputati 5 12

Olaszország Senato 0 10

Litvánia Seimas 0 0

Luxembourgban Chambre des Députés 0 0

Lettország Saeima 0 0

Málta Kamra tad-Deputati 1 0

Hollandia Tweede Kamer 0 1

Hollandia Eerste Kamer 0 5

Lengyelország Sejm 0 0

Lengyelország Senat 0 10

Portugália Assembleia da República 0 38

Románia Camera Deputaților 0 0

Románia Senat 0 16

Spanyolország Congreso / Senado 0 53

Svédország Riksdag 3 0

Szlovénia Državni Zbor 0 0

Szlovénia Državni Svet 0 0

Szlovákia Národná rada 1 0

ÖSSZESEN 24 202
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V. MELLÉKLET – A 1. jegyzőkönyv szerinti észrevételek – Informális 
politikai párbeszéd

Ez a táblázat az uniós nemzeti parlamentek azon dokumentumait sorolja fel, amelyeket az EU 
kizárólagos hatáskörébe tartozó jogalkotási aktusok tervezeteire reagálva küldtek, valamint számos 
nem jogalkotási dokumentumra reagálva, mint például a zöld/fehér könyvek vagy a Szerződésekhez 
csatolt 1. jegyzőkönyv hatálya alá tartozó európai bizottsági közlemények.

CONTRIBUTIONS RECEIVED FROM NATIONAL PARLIAMENTS IN 2021

Tagállam Parlament/kamara 2021

Ausztria Nationalrat 0

Ausztria Bundesrat 1

Belgium Chambre des Représentants 0

Belgium Sénat 2

Bulgária Narodno Sabranie 0

Horvátország Hrvatski Sabor 0

Ciprus Vouli ton Antiprosópon 0

Cseh Köztársaság Poslanecká sněmovna 13

Cseh Köztársaság Senát 27

Dánia Folketinget 0

Észtország Riigikogu 0

Finnország Eduskunta 1

Franciaország Assemblée Nationale 7

Franciaország Sénat 11

Németország Bundesrat 1

Németország Bundesrat 10

Görögország Vouli ton Ellinon 0

Magyarország Országgyűlés 0

Írország Houses of the Oireachtas 1

Olaszország Camera dei deputati 11

Olaszország Senato 0

Litvánia Seimas 1

Luxembourgban Chambre des Députés 0

Lettország Saeima 0

Málta Kamra tad-Deputati 0

Hollandia Tweede Kamer 5

Hollandia Eerste Kamer 10

Lengyelország Sejm 0

Lengyelország Senat 2

Portugália Assembleia da República 16

Románia Camera Deputaților 24

Románia Senat 16

Spanyolország Congreso / Senado 60

Svédország Riksdag 1

Szlovénia Državni Zbor 0

Szlovénia Državni Svet 0

Szlovákia Národná rada 2

ÖSSZESEN 222
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VI. MELLÉKLET – A Parlamenti Kutatás és Dokumentáció Európai 
Központja (ECPRD)

A. Azon kérdések, amelyekről az Európai Parlament politikai szervei és 
adminisztratív szolgálatai 2021-ben összehasonlító lekérdezések révén 
konzultáltak az ECPRD hálózatán:

1. Nemek közötti egyenlőség a parlamenti diplomáciában
2. Frissítés a 4548. sz. lekérdezéshez: kollaboratív dokumentum a táblázat frissítéséhez: „a Covid19 

járvánnyal kapcsolatos intézkedések helyzete a parlamentekben”
3. Az uniós tagállamok nemzeti parlamentjei épületeinek akadálymentessége
4. Az európai politikai pártok és alapítványok alapokmánya és finanszírozása
5. Az Európai Számvevőszék tagjainak jelölésére vonatkozó nemzeti eljárások
6. Felmérés a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítéséről
7. Plenáris ülések megszervezése
8. Címzett bevételek, hitelfelvétel és hitelnyújtás
9. Ösztönzők a plenáris vitákban való részvétel növelésére

10. A kiberbiztonság a parlamentben
11. Az IPU Parline és az ECPRD-hálózatok
12. A logisztikai szolgáltatások korszerűsítése a parlamentekben
13. A szakpolitikák stressztesztelése szilárdságuk és ellenálló képességük előmozdítása érdekében
14. Frissítés a 4855. sz. lekérdezéshez: az uniós digitális Covid-igazolvány használata a parlamenti 

eljárásokban

B. Az Európai Parlament az ECPRD-hez tartozó többi parlament következő 
témákkal kapcsolatos lekérdezéseire adott választ:

