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Mi történt az EP-ben? - Összefoglaló 2004-2009
A következő oldalakon az Európai Parlament 2004 júniusa óta végzett munkájáról olvashat. A 
tematikus összefoglalók a foglalkoztatási és szociális ügyektől például a biztonságpolitikán, az 
egészségügyön, az iparon és a közlekedésen át egészen a bevándorlásig és a 
fogyasztóvédelemig áttekintést adnak az EP-képviselők által a 2004-2009-es parlamenti ciklusban 
elfogadott jelentősebb uniós jogszabályokról, jelentésekről.
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Az EP a környezetvédelemért
A veszélyes vegyi anyagok szigorúbb szabályozása, a hulladékok újrahasznosításának 
támogatása, a felszín alatti vizek védelme, a használt akkuk és elemek begyűjtésének kötelezővé 
tétele, a növényvédő szerek szigorúbb ellenőrzése - többek között ezekkel a környezetet védő 
intézkedésekkel foglalkozott az Európai Parlament a 2004 és 2009 közötti ciklusban.

REACH: regsztrálni kell a veszélyes vegyi anyagokat
A vegyi anyagokra vonatkozó szabályozás, angol rövidítéssel a REACH célja az, hogy védje az európai 
polgárok egészségét és a környezetet anélkül, hogy csökkentené az unió vegyiparának 
versenyképességét. A gyártóknak be kell jegyeztetniük minden vegyi anyagot, amelyből évente több mint
egy tonnát állítanak elő vagy importálnak. Jelenleg mintegy harmincezer ilyen vegyszer van az EU-ban. A 
gyártóknak emellett terveket kell kidolgozniuk arról, hogy a veszélyes kémiai anyagokat hogyan tudnák 
biztonságosabbakkal kiváltani. Az „egy anyag - egy regisztráció” elve lehetővé teszi, hogy a legtöbb, az 
egyik cég által már regisztráltatott anyagot másnak már ne kelljen bejegyeztetnie. 
A rendelet elfogadása: 2006. december 13.
Hatályba lépés: 2007. június 1.

Növényvédő szerek: első a biztonság
Az Európai Parlament által elfogadott új szabályozás megtiltja egyes erősen mérgező vegyi anyagok 
használatát a növényvédő szerekben. Emellett előírja, hogy a veszélyes anyagokat biztonságosabbakkal 
kell helyettesíteni. Az EP irányelvet fogadott el arról is, hogy csökkenteni kell a felhasznált növényvédő 
szerek mennyiségét, és be kell tiltani a levegőből történő permetezést, valamint a növényvédő szerek 
használatát közterületeken, például parkokban vagy játszótereken, valamint a tavak, folyók mellett. 
Az irányelv és a rendelet elfogadása: 2009. január 13. (második olvasatban)
Az irányelv tagállami átültetésének határideje: 2011-től (24 hónappal a hatályba lépés után) 
A rendeletet teljes körűen alkalmazni kell: 18 hónappal a hatályba lépést követően.

2020-ra a papír- és a háztartási szemét 50, az építkezési hulladék 70 százalékát kell begyűjteni
Az EP új hulladékgazdálkodási irányelvet fogadott el a hulladékok újrafeldolgozásáról és 
újrahasznosításáról, valamint a hulladék keletkezésének megelőzéséről. 2020-ra a tagállamoknak a 
papír-, vas- és üveghulladékok 50 százalékát, a nem veszélyes építkezési és bontási hulladékoknak 
pedig 70 százalékát kell újrahasznosítaniuk, illetve újrafeldolgozniuk. Csak az energiával 
leghatékonyabban gazdálkodó hulladékégetők és a hulladékból energiát előállító üzemek kapják majd 
meg a hulladékhasznosító minősítést. 
Az irányelv elfogadása: 2008. június 17.
Az irányelv tagállami átültetésének határideje: 2010. december vége (24 hónappal a hatályba lépés után) 

Használt elemek: 2016-ban már 45 százalékukat kell begyűjteni
Az EP irányelvet fogadott el a használt akkuk és elemek kötelező begyűjtéséről és újrafelhasználásáról. 
A jogszabály szerint a tagállamoknak 2012-re az elhasznált akkuk és elemek 25 százalékát, 2016-ra 
pedig már a 45 százalékát kell begyűjteniük. A jogszabály az elemek gyártásakor felhasználható 
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kadmium és higany mennyiségét is korlátozza. Magyarországon évente mintegy 2000 tonnányi használt 
elem keletkezik.
Az irányelv elfogadása: 2006. július 4.
Az irányelv tagállami átültetésének határideje: 2008. szeptember 26.

Büntetőjogi felelősség a környezet károsításáért
Az EP által megszavazott irányelv szerint a jövőben a környezet súlyos károsítása bűncselekménynek 
számít minden uniós tagállamban. A szabályokat megsértőket így büntetőjogi felelősségre lehet majd 
vonni. A tagállamok kormányainak fel kell lépniük az olyan, akár szándékos, akár súlyosan gondatlan 
jogszabálysértésekkel szemben, amelyek súlyos kárt tesznek a levegőben, a talajban, a vizekben, a 
növényekben vagy az állatokban. 
Az irányelv elfogadása: 2008. május 21.
Az irányelv tagállami átültetésének határideje: 2010. december vége (24 hónappal a hatályba lépés után) 

A felszín alatti vizek hatékonyabb védelme
Az EP új irányelvet fogadott el, amely meghatározza, hogy milyen szempontok alapján kell értékelni a 
felszín alatti vizek vegyianyag-tartalmát. Az irányelv intézkedéseket ír elő annak érdekében, hogy a káros 
anyagok - például a cián, az arzén, különböző csíraölők, növényi eredetű gyógyító termékek - ne 
kerülhessenek bele a felszín alatti vizekbe. 
Az irányelv elfogadása: 2006. december 12.
Az irányelv tagállami átültetésének határideje: 2009. január 16.

Vízminőség: szigorúbb előírások
Az EP által elfogadott új irányelv mintegy 33, folyókban, tavakban és partmenti vizekben gyakran 
kimutatható szennyező anyag – főleg növényvédő szer és nehézfém – használatának csökkentését írja 
elő. A tagállamoknak 2018-ig meg kell szüntetniük a veszélyes szennyező anyagok kibocsátását, illetve 
meg kell akadályozniuk, hogy ilyenek a vizekbe kerüljenek. 
Az irányelv elfogadása: 2008. június 17.
Az irányelv tagállami átültetésének határideje: a hatályba lépés után 18 hónappal (második olvasatban 
már megszületett a megállapodás, a Tanács 2008. szeptember 18-án hivatalosan jóváhagyta, a Hivatalos 
Lapban azonban még nem tették közzé)

Rugalmasan csökkentenék az ipari károsanyag-kibocsátást
Az EP támogatta az Európai Bizottság javaslatát, amely szigorítaná és frissítené az ipari 
létesítményekből származó károsanyag-kibocsátás csökkentéséről szóló uniós jogszabályt. A képviselők 
ugyanakkor rugalmasabb szabályozást szeretnének, jobban tájékoztatnák a közvéleményt és új, EU-
szintű kibocsátási határértékeket határoznának meg.
Az irányelv elfogadása: 2009. március 10.
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Az EP és az éghajlatváltozás elleni küzdelem
2008 decemberében a klímaváltozás elleni küzdelem jegyében fogadott el jogszabályokat az 
Európai Parlament. A célok: az üvegházhatású gázok kibocsátásának 20 százalékos csökkentése, 
az energiahatékonyság 20 százalékos növelése és a megújuló energiaforrások arányának 20 
százalékra emelése 2020-ig. Az EP-képviselők támogatnák a széndioxid föld alatti tárolását, és 
csökkentenék az új autók és a repülőgépek széndioxid-kibocsátását. 

A kibocsátás-kereskedelemi rendszer reformja
Az EP irányelvet fogadott el az uniós kibocsátás-kereskedelmi rendszer (ETS) megreformálásáról. A 
rendszerbe tartozó gázok kibocsátását az ETS harmadik, 2013-tól 2020-ig tartó szakaszában a 
viszonyítási évnek választott 2005-höz képest 21 százalékkal kell csökkenteni. 2013-tól kezdve be kell 
vezetni a kibocsátási kvóták aukción történő értékesítését, 2025-től pedig már csak árverésen keresztül 
lehet majd kvótához jutni. Ez alól kivételt képeznek majd egyes - például nagy energiaigényű - ágazatok. 
A kibocsátás-kereskedelmi rendszerbe jelenleg többek között a következő szektorok tartoznak: 
erőművek, finomítók, kerámiagyártás, cementipar, üveggyártás, érc- és vasfeldolgozás, acélgyártás, 
papíripar. 
Az irányelv elfogadása: 2008. december 17.
Az irányelv fokozatosan alkalmazandó: 2013. január 1. 

Kibocsátáscsökkentés a kibocsátás-kereskedelmi rendszeren kívül is
2013 és 2020 között csökkenteni kell az üvegházhatású gázok kibocsátását azokon a területeken is, 
amelyek nem tartoznak a kibocsátás-kereskedelmi rendszerbe. Ilyen például a közúti és a tengeri 
szállítás, az építőipar, a mezőgazdaság, továbbá a szolgáltatások és a kisebb ipari létesítmények. Ezek 
jelenleg az uniós összkibocsátás 60 százalékáért felelősek. A világon egyelőre egyedülálló jogszabály 
alapján mintegy 10 százalékkal kell csökkenteni az EU összkibocsátását 2013 és 2020 között. 
Magyarország a kivételek közé tartozik: 2020-ig a 2005-ös szinthez képest az ETS-en kívüli 
szektorokban 10 százalékos kibocsátásnövekedést enged meg a megállapodás. 
A jogszabály elfogadása: 2008. december 17.