1. Parlamenti titkárok [frakcióigazgatók]
2. Az EP-képviselők munkájával kapcsolatos tapasztalat számos kérdésben az Európai 

Parlamentben
3. A vadászkutyákra vonatkozó jogi szabályozás
4. Frissítés a 4855. sz. lekérdezéshez: az uniós digitális Covid-igazolvány használata a parlamenti 

eljárásokban
5. A szakpolitikák stressztesztelése szilárdságuk és ellenálló képességük előmozdítása érdekében
6. A törvényjavaslat hatályán kívül eső módosítások (kiegészítő záradékok) elfogadhatatlansága
7. Vállalati átvilágítás és elszámoltathatóság
8. Látogatóközpontok
9. A bűnüldöző szerv tagja és mások jogszerű parancsának vagy felszólításának be nem tartása

10. Olimpiai bajnokok felvételi vizsga nélküli felvétele egyetemekre
11. Bizottsági és szakbizottsági ülések feliratozása (hallássérültek számára)
12. A parlamenti épületekbe való belépés technikai akadályai
13. A jogszabályok megszövegezésére és a jogalkotási eljárásra vonatkozó szabályok
14. A könyvtárhelyiségek újbóli megnyitása és helyszíni könyvtári szolgáltatások nyújtása a 

Covid19 idején
15. Frissítés a 2413. sz. lekérdezéshez: „A parlamenti elnöki kabinet”
16. A képviselőház elnökének szerepe
17. A parlamenti személyzet és a vegyes vagy hibrid munkavégzési politikák
18. Az uniós digitális Covid-igazolvány használata a parlamenti eljárásokban
19. Új parlamenti ülés és a hatályos intézkedések
20. Az IPU Parline és az ECPRD-hálózatok
21. A cannabis emberi fogyasztásra való alkalmazása
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22. Parlamenti levéltárak – a 902. számú lekérdezés frissítése
23. Orvosi hanyagság
24. Szükséges szavazattöbbség a tisztviselők parlamenti megválasztásakor
25. Családbarát parlament a parlamenti képviselők számára
26. Külföldi állam-/kormányfő felszólalása a parlamentben
27. A Covid19-antigéntesztelés a parlamentben
28. A kis mezőgazdasági piacokra vonatkozó előírások
29. A parlamenti mandátum gyakorlására vonatkozó feltételek és korlátozások
30. Bántalmazás, zaklatás és szexuális visszaélések kivizsgálása: „klaszterjelentés”
31. Oktatási törvény
32. A parlamenti dokumentumok digitalizálása – további kérdések
33. A szabálysértésekre vonatkozó új jogalkotási politika
34. Nem kézzelfogható eszközök a kultúra mecénásainak ösztönzésére
35. A közszolgálati média és a médiatanácsok
36. A jogalkotási folyamat
37. A szankciókról való lemondás/a szankciók megszüntetése abban az esetben, ha egy kiskorú/

fiatalkorú személy megtagadja, hogy személyes kapcsolatot tartson valamelyik szülőjével
38. A parlamenti képviselők kötelezettsége fizetésük vagy javadalmazásuk átvételére
39. A parlamenti tanulmányokkal, a parlamentarizmussal és a jogalkotási képzéssel foglalkozó 

intézetek
40. IKT-stratégia
41. A Covid19-világjárvány idején bevezetett korlátozó intézkedések
42. Digitalizáció és virtuális parlamenti munka
43. Sportlétesítmények építése
44. A szexuális zaklatás tilalma
45. Bizottsági távülések
46. A közösségi médiában zaklatást elszenvedett parlamenti képviselők és parlamenti 

köztisztviselők támogatása
47. A termőföldvásárlás
48. Vallási ünnepnapok és a valláshoz való ésszerű alkalmazkodás
49. Felülvizsgálati kérelem benyújtása (a végső fokon eljáró bíróság előtti eljárás)
50. A jóllétre vonatkozó költségvetés-tervezés
51. Kérdőív a következő webináriumhoz kapcsolódóan: „Hogyan erősíthető meg a költségvetési 

folyamatok feletti parlamenti ellenőrzés: a parlamentek, a költségvetési tanácsok és az ellenőrző 
intézmények közötti kapcsolat”

52. Sürgős lekérdezés: a parlament szerepe a köztársasági elnök (államfő) felmentésében/
elmozdításában

53. Digitális tankönyvek
54. Protokollfunkció és szakpolitikák a Parlamentben
55. Az erőszak és a bántalmazás visszaszorítása a gyermekek körében
56. A sportszervezetek állami finanszírozása
57. A parlamenti tevékenység egyes vonatkozásai 2020. március 1. és 2021. március 31. között
58. Felmérés a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítéséről
59. Arcmaszkok kötelező és feltéthez kötött viselése az alsófokú oktatásban (óvodában és általános 

iskolában)
60. Sürgős: az alelnökök jogai és feladatai a nemzeti parlamentekben
61. Az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrendjével és a fenntartható fejlesztési 

célokkal kapcsolatos parlamenti gyakorlat
62. A Parlament energiapolitikája
63. A képviselők személyzete által végzett munka és annak ellenőrzése
64. Kérdőív a következő webináriumhoz kapcsolódóan: „Online kommunikáció és a parlamenti 
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kommunikáció kiigazítása a világjárvány idején”
65. Intézményi kommunikáció
66. A fogyatékossággal élő nők egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférése
67. A közösségi médiára vonatkozó stratégia a Parlamentben
68. A parlamenti képviselők mandátumával kapcsolatos költségek átvállalása és ellenőrzése (Prise 

en charge et contrôle des frais liés au mandat des parlementaires)
69. A Parlament szerepe a szabályozói hatásvizsgálatok kidolgozásában
70. A plenáris ülések átalakítása és felszerelése a fogyatékossággal élő parlamenti képviselők 

számára
71. Szoptatás és bébiételek forgalmazása
72. Tartásdíj kiszabása
73. Parlamenti adatok vezérlőpultja
74. Elektronikus archiválás
75. Mobil elektronikus eszközök használata a plenáris ülésen és a parlamenti szerveknél
76. A legelőkről szóló rendelet
77. Technológia videokonferenciákhoz és felhőszolgáltatásokhoz
78. Humánerőforrás-fejlesztési terv
79. Albizottság létrehozása állandó parlamenti bizottságon belül
80. Frissítés a 4548. sz. lekérdezéshez: kollaboratív dokumentum a táblázat frissítéséhez: „a Covid19 

járvánnyal kapcsolatos intézkedések helyzete a parlamentekben”
81. Titkos szavazás a parlamenten kívül
82. Covid19-oltási terv
83. Büntetés-végrehajtásra vonatkozó szabályok és a fogva tartottak egészségével kapcsolatos 

kérdések
84. A Parlamentben meghallgatott szakértők érdekeltségi nyilatkozata
85. Karácsonyfák a Parlamentben
86. További kérdések a parlamenti könyvtár, levéltár stb. földrajzi elhelyezkedésére vonatkozó 

kéréssel kapcsolatban. Milyen jelentőséggel bír a helyszín a felhasználók, a szolgáltatás és a 
munkafolyamat szempontjából?

87. Renegade eljárás
88. Műveleti osztályok a parlamentekben
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C. Az ECPRD szemináriumai és alapszabály szerinti ülései 2021-ben

SZEMINÁRIUMOK

Témák Helyszín Dátum

Webinárium – „Mely Covid19 miatt bevezetett eljárási változások 
maradnak fenn az Ön parlamentjében a járvány befejeződése 
után?” (érintett terület: parlamenti gyakorlat és eljárások)

London/online 2021.12.16.

Webinárium – „Demokrácia könnyítések nélkül – eszmecsere 
Cristina Lafont politikai filozófussal” (érintett terület: parlamenti 
gyakorlat és eljárások)

Bécs/online 2021.11.2.

Webinárium – Hogyan erősíthető a költségvetési folyamatok 
feletti parlamenti ellenőrzés? (érintett terület: gazdasági és 
költségvetési ügyek) 

Podgorica/online 2021.7.8.

Webinárium – A parlamentek és az általános adatvédelmi rendelet 
(érintett terület: parlamenti gyakorlat és eljárások)

Bécs/online 2021.6.14.

Webinárium – IKT – Parlamentek a neten 2021 – online 
kommunikáció és a parlamenti kommunikáció alkalmazkodása a 
világjárvány idején (érintett terület: IKT a parlamentekben)

Helsinki/online 2021.6.3.

Webinárium – „A remény és az átmenet éve” (érintett terület: 
parlamenti könyvtárak, kutatás és levéltárak)

Brüsszel/online 2021.6.1–2021.6.3.

Webinárium – „Parlamenti részvétel a nemzeti helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek meghatározásában” (érintett terület: 
gazdasági és költségvetési ügyek)

Róma/online 2021.4.23.