Széncsapda: a széndioxid föld alatti tárolása
Irányelvet fogadott el az EP az erőművek által kibocsátott széndioxid megkötését és föld alatti tárolását 
lehetővé tévő, úgynevezett széncsapdás tárolás támogatására. Az új technológia alkalmazásával az 
erőművek és ipari létesítmények csökkenthetik széndioxid-kibocsátásukat, és a kibocsátott károsgázt 
tartósan és biztonságosan tárolhatják a föld mélyén.
Az irányelv elfogadása: 2008. december 17.
Az irányelv alkalmazandó: a hatályba lépése után 24 hónappal 

20 százaléknyi megújuló energiaforrás
2020-ban az EU összes energiafogyasztásának legalább 20, a közúti közlekedésben felhasznált 
üzemanyagoknak pedig legalább 10 százalékát megújuló energiaforrásokból kell majd fedezni. Az EP 
által elfogadott új irányelv ezért a megújuló energiák használatát ösztönzi különösen az 
áramtermelésben, a hűtésnél, a fűtésnél és a közlekedésben. A jogszabály az egyes tagállamok számára 
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különböző kötelező célértékeket ír elő. Magyarország 2005-ben 4,3 százalékon állt a megújuló energiák 
használatában. Ezt az arányt 2020-ig 13 százalékra kell feltornáznia. 
Az irányelv elfogadása: 2008. december 17.
Az irányelv alkalmazandó: a hatályba lépése után 18 hónappal 

Kevesebb széndioxid az új autókból
Az EP által megszavazott uniós rendelet szerint 2012-re a jelenlegi 160 grammról egységesen átlagosan 
120 grammra kell csökkenteni az új autók által kilométerenként kibocsátott széndioxid mennyiségét. 
Ebből 30 grammnyit a motortechnológia fejlesztésével, tizet pedig egyéb újításokkal - például jobb 
gumikkal vagy bioüzemanyagok használatával - kell elérni. A hosszú távú célkitűzés szerint 2020-tól az új 
autók kilométerenkénti széndioxid-kibocsátása átlagban már nem lépheti túl a 95 grammot. 
A rendelet elfogadása: 2008. december 17.
A rendelet alkalmazandó: három nappal a Hivatalos Lapban történő közzététele után

Kevesebb széndioxid az üzemanyagokból
Egy új irányelv arra kötelezi az üzemanyaggyártókat, hogy a 2010-es szinthez képest 2020-ra 6 
százalékkal csökkentsék a mezőgazdaságban, a bányászatban, a közlekedésben és az árufuvarozásban 
használt üzemanyagokból származó üvegházgáz-kibocsátást. További 4 százalékpontnyi csökkentésről a 
Bizottság által 2012-ben elkészítendő értékelés alapján döntenének. 
Az irányelv elfogadása: 2008. december 17.
Az irányelv alkalmazandó: 2011. január 1-jétől

Széndioxid-kibocsátási korlátozás a repülőgépekre is
2012-től kezdve az összes Európából induló, illetve Európában leszálló járatot üzemeltető légitársaság 
bekerül az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszerébe. A kvóták 85 százalékát ingyen kapják a 
társaságok, 15 százalék árverésen kel el. 2012-re a repülőgépek kibocsátását 97, 2013-ra pedig 95 
százalékra kell csökkenteni. A katonai, rendőrségi, vámőrségi, tűzoltósági, humanitárius, valamint 
sürgősségi orvosi célú repülésekre nem vonatkozik a szabályozás. 
Az irányelv elfogadása: 2008. július 8.
Az irányelv átültetésének határideje: 12 hónappal a hatályba lépése után
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Közlekedéspolitika: biztonság, utasvédelem, versenyképesség
Az utasok jogainak jobb védelme, a biztonság növelése és a tisztességes verseny állt az Európai 
Parlament közlekedéspolitikai döntéseinek középpontjában a 2004–2009 közötti ciklusban. Az EP 
a vasúti közlekedés területén is számos új intézkedést hozott. 

Vasúti liberalizáció 
Az úgynevezett „harmadik vasúti csomag” célja a közlekedési szolgáltatók közötti verseny ösztönzése és 
a tagállami közlekedési hálózatok összekapcsolása. Az EP által elfogadott új szabályozás a vasúti 
közlekedés támogatása érdekében 2010. január 1-jétől megnyitja a tagállamok nemzetközi vasúti 
személyszállítási piacait a verseny előtt. A jogszabályok erősítik a vasúton utazók jogait, és egységes 
előírásokat határoznak meg a mozdonyvezetők képesítésére.
A jogszabályok elfogadása: 2007. szeptember 25. 
A jogszabályok hatályba lépése: 2009. december 31.

Az légiutasok jogainak megerősítése
A légiutasokat már a repülőjegy lefoglalásakor pontosan tájékoztatni kell arról, mennyit kell majd végül 
fizetniük a – sok esetben gyanúsan alacsony áron – meghirdetett repülőjegyért. A repülőtereken a 
fogyatékkal élő és csökkent mozgásképességű utasok számára segítséget kell nyújtani.
A repülőjeg árakról szóló rendelet elfogadása: 2008. július 9. 
A rendelet hatályba lépése: 2008. november 1. 
A fogyatékkal élő utasok jogairól szóló rendelet elfogadása: 2005. december 15. 
A rendelet hatályba lépése: 2008. július 26.

A teljes repülőjegyárat fel kell tüntetni a hirdetésekben
A meghirdetett repülőjegyáraknak az EP által elfogadott rendelet szerint már a meghirdetéskor 
tartalmazniuk kell a végső árat, tehát minden adót, pótdíjat, költséget és el nem kerülhető díjat. A 
képviselők szerint ugyanis a vásárlóknak már a hirdetés megjelenésekor joguk van tudni, pontosan 
mennyit is kell majd végül fizetniük az adott esetben egy forintért meghirdetett repülőjegyért. Mindez az 
internetes foglalásra is érvényes. A választható szolgáltatásokat világosan, átláthatóan és félre nem 
érthetően kell bemutatni a foglalási folyamat elején: a választást nem lehet automatikusnak venni. 
A rendelet elfogadása: 2008. szeptember 9.
A rendelet hatályba lépése: 2008. november 1. 

A fogyatékkal élő és csökkent mozgásképességű légiutasok jogai
Az EP által elfogadott rendelet szerint a légitársaságok ezentúl nem tagadhatják meg a 
mozgáskorlátozott és fogyatékkal élő utasok beszállítását. Emellett díjmentesen segítséget kell nyújtani 
számukra a be- és kiszállásnál, a csomagok leadásánál, a becsekkolásnál, és lehetővé kell tenni a liftek 
és az illemhelyek akadálymentes használatát is. Az EU repterein évente közel tízmillió fogyatékkal élő 
vagy csökkent mozgásképességű utas igényel segítséget. 
A rendelet elfogadása: 2005. december 15.
A rendelet hatályba lépése: 2008. július 26.
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Biztonságosabb repülés
Az EP a légiközlekedés biztonságosabbá tétele érdekében szabályokat fogadott el az utasok és a 
kézipoggyászok, valamint az áruforgalom és a küldemények ellenőrzéséről, a személyzeti hozzáférés 
szabályozásáról, a személyzet kiválasztásáról és képzéséről, illetve a repülőgépek biztonsági 
átvizsgálásáról. Lehetőség lesz fedélzeti biztonsági tisztek, különleges kiképzésben részesült „légi 
marsallok” alkalmazására. 
A jogszabály elfogadása: 2008. március 11.
A jogszabály kötelezően alkalmazandó: 2009. április 29.

Légitársaságok feketelistája
Uniós feketelistára kerülnek 2006. július 16-tól azok a légitársaságok, amelyek nem felelnek meg az EU 
által előírt biztonsági előírásoknak,. A lajstromon szereplő cégek egyáltalán nem repülhetnek az EU 
területén belül. Az utasokat kötelező értesíteni, ha az általuk választott légitársaság feketelistára kerül, és 
kártérítést vagy alternatív repülőutat kell biztosítani számukra.
A rendelet elfogadása: 2005. november 17.
A rendelet hatályba lépése: 2006. július 16.

Egységes reptéri díjak az unióban
Az EP új szabályozást fogadott el az uniós reptereken a légitársaságok által fizetendő díjakról annak 
érdekében, hogy a domináns, nagy forgalmú légikikötők ne élhessenek vissza piaci helyzetükkel. Az 
irányelv az évi ötmilliósnál nagyobb utasforgalmú repülőterekre, de legalább minden tagállam legnagyobb 
repülőterére vonatkozik. (Magyarországról Ferihegy érintett.) A jogszabály a repterek üzemeltetői és 
használói közötti viták rendezésére is kitér. 
Az irányelv elfogadása: 2008. október 22.
Az irányelv hatályba lépése: 2010 vége

A gyalogosok és kerékpárosok jobb védelme
Az EP támogatta a gyalogos- és kerékpáros-gázolások számának csökkentését célzó terveket. A 
képviselők szigorúbb szabályokat vezettek be a gépjárművekre, így a jövőben kötelező lesz a fékrásegítő 
berendezések illetve a gyalogosvédő rendszerek alkalmazása. Évente nyolcezer gyalogos és biciklista 
veszti életét, és 300 ezer sérül meg közúti balesetben az EU-ban. 
A rendelet elfogadása: 2008. június 18.
A rendelet hatályba lépése: 9 hónnappal a Hivatalos Lapban történő megjelenése után (várhatóan 2009 
novembere)

Biztonságosabb közúti infrastruktúra
Az EP-képviselők támogatták, hogy uniós szintű szabványokat vezessenek be a közúti infrastruktúra 
kezelésére. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a közúti jelzések figyelmeztessék a vezetőket az 
útfelújításokra vagy az egyéb munkálatokra. Az irányelv a biztonságos parkolóterületekre, a 
szalagkorlátokra, az útbiztonsági hatásvizsgálatokra és a biztonsági ellenőrzésekre is kiterjed. Jelenleg 
az utakra és az útjelzésekre vonatkozó biztonsági szabályok tagállamonként igen eltérőek. 
Az irányelv elfogadása: 2008. június 19. (első olvasat) 
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2013-tól egységes európai jogosítvány
2013-tól az egész unióban hitelkártya alakú jogosítványt vezetnek be. Az új, egységes megjelenésű 
vezetői engedély a jelenleg létező több mint 110 különböző modellt fogja felváltani. 
Az irányelv elfogadása: 2006. december 14.
Az irányelv hatályba lépése: 2013. január 19.