Webinárium – IKT – elektronikus aláírások és bélyegzők (érintett 
terület: IKT a parlamentekben)

Brüsszel/online 2021.3.15.

Webinárium – A parlamentek és az általános adatvédelmi rendelet 
(érintett terület: parlamenti gyakorlat és eljárások)

Bécs/online 2021.1.18.

ALAPSZABÁLY ÁLTAL ELŐÍRT ÜLÉSEK

Témák Helyszín Dátum

A kapcsolattartók éves konferenciája London/online 2021.11.18.

Végrehajtó bizottsági ülés Brüsszel/online 2021.9.6.

Végrehajtó bizottsági ülés Brüsszel/online 2021.7.1.

Végrehajtó bizottsági ülés Brüsszel/online 2021.3.18.
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Kifejezések és rövidítések glosszáriuma

AFCO: Alkotmányügyi Bizottság, Európai Parlament

AFET: Külügyi Bizottság, Európai Parlament

AIDA: A digitális korban a mesterséges intelligenciával foglalkozó különbizottság, Európai Parlament

BECA: A rák elleni küzdelemmel foglalkozó különbizottság, Európai Parlament.

BUDG: Költségvetési Bizottság, Európai Parlament

CORCOM: A kapcsolattartó bizottságok címtára. Az Európai Parlament bizottságainak megfelelő 
nemzeti parlamenti bizottságokról szolgál tájékoztatással. Tájékoztatást nyújt az uniós nemzeti 
parlamentek és az Európai Parlament különböző bizottságainak titkárságairól.

COSAC: Az Európai Unió parlamentjei uniós ügyekkel foglalkozó bizottságainak konferenciája Az 
európai parlamenti képviselők és az európai uniós ügyekért felelős parlamenti bizottságok nemzeti 
parlamenti képviselőinek szerződésen alapuló konferenciája.

DEVE: Fejlesztési Bizottság, Európai Parlament

DG EXPO: Uniós Külső Politikák Főigazgatósága, Európai Parlament Főtitkársága.

DG IPOL: Uniós Belső Politikák Főigazgatósága, Európai Parlament Főtitkársága.

DG ITEC: Innovációs és Technológiai Támogatási Főigazgatóság, Európai Parlament Főtitkársága.

ECPRD: Parlamenti Kutatás és Dokumentáció Európai Központja. Összehasonlító kérések alapján 
működő információcsere-hálózat az európai parlamentek igazgatási szervei számára.

ECON: Gazdasági és Monetáris Bizottság, Európai Parlament

EMPL: Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, Európai Parlament

EP: Európai Parlament.

EPW: Európai parlamenti hét. Az uniós stabilitásról, gazdasági koordinációról és kormányzásról 
szóló parlamentközi konferencia (IPC SECG) és az európai szemeszterről szóló konferencia keretében 
parlamenti képviselők gyűlnek össze szerte az Európai Unióból, hogy gazdasági, költségvetési és 
szociális kérdéseket vitassanak meg.

Eurojust: Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége

Europol: Az Európai Unió Bűnüldözési Ügynöksége.

EUSC: Az Európai Unió házelnökeinek konferenciája. Az uniós tagállamok parlamentjei elnökeinek 
éves ülése, amelyet a Tanács előző őszi elnökségének parlamentje szervez.

EWS: Korai előrejelző rendszer. A Szerződések szubszidiaritás és arányosság elvéről szóló 
2. jegyzőkönyvében foglalt felülvizsgálati mechanizmus. Lehetővé teszi, hogy a nemzeti 
parlamenteknek indokolással ellátott véleményt küldjenek az intézmények elnökeinek.

FEMM: Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Európai Parlament.

ICM: Parlamentközi bizottsági ülés. A bizottságok titkársága(i) és az Európai Parlament Nemzeti 
Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatóságának Jogalkotási Párbeszéd Osztálya által 
közösen szervezett ülések. A parlamentközi bizottsági ülések a nemzeti parlamentek képviselői és 
az európai parlamenti képviselők közötti párbeszéd fórumaként működnek.