Elbukott a kikötői szolgáltatások liberalizációja az EP-ben
Az EP két alkalommal is elutasította a kikötő szolgáltatások liberalizációjáról szóló javaslatot. Helyette 
több képviselő is a kikötők közötti tisztességes versenyről szóló szabályozás létrehozása mellett érvelt. 
A jogszabálytervezet elutasítása: 2006. január 18.
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Termékek és szolgáltatások
Az egységes uniós piacon még mindig meglévő akadályok felszámolása volt az EP 2004-2005-ös 
ciklusának egyik kiemelt célja. A képviselők az egyes gazdasági szektorok és a fogyasztók 
érdekeit igyekeztek összehangolni például az energiapiac, valamint, a telekommunikáció, a 
pénzügyi és a postai szolgáltatások területén.

Szolgáltatások határok nélkül
Az EP több évig elhúzódó vitát követően elfogadta a szolgáltatások szabad áramlását megkönnyítő 
irányelvet. Ennek révén számos szektorban, például az építőiparban és a turizmusban könnyebbé válik a 
szolgáltatások nyújtása más uniós tagállamban. A nemzeti munkajogi és társadalombiztosítási 
szabályozáson nem változtat az irányelv. 
Az irányelv elfogadása az EP-ben: 2006. november 15.
Az irányelv teljes mértékben alkalmazandó: 2009. december 28-tól.

Postai liberalizáció
Az egyes európai országokban még meglévő postai monopóliumokat főszabályként 2011 elejéig fel kell 
számolni. Tizenegy tagállam - köztük Magyarország - ugyanakkor két évvel kitolhatja ezt a határidőt. A 
piacukat már megnyitott államok területükön korlátozhatják a még nemzeti monopóliummal védett postai 
szolgáltatók működését. A liberalizációt követően is mindenhol garantálni ke l l  az „univerzális 
szolgáltatást”, vagyis a hét legalább öt napján, legalább napi egy alkalommal el kel l  vinni a 
küldeményeket. 
Az irányelv elfogadása az EP-ben: 2008. január 31.
Hatályba lépés: 2010. december 31., illetve 2012. december 31.

Parlamenti nem a kikötői irányelvre és a szoftverszabadalmakra
Az EP elutasította a „számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmazhatóságáról” szóló 
jogszabálytervezetet. Egy másik alkalommal a kikötői irányelvet is elvetették a képviselők. 

Új pénzügyi szabályozást akar az EP
Az EP-képviselők felkérték az Európai Bizottságot, készítsen elő olyan pénzügyi jogszabályjavaslatokat, 
amelyek figyelembe veszik a világválság tapasztalatait. A képviselők szerint az új szabályoknak ki kell 
terjedniük például a betétbiztosításra, a fedezeti alapok tevékenységére, a tőkekövetelményekre is.
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Több uniós pénz a kiemelt célokra
Az Európai Unió költségvetését az Európai Parlament a tagállamokat képviselő Tanáccsal együtt 
fogadja el. Az EP-képviselőknek így lehetőségük van arra, hogy a parlament prioritásainak 
megfelelően alakítsák a végleges számokat. Az EP az egyes évek büdzséjének elfogadásán túl 
ebben a ciklusban szavazta meg a 2007-2013-as hosszú távú uniós keretköltségvetést is. 

2007-2013-as keretköltségvetés: 864 milliárd 316 millió euró, az EU össztermékének 1,048 
százaléka
Az EP két éves, a nemzeti kormányokat képviselő Tanáccsal folytatott tárgyalássorozat végén, 2006 
májusában szavazta meg a 2007-2013-as időszak keretköltségvetését. A mezőgazdasági támogatások 
42,9, a strukturális és kohéziós támogatások pedig 35,6 százalékot tesznek ki. Az EP 4 milliárd euróval 
többet harcolt ki a tagállamok által javasolt összeghez képest. Így 1 milliárd euróval több jut az EU 
külpolitikájára, 700 millióval több a kutatásra-fejlesztésre, félmilliárddal több a transzeurópai hálózatokra 
és ugyancsak félmilliárddal több a fogyasztóvédelemre. Az EP-nek köszönhetően a strukturális politika 
300 millió, a környezetvédelem 100 millió euróval több pénzt kap hét év alatt a Tanács által javasolthoz 
viszonyítva. 
Szavazás a 2007-2013-as keretköltségvetésről: 2006. május 17.

Strukturális és kohéziós alapok: 347 milliárd 410 millió euró
Az unió hétéves költségvetésének mintegy 36 százaléka megy a szegényebb régiók felzárkóztatására. A 
legfőbb alapok az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), a Kohéziós Alap és az Európai Szociális 
Alap (ESZA). Magyarország a 2007-2013-as időszakban mintegy 22 milliárd eurónyi uniós fejlesztési 
forrást kaphat a költségvetési megállapodás szerint. Ennek egyharmada jut a kohéziós politikára 
(infrastrukturális, környezetvédelmi beruházások), mintegy 10 milliárd, illetve 4 milliárd euró az ERFA-, 
illetve ESZA-programokra. 
Szavazás az EP-ben: 2006. július 4.

53,2 milliárd euró a hetedik kutatási keretprogramra
Az EU kutatási programjainak célja, hogy például egészségügyi, élelmiszeripari, bio- és nanotechnológiai, 
energetikai, környezeti kutatások támogatásával hozzájáruljanak az unió gazdasági növekedéséhez. A 
2007-2013-as hetedik keretprogramra 53,2 milliárd eurót szán az unió. 
Szavazás az EP-ben: 2006. november 30.

Galileo: az európai műholdas navigációs rendszer
Hosszúra nyúlt viták után az uniós intézmények úgy döntöttek, hogy kizárólag EU-s pénzekből, 3,4 
milliárd euróból valósul meg a műholdas helymeghatározáson alapuló szolgáltatásokat nyújtó Galileo-
program, amely a szándékok szerint az orosz Glonassz- és az amerikai GPS-rendszernek is vetélytársa 
lesz. Az Európai Parlament többször sürgette a tagállamokat, állapodjanak meg a Galileo 
finanszírozásáról, hogy mielőbb működőképes legyen az európai műholdas rendszer. 
A Galileo-rendelet elfogadása az EP-ben: 2008. április 23.
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Tanulást támogató programok
Az EU tanulást ösztönző programjai 2007-2013 között összesen 6 milliárd 970 millió euróból 
gazdálkodhatnak. Az összeg mintegy 40 százaléka az egyetemisták uniósbeli külföldi tanulását támogató 
Erasmus-programra jut. 
Szavazás: 2006. október 24.

Európai Technológiai és Innovációs Intézet Budapesten
Az EP jelentős mértékben támogatta az Európai Technológiai és Innovációs Intézet felállítását. Az első 
hat évben az intézet az uniós, valamint nemzeti költségvetésből és a magánszektorból származó 2,4 
milliárd euróból gazdálkodhat. Az intézet székhelyéül Budapestet választotta az Európai Unió. 
Szavazás: 2008. március 11.
Hatályba lépés: 2008. április 29.

Daphne III. program: a gyerekekkel és nőkkel szembeni erőszak ellen
Az eredetileg 1997-ben indult Daphne-program olyan intézkedéseket támogat, amelyek a gyerekek, 
fiatalok, illetve nők elleni erőszak megelőzését, illetve az erőszak elleni küzdelmet szolgálják. A 2007-
2013-as időszakban 116,85 millió euró jut a Daphne immáron harmadik generációjára. 
Szavazás: 2007. május 22.

Frontex: több pénz az EU határbiztonsági ügynökségének
Az EP ragaszkodott ahhoz, hogy jelentősen megnöveljék a tagállamok közötti határvédelmi 
együttműködést koordináló uniós ügynökség, a Varsóban székelő Frontex költségvetését. Az ügynökség 
2008-ban így 70 millió euróból gazdálkodhatott. 
Szavazás a költségvetésről: 2007. december 13.
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Fogyasztóvédelem: olcsóbb telefonálás, átlátható repülőjegyárak, 
utasjogok
Olcsóbb külföldi mobilhívásdíjak, a repülőjegyek teljes árának feltüntetése a reklámokban, a 
vasúton utazók jogainak megerősítése és egyszerűbb hitelfelvétel - többek között ezek voltak az 
EP fogyasztóvédelmi sikerei az elmúlt öt évben. A fogyatékkal élő és a csökkent 
mozgásképességű légiutasok is új jogokat kaptak. A képviselők a nézők érdekében szabályozták 
a televíziós reklámozást is.

Alacsonyabb roamingtarifák
Egészen 2007 nyaráig igen sokat fizethetett az az uniós polgár, aki külföldön használta a mobiltelefonját. 
Az EP azonban rendeletet fogadott el az eurotarifa bevezetéséről, amely a roaminghívásokért 2008-ban 
kérhető kiskereskedelmi árat a kezdeményezett hívásoknál percenként 49 eurócentben, a fogadott 
hívásoknál pedig 24 eurócentben korlátozta (áfa nélkül). Korábban egy roaminghívás átlagosan akár 
percenként 1,15 euróba is belekerülhetett. 2009 nyarán a hívások maximális díja tovább mérséklődik 
majd, a kezdeményezett hívásoknál 43 eurócentre, a fogadott hívásoknál pedig 19-re. 
A rendelet elfogadása: 2007. május 23.
A szolgáltatóknak az eurotarifát legkésőbb 2007. július 30-ától kellett elérhetővé tenniük a fogyasztók 
számára.
A rendelet hatályát veszti: 2010. június 30. (az ezt követő, új tarifákra vonatkozó javaslatokat már 
benyújtották)

Repülőjegyárak: vége a félrevezető reklámoknak
Ne hirdessék 1 forintért a repülőjegyet, ha egyszer nem annyiba kerül! Az EP által elfogadott rendelet 
szerint a repülőjegy-hirdetésekben a teljes árat fel kell tüntetni, vagyis a megadott árnak tartalmaznia kell 
minden adót, költséget és mindenképpen fizetendő díjat is. Mindez az internetes foglalásra is érvényes. A 
választható szolgáltatásokat világosan és félre nem érthetően kell bemutatni a foglalás elején. 
A rendelet elfogadása: 2008. szeptember 9.
A rendelet hatályba lépése: 2008. november 1. 

A vasúton utazók jogai
A nemzetközi járatokon 60-119 perces késés esetén a menetjegy árának 25 százalékát, 120 perces vagy 
annál hosszabb késés esetén pedig 50 százalékát kell majd visszatérítenie a vasúttársaságnak. A 
képviselők ezt kiterjesztették volna a belföldi járatokra is. Végül az a döntés született, hogy ez utóbbi 
bevezetését a tagállamok legfeljebb 15 évig elhalaszthatják. 
A jogszabály elfogadása: 2007. szeptember 25.
A jogszabály hatályba lépése: 2009. december 3.

A fogyatékkal élő és csökkent mozgásképességű légiutasok jogai
Az EP által elfogadott rendelet szerint a légitársaságok ezentúl nem tagadhatják meg a 
mozgáskorlátozott és fogyatékkal élő utasok beszállítását. Emellett díjmentesen segítséget kell nyújtani 
számukra a be- és kiszállásnál, a csomagok leadásánál, a becsekkolásnál, és lehetővé kell tenni a liftek 
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és az illemhelyek akadálymentes használatát is. Az EU repterein évente közel tízmillió fogyatékkal élő 
vagy csökkent mozgásképességű utas igényel segítséget. 
A rendelet elfogadása: 2005. december 15.
A rendelet hatályba lépése: 2008. július 26.

Televíziós reklámok: új szabályok
Az EP szigorította a televíziós reklámokról és a televíziós termékelhelyezésről szóló szabályozást. 
Ezentúl óránként összesen legfeljebb 12 percnyi hirdetés mehet adásba. A tévéfilmeket, filmeket, 
híradásokat csak 30 percenként lehet majd megszakítani reklámszünetekkel. Gyerekműsorok közben 
pedig nem lehet reklámozni, kivéve, ha a program hosszabb 30 percnél. A televíziós termékelhelyezés 
mint hirdetési módszer tilos lesz a híradásokban, ismeretterjesztő, illetve gyerekműsorokban és 
tanácsadási programokban. 
A rendelet elfogadása: 2007. november 29.
A rendelet hatályba lépése: 2009. december 19.

Biztonságosabb gyerekjátékok az EU-ban 
Biztonságosabb játékokkal játszhatnak az európai gyerekek az EP által elfogadott új, szigorúbb 
szabályokat bevezető irányelvnek köszönhetően. Az irányelv betiltja a rákkeltő és egyéb káros 
összetevőket, és korlátozza a nehézfémek, illetve az illat- és színezőanyagok felhasználását. 
Szigorodnak a fulladásveszélyt hordozó, apró, szétszedhető részekből álló vagy étel belsejében található 
játékokra, például a meglepetéstojásokra vonatkozó előírások. A csomagoláson, illetve magán a játékon 
a figyelmeztetéseket a vásárló számára érthető nyelven, egyértelműen, jól láthatóan kell feltüntetni. Ez az 
interneten vásárolt játékokra is vonatkozik. 
Az irányelv elfogadása: 2008. december 18.
A tagállami átültetés határideje: 2011 eleje (2 hévvel a hatályba lépés után)

Egyszerűbb hitelfelvétel - akár egy másik tagállamból 
Könnyebb lesz fogyasztói hitelhez jutni - akár egy másik uniós tagállamból is - az EP által megszavazott 
irányelvnek köszönhetően. A 200 és 75 000 euró közötti összegű hitelek esetében a hitelintézeteknek 
egész Európában egységes módon kell teljes körű tájékoztatást nyújtaniuk, és lehetővé kell tenniük az 
ügyfél számára, hogy összehasonlíthassák a különböző intézetek ajánlatait. Lehetővé kell tenni a hitel 
lejárat előtti, reális feltételekkel történő visszafizetését is. A jelzáloghitelekre a jogszabály nem 
vonatkozik. 
A jogszabály elfogadása: 2008. január 16.
A jogszabály hatályba lépése: 2010. május 12.

Tisztességtelen kereskedelmi trükkök feketelistája
Az EP irányelvet fogadott el egy sor tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat betiltásáról. Az uniós 
feketelistán olyan trükkök szerepelnek, mint például az ingyenes nyeremények, amelyekért mégis fizetni 
kell, a gyógyító hatásokra történő hivatkozás vagy a félrevezető elhallgatás, a félreérthető, érthetetlen, 
kétértelmű információk. Tiltanák azt is, hogy a gyerekeket közvetlenül vásárlásra szólítsák fel, vagy arra, 
hogy győzze meg szüleit a vásárlásról. 
Az irányelv elfogadása: 2005. február 24. 
Az irányelv hatályba lépése: 2007. december 12.
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Szeszes italok összetétele és címkézése
Vodkát bármilyen mezőgazdasági alapanyagból lehet gyártani, az összetevőket viszont egyértelműen 
jelölni kell a címkén az EP által a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről és 
címkézéséről elfogadott új rendelet szerint. A szeszes italok megjelölésénél eddig is használt földrajzi 
neveket továbbra is lehet használni. A jogszabály a szeszes italok többségének készítésénél betiltja a 
színező- és aromaanyagok használatát. 
A rendelet elfogadása: 2007. június 19.
A rendelet hatályba lépése: 2008. május 20.

Fegyvertartás: szigorúbb szabályok az EU-ban
Az EP szigorította a fegyvertartásra vonatkozó szabályozást, hogy visszaszorítsa a jogtalan 
fegyverhasználatot és az illegális fegyverkereskedelmet. A jogszabály az internetes értékesítésre is 
kiterjed. 18 éves kor alattiak számára a képviselők csak kivételes esetben engedélyeznék a 
fegyverhasználatot. 
Az irányelv elfogadása: 2007. november 29.
Az irányelv hatályba lépése: 2010. július 28.

Többféle kiszerelés egyes élelmiszereknél
Az EP zöld utat adott annak a javaslatnak, hogy bizonyos termékeket, például a tejet, a cukrot, a vajat, a 
kávét, a tésztaféléket és a rizst a jelenleginél többféle kiszerelésben is lehessen árusítani. A gyártók 
általában eldönthetik, milyen kiszerelésekben kívánnak egy terméket forgalomba hozni, bizonyos 
területeken azonban megmaradnak az egész unióban kötelező csomagolási méretek. 
Az irányelv elfogadása: 2007. május 10.
Az irányelv hatályba lépése: 2009. április 11.

Új szabályok a petárdákra és tűzijátékokra
Az EP irányelvet fogadott el a pirotechnikai eszközök helytelen használata miatt bekövetkező balesetek 
számának csökkentése érdekében. A szabályozás alsó korhatárhoz köti az ilyen eszközök 
megvásárlását, és általános egészségvédelmi és biztonsági követelményeket állapít meg. 
Az irányelv elfogadása: 2006. november 30.
Az irányelv hatályba lépése: 2010. július 4.

Biztonságosabb internetezés a gyerekek számára
„Gyerekbiztos” megjelöléssel, szűrőkkel, forróvonallal és a tagállamok közötti szorosabb 
együttműködéssel védenék az EP-képviselők a gyerekeket és a fiatalokat az internetes zaklatástól és a 
rájuk leselkedő egyéb „online veszélyektől”. Az EP támogatta az Európai Bizottság „Biztonságosabb 
internet” programját, amelyre 2009-2013 között 55 millió eurós költségvetés áll rendelkezésre.
A „Biztonságosabb internet” program elfogadása: 2008. október 22.
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Az EP az egészségesebb Európáért
Az egészségügyi dolgozók képzettségének kölcsönös elismerése, tisztább levegő, tisztább víz, 
biztonságosabb gyerekgyógyszerek, a higany betiltása - többek között ezekről fogadott el uniós 
jogszabályokat az elmúlt öt évben az Európai Parlament. A képviselők lehetővé tették, hogy az EU 
kutatási programjából egészségügyi projektek is részesülhessenek. 