INGE: az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába történő külföldi beavatkozással, 
többek között a dezinformációval foglalkozó különbizottság, Európai Parlament.
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A közös kül- és biztonságpolitikával (KKBP) és közös biztonság- és védelempolitikával 
(KKKVP) foglalkozó parlamentközi konferencia: A közös kül- és biztonságpolitika, valamint a 
közös biztonsági és védelmi politika tárgyában tartott parlamentközi konferencia. Parlamentközi 
platform az EU kül-, biztonság- és védelmi politikájáról folytatott vitához. A konferenciát az Európai 
Parlamenttel szorosan együttműködve évente kétszer szervezi meg a Tanács soros elnökségét 
ellátó uniós tagállam parlamentje,

IPD: nem hivatalos politikai párbeszéd. Az uniós nemzeti parlamenteknek a Szerződésekhez csatolt 
1. jegyzőkönyv szerinti hozzájárulásai, amelyek az EU kizárólagos hatáskörébe tartozó jogalkotási 
dossziékkal, valamint a nem jogalkotási dokumentumokkal, például fehér könyvekkel vagy az 
Európai Bizottság közleményeivel kapcsolatos észrevételeket tartalmaznak.

IPEX: Európai uniós parlamentközi információcsere. Platform az EU-val kapcsolatos dokumentumok 
és információk nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közötti kölcsönös cseréjéhez.

JPSG: az Europollal foglalkozó közös parlamenti ellenőrző csoport. Parlamentközi ellenőrző csoport, 
amely biztosítja az Europol teljes körű elszámoltathatóságát és átláthatóságát. A közös parlamenti 
ellenőrző csoport évente két ülést tart: egyet az EU Tanácsának soros elnökségét betöltő ország 
parlamentjében, valamint egyet az Európai Parlamentben.

JURI: Jogi Bizottság, Európai Parlament

LIBE: Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, Európai Parlament

parlamenti képviselők: A (nemzeti) parlamentek képviselői

EP-képviselők: az Európai Parlament képviselői

PESCO: A 2017. december 11-i tanácsi határozattal 25 tagállammal létrehozott állandó strukturált 
együttműködés a biztonság- és védelempolitika területén. Jogi keretet biztosít a közös 
képességfejlesztési projektek közös tervezéséhez, kidolgozásához és az azokba való beruházáshoz, 
valamint a fegyveres erők műveleti készenlétének és hozzájárulásának fokozásához.

Spotlight (Reflektorfényben): A parlamenti eljárásokról vagy gyakorlatokról szóló összefoglalókkal 
kapcsolatos és az ECPRD-hálózatnak küldött megkeresésekre adott válaszokon alapuló kiadványok.

EUSZ: Az Európai Unióról szóló szerződés.

EUMSZ: Az Európai Unió működéséről szóló szerződés:
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Belgique/België/
Belgien Belgium

Kamer van volksvertegen-

woordigers/ Chambre des 

représentants/ Abgeordnetenkammer

Senaat/ Sénat/ Senat

България 
Bulgária

Народно събрание  
(Narodno sabranie)

Česká republika 
Cseh Köztársaság

Poslanecká sněmovna
Senát 

Danmark 
Dánia

Folketinget 

Deutschland 
Németország

Deutscher Bundestag
Bundesrat 

Eesti 
Észtország

Riigikogu

Éire/Ireland 
Írország

Dáil Éireann
Seanad Éireann

Ελλάδα  
Görögország

Βουλή των Ελλήνων 
(Vouli ton Ellinon)

España 
Spanyolország

Congreso de los 
Diputados 
Senado

France 
Franciaország

Assemblée nationale
Sénat

Hrvatska 
Horvátország

Hrvatski sabor

Italia 
Olaszország

Camera dei Deputati
Senato della 
Repubblica

Κύπρος 
Ciprus 

Βουλή των 
Αντιπροσώπων 
(Vouli ton Antiprosopon)

Latvija 
lettország

Saeima

Lietuva 
Litvánia

Seimas

Luxembourg 
Luxemburg

Chambre des Députés

Magyarország 
Magyarország

Országgyűlés

Malta 
Málta

Il-Kamra Tad-Deputati

Nederland 
Hollandia 

Tweede Kamer
Eerste Kamer

Österreich 
Ausztria 

Nationalrat
Bundesrat 

Polska 
Lengyelország

Sejm
Senat

Portugal 
Portugália

Assembleia da 
República

România 
Románia 

Camera Deputatilor
Senat

Slovenija 
Szlovénia

Državni zbor
Državni svet

Slovensko 
Szlovákia 

Národná Rada

Suomi/ Finland 
Finnország

Eduskunta

Sverige 
Svédország

Riksdagen 

150

60

240 200

81

179

709

69

101 160

60

300

350

208
57

577

348

151 629

315
6

56 100 141 60

199 67 150

75

183

61

460

100

230 330

136

90

40

150 200 349

közvetlenül választott

közvetve választott / kinevezett / más

Forrás: A Nemzeti Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatósága, az EU nemzeti parlamentjeinek brüsszeli képviselőivel együttműködve
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