Gyermekgyógyszerek: ösztönzés a gyógyszergyártóknak
Az Európai Parlament által megszavazott rendelet értelmében a gyermekgyógyszerek szabadalmi 
védelme hat hónappal meghosszabbodik, hogy ezzel is ösztönözzék az ilyen készítmények kifejlesztését, 
és biztosítsák, hogy csak a szigorú követelményeknek megfelelő cégek léphessenek erre a piacra. 
A rendelet elfogadása az EP-ben: 2006. június 1.
Hatályba lépés: 2009. január 26.

Tisztább strandok Európában
Az EP felülvizsgálta az EU 1976-os víztisztasági irányelvét, és szigorúbb vízminőségi előírásokat 
fogadott el annak érdekében, hogy csökkentsék a baktériumfertőzések esélyét a folyókban, tavakban 
való fürdőzéskor. A vízminőségre új kategóriákat határoztak meg: kiváló, jó, megfelelő, rossz. 2015-re el 
kell érni, hogy minden fürdővíz legalább „megfelelő” minősítésű legyen. Az érdeklődők az uniós 
fürdőhelyek vízminőségéről a helyszíneken elhelyezett táblákról és az interneten is tájékozódhatnak. 
Az irányelv parlamenti elfogadása: 2006. január 18.
A nemzeti jogba történő átültetés határnapja: 2008. március 24.

Tisztább levegő
Az Európai Parlament új levegőtisztasági jogszabályt fogadott el a légszennyezés csökkentésére, illetve 
megelőzésére. Most először határoztak meg maximális koncentráció-értékeket az apró részecskékre, 
illetve a finomporra (PM2,5). Ezek az emberi egészségre leginkább veszélyes, rák vagy légzőszervi 
betegségek, például asztma előidézésére is alkalmas részecskék. A cél, hogy ezek koncentrációját 
köbméterenként 20 mikrogramm alá csökkentsék. Ezt a célkitűzést 2013-ban vizsgálják felül. A 250 
ezresnél nagyobb településeken és bizonyos vidéki területeken levegőminta-vevő készülékeket kell 
elhelyezni. 
A jogszabály parlamenti elfogadása: 2007. december 11. 
A nemzeti jogba történő átültetés határnapja: 2010. június 11.

EU-támogatás az egészségügyi kutatásokra – 6,1 milliárd euró hét év alatt
Az EU hét éves kutatási keretprogramjából mintegy 6,1 milliárd eurót szán az EP az egészségügyi 
kutatások finanszírozására 2007 és 2013 között. A parlament követelésére a jogszabályba belekerült, 
hogy uniós pénzt fel lehet ugyan használni őssejtkutatásra, de csak akkor, ha ez összhangban van az 
adott tagállam saját jogrendszerével. Emberi klónozásra, illetve emberek genetikai állományának 
megváltoztatására irányuló kísérletek nem finanszírozhatók ebből a keretből. 
A jogszabály parlamenti elfogadása: 30/11/2006
Végrehajtás: 2007-2013
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Betiltják a higany kivitelét és használatát a lázmérőkben
Az EP által elfogadott jogszabályok visszaszorítják az emberi egészségre, mindenekelőtt a vérkeringésre, 
az immunrendszerre és a magzatok fejlődésére rendkívül veszélyes higany használatát. 2011 
márciusától tilos lesz a higany kivitele az unióból. A higanyt tartalmazó, új hő- és lázmérők értékesítése 
2009 áprilisától lesz tilos. A barométereknél fél évvel később lép életbe a tilalom. A már legyártott 
készülékek adásvétele és javíttatása továbbra is lehetséges lesz. 
EP-szavazás a kiviteli tilalomról: 2008. május 21.; hatályba lépés: 2011. március 15.
EP-szavazás a higanyos mérőeszközökről: 2007. július 10.; hatályba lépés: 2009. április 3.

Egészségügyi dolgozók képesítéseinek elismerése
Az orvosok, nővérek és más kórházi dolgozók képesítéseinek egységes uniós elismeréséről fogadott el 
jogszabályt az Európai Parlament. Ezzel könnyebbé válik az orvosok munkavállalása az EU 
tagországaiban. A fogadó országoknak ugyanakkor joguk lesz arra, hogy ellenőrizzék a képesítést, 
mielőtt engedélyeznék a munkavégzést. 
Az irányelv elfogadása az EP-ben: 2005. május 11.
A nemzeti jogba történő átültetés: 2007. október

Dohányzás elleni harc - füstmentes munkahelyek
Az EP felszólította a tagállamokat, 2009 végéig vezessenek be dohányzási tilalmat az összes zárt légterű 
munkahelyen, ideértve a vendéglátó létesítményeket, a középületeket és a közlekedési eszközöket is. A 
játszótereken sem szabadna füstölni. Az Európai Unióban évente 650 ezren halnak meg a dohányzás 
következményeképpen. Közülük 80 ezer passzív dohányos. 
A jelentés parlamenti elfogadása: 2007. október 24.

Uniós fellépés a rák ellen
Az EP-képviselők kiemelten támogatnák a rákmegelőzés kutatását, és az egész unióban lehetővé tennék 
a kétévenkénti mellrákszűrést az 50 és 69 év közötti nők számára. A mellrák a 35 és 59 év közötti 
európai nőknél a vezető halálok, évente 275 ezren betegednek meg. 
A rákról szóló állásfoglalás elfogadása: 2008. április 10.
A mellrákról szóló állásfoglalás elfogadása: 2006. október 25.

Szervadományozás és szervátültetés: uniós együttműködés 
Uniós együttműködéssel javítanák a képviselők a szervátültetés elérhetőségét, és minden tagállamtól azt 
kérik, 2010-ig töröljék el azokat a szabályaikat, amelyek szerint csak az adott országban használhatók fel 
a szervek. Az EP fellépne ugyanakkor a szervkereskedelem és a „szervturizmus” ellen, és szigorú 
szabályokhoz kötné a pénzügyi ellentételezést. 
A jelentés parlamenti elfogadása: 2008. április 22.

Az európaiak fele kövér - uniós fellépést sürget az EP
Az európaiak több mint fele túlsúlyos vagy elhízott, közülük mintegy 27 millió gyerek. Az elhízás európai 
népbetegségnek számít. Az EP például iskolai tájékoztatással, a gyümölcsök és zöldségek adójának 
csökkentésével, a hízlaló termékek hirdetésének korlátozásával, mozgásra ösztönző reklámokkal, 
egyértelműbb élelmiszercímkézéssel, a mesterséges transzzsírsavak betiltásával küzdene. 
A jelentés parlamenti elfogadása: 2008. szeptember 25.
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Szabad munkavállalás és szolgáltatásnyújtás Európában
A kölcsönzött munkavállalók jogaival, a diplomák uniószerte történő kölcsönös elismertetésével 
és a szolgáltatások szabad nyújtását biztosító irányelv megalkotásával is foglalkozott az Európai 
Parlament. Az EP az új tagállamok munkavállalóival – köztük a magyarokkal – szembeni 
munkaerőpiaci korlátozások mielőbbi megszüntetését kérte.

Szolgáltatások határok nélkül
Az EP hosszú jogalkotási folyamatot követően elfogadta a szolgáltatások szabad áramlását megkönnyítő 
irányelvet. Ennek révén számos szektorban, például az építőiparban és a turizmusban könnyebbé válik a 
szolgáltatások nyújtása más uniós tagállamban. A nemzeti munkajogi és társadalombiztosítási 
szabályozáson nem változtat az irányelv. 
Az irányelv elfogadása: 2006. november 15.
Az irányelv teljes mértékben alkalmazandó: 2009. december 28-tól.

Munkaerőpiacok megnyitása az új tagállamok munkavállalói előtt
Az EP felszólította az unió régi tagállamait, hogy teljes mértékben nyissák meg munkaerőpiacukat az új 
tagállamok munkavállalói előtt és szüntessék meg a csatlakozás utáni időszakra – de legkésőbb 2011-ig 
– bevezetett korlátozó intézkedéseket. A régi tagországok többsége eleget tett a kérésnek, és az érintett 
nyolc tagország állampolgárai számára is lehetővé tette a munkavállalást. 2008 végén már csak 
Ausztriában, Belgiumban, Dániában és Németországban alkalmaztak korlátozásokat. 

Egyenlő jogok a kölcsönzött munkavállalók számára
Az EP irányelvet fogadott el arról, hogy a kölcsönzött munkavállalókat a munkába állás első napjától 
kezdve ugyanolyan jogok és munkafeltételek illessék meg a fizetés, a kötelező munkaórák, a szünet, a 
szabadság, valamint az étkezéshez és a gyermekgondozási, illetve közlekedési lehetőségekhez való 
hozzáférés terén, mintha a cég vagy vállalat közvetlen alkalmazottai lennének. A munkaadók csak akkor 
térhetnek el ettől a szabálytól, ha erről a kollektív szerződésben vagy a szociális partnerekkel nemzeti 
szinten külön megállapodtak. 
Az irányelv elfogadása: 2008. október 22. 
Az irányelv kötelezően alkalmazandó: 3 évvel a hatályba lépést követően (2011 végétől) 

A diplomák kölcsönös elismerése
Egyes szakmákban dolgozók, például orvosok, ápolók vagy építészek más uniós tagállamokban történő 
munkavállalásának megkönnyítésére az EP irányelvet fogadott el, amely rendelkezik a diplomák EU-n 
belüli kölcsönös elismeréséről. A közigazgatási foglalkozásokra az elismerési kötelezettség nem 
vonatkozik. A tagállamok ellenőrizhetik a képesítést, és bizonyos feltételekhez köthetik a szakma 
gyakorlását, mielőtt engedélyezik az adott munkavállaló számára a munkába állást. 
Az irányelv elfogadása: 2005. május 11. 
Az irányelv teljes mértékben alkalmazandó: 2007. október 20.
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Globalizációs alkalmazkodási alap évi 500 millió euróból
Az EP támogatta az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozását. Ebből évente 500 millió 
euróval lehet támogatni a munkaerő-piaci visszailleszkedésben azokat, akik a globalizáció hatásai, 
például egy gazdasági recesszió miatti leépítés vagy a munkahelyek elvándorlása következtében 
veszítették el állásukat. 
A jogszabály elfogadása: 2006. december 30.
A jogszabály hatályba lépése: 2007. január 1.

Öregedő népesség és a szociális modell jövője
Az EP számos alkalommal felhívta a figyelmet az európai népesség egyre fokozódó elöregedésére, 
amely veszélyezteti a társadalombiztosítási rendszerek és az európai szociális modell fenntarthatóságát. 
A parlament több jelentést is elfogadott, amely a családi élet és a munka jobb összeegyeztethetőségének 
biztosítását, az idősek nyugdíj utáni – önkéntes döntés alapján történő – munkavállalását  szorgalmazta.
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Bevándorlás és Schengen
Az Európai Parlament irányelvet fogadott el az illegális bevándorlók visszatérésének 
ösztönzéséről. A képviselők a magasan képzett külföldiek számára megszavazták a „kékkártya” 
bevezetését, valamint a harmadik országok állampolgárait illegálisan foglalkoztató munkáltatók 
szankcionálását. A parlament jóváhagyta az ellenőrzés nélküli szabad utazást biztosító övezet 
kibővítését. A schengeni zónának így Magyarország is tagja lett.

A schengeni övezet bővítése: ellenőrzés nélküli határátkelés Európa nagy részén
A 2004-ben csatlakozott tíz új tagállam közül kilenc 2007. december 21-én a csatlakozott a schengeni 
övezethez. (A repülőtereken 2008. március végétől vezették be a schengeni rendszert.) A térségbe 
tartozó országok között húzódó határokon nincs állandó ellenőrzés, így sokkal egyszerűbb és gyorsabb a 
határátkelés. A schengeni övezet új tagjai: Csehország, Észtország, Lettország, Litvánia, Magyarország, 
Málta, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia. Az eddigi tagok: Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, 
Franciaország, Görögország, Hollandia, Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália, 
Spanyolország, Svédország, továbbá társult tagként Izland és Norvégia. Svájc a szárazföldi 
határellenőrzést 2008 decemberében szüntette meg, a légi határellenőrzést pedig 2009 márciusában. Így 
az EU-s tagállamok közül már csak Bulgária, Ciprus, az Egyesült Királyság, Írország és Románia nem 
tartozik az övezethez. 
A csatlakozás jóváhagyása: 2007. november 15. (konzultációs eljárás) 
A megvalósítás határideje: 2007. december 21. a szárazföldi és tengeri határok, valamint 2008. március 
30. a légi határellenőrzésnél

Illegális bevándorlás: az önkéntes visszatérés ösztönzése, az emberi jogok védelme
Az EP - hosszas parlamenti vitát követően - irányelvet fogadott el az illegális bevándorlás uniós szintű 
szabályozásáról. A jogszabály az illegális bevándorlók önkéntes visszatérését ösztönzi, meghatározza 
őrizetük maximális hosszát, és rendelkezik a kiutasítottak ismételt belépésének tilalmáról. Az irányelv 
kiemelt figyelmet szentel a bevándorlók emberi jogai, egészsége védelmének, és külön foglalkozik a 
bevándorló gyerekek jogaival. A jogszabály szerint az önkéntes visszatérésre 7 és 30 nap közötti 
időtartam áll rendelkezésre, az őrizet legfeljebb 6 hónapos lehet, de bizonyos esetekben 12 hónapra 
meghosszabbítható. A kitoloncolt bevándorló fő szabály szerint 5 évig nem léphet újra az unió területére. 
Az irányelv elfogadása: 2008. június 18.
Az irányelv átültetésének határideje: 2010. december 24. (ingyenes jogi segítség biztosítása: 2011. 
december 24.)
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Kékkártya a magasan képzett bevándorlóknak
Az Európai Parlament támogatta, hogy az EU a munkaerőhiánnyal küzdő szektorokban a harmadik 
országokból érkező magasan képzett külföldiek munkavállalásának megkönnyítése érdekében – az 
amerikai zöld kártya mintájára – „kékkártyákat” adjon ki. Az új tagállamok állampolgárai – így a magyarok 
is – előnyt élveznek majd a harmadik országok munkavállalóival szemben azokban a szektorokban, ahol 
a csatlakozás utáni átmeneti időszakban a munkavállalás szabadságát korlátozták. A képviselők felhívták 
a figyelmet az „agyelszívás” káros hatásaira, és az „agykörforgás”, azaz az EU és a harmadik országok 
közötti körkörös migráció fontosságát hangsúlyozták. 
A kékkártyáról szóló jelentés elfogadása: 2008. november 20.

Büntetnék az illegális bevándorlókat foglalkoztatókat
Büntetnék az EP-képviselők azokat, akik az unióban illegálisan tartózkodó munkavállalókat alkalmaznak. 
A szankciók a bírságoktól, a fizetések utólagos megfizetésén át a közbeszerzésekből és az állami 
támogatásokból való kizárásig terjednek. A fővállalkozók felelősek lennének alvállalkozóik illegális 
tevékenységéért. 
A jogszabály parlamenti elfogadása: 2009. február 19.
A jogszabály átültetése: 24 hónappal a Hivatalos Lapban történő publikáció után
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Terrorizmus elleni harc, biztonság és szabadságjogok
Az EP támogatta a terrorizmus elleni küzdelem és a biztonság fokozása érdekében tett uniós 
intézkedéseket, ugyanakkor ezeknek a demokratikus értékekkel és a jogbiztonsággal való 
összehangolásáért is minden alkalommal szót emelt. A képviselők kritizálták a CIA európai 
tevékenységét és a személyes adatok kiadását az Egyesült Államoknak. A parlament módosította 
a polgári repülés biztonságáról, a fegyvertartásról, illetve a pénzmosásról szóló uniós 
szabályozást is.

Biztonsági intézkedések a repülőkön és a reptereken
Az EP jogszabályt fogadott el a légiutasok, valamint a repterek és a repülőgépek terroritámadások elleni 
jobb védelméért. A képviselők szabályokat határoztak meg az utasok és a kézipoggyász átvizsgálására, 
az áruforgalom és a küldemények biztonsági ellenőrzésére, valamint a személyzet kiválasztására és 
képzésére. A tagállamok maguk dönthetnek a fedélzetén utazó, különlegesen kiképzett biztonsági tisztek, 
„légi marsallok” alkalmazásáról. 
A jogszabály elfogadása: 2008. március 11.
A jogszabály kötelezően alkalmazandó: 2010. április 29.

Biometrikus útlevelek: gyerekektől nem kell ujjlenyomat
2009 júniusának végétől minden uniós tagállamban már csak biometrikus útlevelet fognak kibocsátani. (A 
régi okmányok a lejáratukig még érvényesek lesznek.) Az EP módosításai révén a 12 év alatti 
gyerekektől nem kell majd ujjlenyomatot venni. A gyermekkereskedelem elleni harc jegyében viszont 
minden gyermeknek saját útlevéllel kell rendelkeznie. 
A rendelet elfogadása: 2009. január 14. (a Tanács hivatalosan még nem hagyta jóvá)
Az egy személy - egy útlevél rendszer bevezetésének határideje: a hatálybalépést követően 36 hónappal
A biometrikus útlevelek bevezetésének határideje (az ujjlenyomatról szóló szabályokkal együtt): 2009. 
június 28.

A CIA európai tevékenységét bírálta az EP
A CIA állítólagos illegális európai tevékenységét vizsgáló ideiglenes EP-bizottság jelentése szerint 2001 
és 2005 között legalább 1245, a CIA által üzemeltetett járat vette igénybe az európai légteret vagy szállt 
le európai repülőtereken. Emellett titkos fogva tartásra alkalmas létesítmények lehettek az Európában 
lévő amerikai katonai bázisokon. Az EP elítélte bizonyos tagállamok passzivitását. Magyarországon a 
vizsgálóbizottság szerint nem folyt illegális CIA-tevékenység. 
A jelentés elfogadása: 2007. február 14. 

Kommunikációs adatok megőrzése
A szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni harc jegyében a telekommunikációs cégeknek meg kell 
őrizniük a telefonhívások (beleértve a sikertelen hívásokat is), az sms-ek és az internethasználat helyére, 
idejére és a résztvevőkre vonatkozó információkat. A kommunikáció tartalmáról viszont nem szabad 
információt tárolni. A telekommunikációs szolgáltatóknak az adatokat 6-24 hónapig kell megőrizniük, az 
EP a pontos időtartam meghatározását a tagállamokra bízta. Az adatvédelmi elvek tiszteletben tartása 
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érdekében az adatokhoz csak kijelölt nemzeti hatóságok férhetnek hozzá, és csak bizonyos, 
terrorizmussal, szervezett bűnözéssel kapcsolatos bűncselekmények konkrét gyanúja esetében. 
Az irányelv elfogadása: 2005. november 24.
A tagállami átültetés határideje: 2009. szeptember 15.

Légi utasok adatainak védelme
Az EP szerint az légiutasok adatainak harmadik országok számára történő átadása ellentétben áll az 
adatvédelmi elvekkel és szabályozással. A képviselők számos alkalommal kérték az úgynevezett PNR 
(Passenger Name Records - utasnyilvántartási adatállomány) létrehozásáról szóló egyezmények 
felülvizsgálatát, és a demokratikus ellenőrzés biztosítását. A magánélet védelmében az EP az utasok 
adatainak bűnüldözési céllal történő gyűjtésére vonatkozó európai tervet is kritizálta. 

Jogsértő a testátvilágító berendezések reptéri használata
Az EP tiltakozott a testátvilágító berendezéseknek az európai repülőtereken történő bevezetése ellen. 
Ezek az eszközök az utasokat meztelenül megjelenítő képeket készítenének. Az Európai Bizottság végül 
átdolgozásra visszavonta javaslatát. 
A jogilag nem kötelező állásfoglalás elfogadása: 2008. október 23.

Új intézkedések a terrorizmus ellen
Az EP támogatta, hogy a terrorizmus mint bűncselekmény fogalmába a terrorista bűncselekményre 
felbujtó nyilvános izgatás, a terroristák toborzása és kiképzése is tartozzon bele. Az EP ragaszkodott 
viszont ahhoz, hogy a terrorizmus elleni harc nem korlátozhatja a vélemény- és szólásszabadságot.
Parlamenti szavazás: 2008. szeptember 23.
A tagállami átültetés határideje még nem ismert, a Hivatalos Lapban még nem tették közzé. 

Fegyvertartás: szigorúbb szabályok az EU-ban
A jogtalan fegyverhasználat és az illegális fegyverkereskedelem visszaszorítása érdekében az EP 
szigorította a fegyvertartás uniós szabályozását. A tagállamoknak felügyelniük és korlátozniuk kell a 
telekommunikációs módszerekkel, például az interneten történő adásvételt. A jobb nyomonkövethetőség 
érdekében az EP szorgalmazta a betűjeles és számkombinációs jelölés bevezetését, és azt, hogy a
lőfegyverek minden azonosító adatát 20 évig egy elektronikus adatbázisban rögzítsék. A képviselők -
bizonyos kivételekkel - nem engedélyeznék a fegyverhasználatot 18 éves kor alattiak számára. 
Az irányelv elfogadása: 2007. november 29.
A tagállami átültetés határideje: 2010. július 28.
Az elektronikus adatbázisok létrehozásának határideje: 2014. december 31.

Fellépés a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen
A pénzintézeteknek folyószámlanyitáskor mindig ellenőrizniük kel l  ügyfelük személyazonosságát. 
Ugyanezt kell tenniük, ha tizenötezer eurónál nagyobb összegű tranzakciót kívánnak végrehajtani. A 
névtelen és a hamis névre megnyitott bankszámlákat zárolják. A kaszinóknak szintén ellenőrizniük kell a 
személyazonosságot, ha a játékos kétezer eurónál többel játszik. Ezek az új intézkedések a pénzmosás 
elleni szabályozás részei, céljuk a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelem fokozása. 
Az irányelv elfogadása: 2005. május 26.
A tagállami átültetés határideje: 2007. december 15.
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Kultúra, oktatás, sport
Az EP az eredetileg javasolthoz képest több támogatást harcolt ki az oktatási programok számára 
az unió költségvetésében. A képviselők jelentéseket fogadtak el az európai filmkészítés 
támogatásáról és az audiovizuális szolgáltatásokról is. Az EP elnöke immár kétszer adta át az EP 
filmdíját, a Lux-díjat. A kultúrák közötti párbeszéd évében, 2008-ban számos vallási vezető is 
ellátogatott az EP-be.

Az iskolai végzettségek kölcsönös elismerése
A diákok és a munkavállalók mobilitásának növelése érdekében az EP jogszabályt fogadott el, amely 
2012-től megkönnyíti a középiskolai érettségik, a szakképzések és az egyetemi végzettségek 
összehasonlítását és elismerését a tagállamok között. Egy már hatályban lévő irányelv emellett az 
orvosok, az ápolók vagy például az építészek diplomájának kölcsönös elismerését teszi lehetővé az EU-n 
belül. A tagállamok ezzel együtt fenntarthatják maguknak a jogot, hogy ellenőrizzék a képesítést, mielőtt 
engedélyezik az adott szakma gyakorlását. 
A felsőoktatási diplomák elismeréséről szóló irányelv elfogadása: 2005. május 11.
Az irányelv teljes hatályba lépése: 2007. október 20.
A középfokú és felsőfokú végzettségek összehasonlíthatóságáról szóló irányelv elfogadása: 2007. 
október 24.

Több ösztöndíj az Erasmus-hallgatók számára
Az EP-képviselők megszavazták az európai egyetemisták csereprogramját finanszírozó Erasmus-
ösztöndíj növelését. 2007-től kezdve a hallgatók a korábbi 150 euró helyett havonta 200 eurót kapnak 
külföldi tanulmányaik finanszírozására. Az Erasmus mellett az „Élethosszig tartó tanulás programjába” 
tartozik a Leonardo szakképzési és Comenius közoktatási együttműködési program is. A parlament 
ezeket is támogatta. 
Az Élethosszig tartó tanulás programjának elfogadása: 2006. október 25.

Új szabályok a televíziózásra
Az audiovizuális szolgáltatások új szabályozása szerint nemcsak a hagyományos, hanem az interneten 
közvetített televízióknak is támogatniuk kell az európai programok sugárzását. A jogszabály szerint 
biztosítani kell, hogy a jelentős nemzeti események - például sportesemények - közvetítése mindenki 
számára elérhető legyen. Az új jogszabály a televíziós reklámozásra és termékelhelyezésre is új 
előírásokat vezet be: például óránként legfeljebb 12 percet lehet reklámozni, a műsorokat pedig 
félóránként lehet majd megszakítani hirdetésekkel. 
A rendelet elfogadása: 2007. november 29.
A rendelet hatályba lépése: 2009. december 19.

A bolognai rendszer reformja
Az EP-képviselők az alap-, a mester- és a doktori képzés rendszerének rugalmasabbá tételét javasolták 
az európai felsőoktatási térség 2010-re történő kiépítését célzó bolognai folyamat továbbfejlesztésnek 
részeként. A parlament szerint a 3+2 éves képzés helyett a 4+1 éves rendszer nagyobb mértékben 
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segítené elő a foglalkoztatást. A testület európai diákigazolvány bevezetését is javasolta. Ez elősegítené 
a hallgatók mobilitását, és megkönnyítenéa diákkedvezmények igénybevételét egy másik tagállamban. 
Állásfoglalás a bolognai folyamatról: 2008. szeptember 23.

Nyelvtanulás már gyerekkortól – Két idegennyelv a cél
Minden európai polgárnak legalább két idegennyelven kellene folyékonyan beszélnie az Európai 
Parlament szerint. A képviselők jogilag nem kötelező állásfoglalása arra ösztönöz, hogy a gyermekek már 
egészen fiatal korban kezdjenek el két idegen nyelvet tanulni. A nyelvtanulás az EU Élethosszig tartó 
tanulás programjából (Erasmus, Leonardo és Comenius programok) is támogatást kap. 
Az idegennyelv-tudás egységes méréséről szóló jelentés elfogadása: 2006. április 27.
A gyermekkorban elkezdett nyelvtanulásról szóló jelentés elfogadása: 2006. szeptember 26.

Több sport az iskolákban 
Az EP több elfogadott szövegben szólt a rendszeres sportolás fontosságáról. A képviselők azt javasolták, 
az iskolákban legalább hetente háromszor tartsanak testnevelésórát. A parlament kiemelten foglalkozott 
a gyermekkori elhízás problémájának leküzdésével. 
A sportról szóló fehér könyvről készült jelentés elfogadása: 2008. május 8.
Az iskolai testnevelés szerepéről szóló jelentés elfogadása: 2007. november 13. 

Az EP és a labdarúgás
Több EP-állásfoglalás is foglalkozott az európai hivatásos labdarúgás helyzetével. A képviselők szerint az 
uniós versenyszabályoknak nem szabad akadályt állítaniuk a helyben képzett játékosok leigazolása elé. 
A futballstadionokban történt rasszista megnyilvánulásokat miatt az EP felszólította az UEFA-t és minden 
más európai versenyszervezőt, tegyék lehetővé, hogy a bírók súlyos rasszista rendzavarás esetén véget 
vethessenek a játéknak. 
A hivatásos labdarúgásról szóló jelentés elfogadása: 2007. március 29.
A futballmérkőzéseken előforduló rasszizmusról szóló jelentés elfogadása: 2006. március 14.

Lux-díj: az EP filmdíja
2007-ben adta át első alkalommal a Lux-díjat az EP. A filmdíj célja, hogy megkönnyítse az európai filmek 
forgalmazását az unión belül. A nyertes filmet az EU mind a 23 hivatalos nyelvén feliratozzák, hogy 
szélesebb körben juthasson el az európai nézőkhöz. 2008-ban a Delta című magyar film is bekerült a 
Lux-díj hármas döntőjébe. Az EP az európai filmipar erősítését a 2007-től 2013-ig tartó Media 2007 
programon keresztül is támogatja. Az audiovizuális műalkotások készítését segítő program 
költségvetésére a parlament 755 millió eurót szavazott meg. 

2008: az interkulturális párbeszéd éve
2008-ban az interkulturális párbeszéd évének alkalmából az EP több neves személyiséget is fogadott 
ünnepélyes plenáris ülésén: a dalai lámát, Jonathan Sacks nemzetközösségi főrabbit, Ahmad Badr ad-
Din Haszun szíriai nagymuftit, I. Bartolomaiosz konstantinápolyi ortodox ökumenikus pátriárkát, Asma 
Jilani Jahangirt, az ENSZ vallásszabadsági jelentéstevőjét és Jorge Sampaiot, az ENSZ főképviselőjét a 
„Civilizációk szövetségében”.
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Az EP és a világ: a halálbüntetés ellen, az emberi jogokért
A 2004-2009 közötti időszakban az Európai Parlament a külpolitika területén leginkább az emberi 
jogok védelmére koncentrált. Ezt szolgálta a gondolat szabadságáért adományozott Szaharov-díj 
évenkénti átadása is. Az EP emellett számos alkalommal felhívta a figyelmet például a Kínában, 
Oroszországban, Palesztinában és a guantanámói fogolytáborban kialakult helyzetre. Az EP 
növelte az unió költségvetésében a külpolitikai fellépésekre rendelkezésre álló összeget. 

EP: az egész világon tiltsák be a halálbüntetést
Az Európai Parlament több alkalommal arra szólította fel a Tanácsot, hogy kezdeményezzen ENSZ-
állásfoglalást a halálbüntetés egyetemes, azonnali és feltétel nélküli moratóriumáról. Az ENSZ 
Közgyűlése végül 2007. december 18-án fogadott el erről határozatot. Az EP szerint „a halálbüntetés 
kegyetlen és embertelen büntetésnem, és az élethez való jog megsértése.” A parlament Szaddam 
Husszein volt iraki elnök kivégzését is elítélte. 

Az EP a guantánamói fogolytábor bezárásáért
A 2004-2009 közötti időszakban az EP többször is felszólította az Egyesült Államok kormányát, hogy 
haladéktalanul zárja be a guantánamói fogolytábort. A parlament aggasztónak találta a foglyokkal 
szembeni visszaélésekről, a börtönben kitört lázadásokról valamint a fogvatartottak öngyilkosságáról 
szóló híreket, és elítélte a kínzás és a kegyetlen bánásmód minden formáját. A parlament később arra 
kérte a tagállamokat, fogadják be a gunatánamói táborból kiszabadulókat.

Szaharov-díj: a gondolat szabadságáért küzdők kitüntetése
A kínai Hu Csia, a szudáni Szalih Mahmúd Oszman, a fehérorosz Aljakszandr Milinkevics, a kubai Nők 
fehérben mozgalom, a nigériai Hauwa Ibrahim, a Riporterek Határok Nélkül és a Fehérorosz 
Újságírószövetség kapta a Szaharov-díjat a 2004-2009 közötti parlamenti ciklusban. A gondolat 
szabadságáért járó díjat az elnyomás és az igazságtalanság elleni küzdelemben élen járó személyeknek 
vagy szervezeteknek ítéli oda minden évben az Európai Parlament. 

Közel-Kelet: az EP a „két állam” megoldás mellett
Az EP az Izrael és a palesztinok közötti konfliktus megoldását két, egymás mellett élő állam 
létrehozásában látja. A képviselők szerint ez az alapfeltétele a közel-keleti helyzet békés és tartós 
rendezésének. 

EU-orosz kapcsolatok
Az EP a 2008-as orosz-grúz háborút követően kezdeményezte az EU Oroszországgal szemben folytatott 
politikájának felülvizsgálatát. A képviselők többször kifejezték aggodalmukat az oroszországi emberi jogi 
helyzet alakulása miatt. A parlament brüsszeli sajtótermét egyébként a tisztázatlan körülmények között 
meggyilkolt orosz újságírónőről, Anna Politkovszkajáról nevezték el.
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Kína: javuló kapcsolatok és emberijog-sértések
A javuló kínai-EU kapcsolatok ellenére az EP továbbra is kritikus maradt Kínával szemben a hatóságok 
emberi jogi politikája és Peking tibetiekkel szembeni fellépése miatt. A parlament 2008-ban Hu Csia kínai 
emberi jogi aktivistának ítélte oda a Szaharov-díjat. 

Ukrajna támogatása a demokratikus átalakuláshoz vezető úton
Az EP 2004-ben támogatta az ukrán „narancsos forradalmat”, 2007-ben pedig támogatásáról biztosította 
az EU-ukrán társulási megállapodás megkötésének tervét is, amely idővel az európai uniós tagság felé 
vezetheti majd Ukrajnát. 

Természeti katasztrófák a világban 
Az EP szerte a világban pénzügyi támogatást nyújtott a természeti katasztrófák utáni újjáépítéshez. Ez 
történt például a burmai ciklon, a kínai földrengés vagy az Indiai-óceán partvidékén pusztító szökőár után. 

Több uniós pénz a külső akciók finanszírozására
A 2007-2013-as időszakra szóló keretköltségvetésben az EP 49 milliárd 463 millió eurót szánt az 
úgynevezett „külső akciókra”, köztük a fejlesztési segélyezésre. Az EP-nek a Tanács javaslatához képest 
egymilliárd euróval sikerült növelnie a külső akciók finanszírozására szánt összeget.
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Bővítés, EU-szerződések, eurózóna, Európai Bizottság
A 2004-2009-es Európai Parlament mandátumának kezdetén jóváhagyását adta a José Manuel 
Barroso által második nekifutásra összeállított európai bizottsági kollégium kinevezéséhez. Az EP 
támogatta Románia és Bulgária uniós felvételét, és jelentéseket készített Törökország és 
Horvátország felkészüléséről. A parlament megszavazta, hogy Szlovénia, Málta, Ciprus és 
Szlovákia is bevezethesse az eurót. A képviselők támogatták az unió alkotmányos szerződésének 
tervezetét, majd annak kudarca után a lisszaboni szerződést. Az Európai Parlament brüsszeli 
épületének egyik új szárnyát Antall József egykori magyar kormányfőről nevezték el.

A Barroso-bizottság megválasztása
Az Európai Parlament 2004. július 22-én jóváhagyta a Tanács által jelölt portugál politikus, José Manuel 
Barroso kinevezését az Európai Bizottság elnöki posztjára. A képviselők ugyanakkor nem voltak 
megelégedve az általa előterjesztett első biztosi névsorral, ezért az elnök kénytelen volt átalakítani a 
listát. Az EP végül 2004. november 18-án szavazta meg az új európai biztosi kollégiumot. A magyar 
biztos Kovács László lett. A korábbi magyar külügyminiszter az adó- és vámügyi tárcát kapta.

Románia és Bulgária EU-csatlakozása
Az unió bővítéséhez minden esetben szükséges az Európai Parliament jóváhagyása. A képviselők 2005 
áprilisában szavazták meg Bulgária (522 igen, 70 nem, 69 tartózkodással) és Románia (497-93-71) 
felvételét. Az ezt megelőző időszakban a parlament számos jelentésben utalt a két ország felkészülési 
hiányosságaira. Az EP többször szólt a kisebbségek védelmének szükségességéről. 

Viták az EP-ben az unió további bővítéséről
Az Európai Parlament számos alkalommal vitázott az unióhoz csatlakozni kívánó államok 
felkészültségéről. A képviselők támogatták, hogy Törökországgal és Horvátországgal is megkezdődjenek 
a csatlakozási tárgyalások, és egyetértettek azzal is, hogy tagjelölti státuszt kapjon Macedónia Volt 
Jugoszláv Köztársaság. A bővítés általános feltételeként az EP azt fogalmazta meg, hogy a tagjelöltek 
felkészültsége mellett figyelembe kell venni az unió befogadóképességét is. A parlament kizárta, hogy az 
EU reformszerződésének életbe lépése előtt újabb országot vegyenek fel. 

Az eurózóna bővülése
Az EP jóváhagyta, hogy 2007 elején Szlovénia, 2008-ban Ciprus és Málta, 2009-ben pedig Szlovákia is 
bevezesse az ezzel immáron 16 uniós ország közös pénzévé váló eurót. 

Támogatás az alkotmányszerződéshez
Az EP jó kompromisszumként és előrelépésként értékelte a megegyezést az Európai Konvent által 
megfogalmazott alkotmányszerződésről, és 2005. január 12-én 500 igen, 137 nem, 40 tartózkodó vokssal 
támogatta azt. A szerződés franciaországi és hollandiai népszavazási kudarca után a parlament állam- és 
kormányfők részvételével, illetve a tagországokban rendezett állampolgári fórumokon vitasorozatot 
folytatott Európa jövőjéről. 
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Az EP a lisszaboni szerződés mellett
Az alkotmányszerződés kudarca és a hosszúra nyúlt egyeztetések, viták után 2008. február 20-án (525 
igen, 115 nem, 29 tartózkodó szavazattal) jóváhagyta az előző év december 13-án, Lisszabonban aláírt 
új reformszerződést. A képviselők állásfoglalásukban úgy vélték, a lisszaboni szerződés erősíteni fogja a 
demokráciát és hatékonyabbá teszi a döntéshozatalt, emellett növeli az Európai Parlament szerepét. Az 
EP ugyanakkor elítélte, hogy az alkotmányszerződéshez képest kikerültek a szövegből az unió 
szimbólumaira (zászló, himnusz, jelmondat) utaló részek, és hogy az Alapvető Jogok Chartája sem 
képezi részét a szerződésnek.

Antall József nevét viseli az EP egyik brüsszeli épülete
2008. január 14-én döntött úgy az Európai Parlament elnöksége, hogy az EP egyik új brüsszeli 
épületszárnyát a rendszerváltás után első magyar miniszterelnökről, Antall Józsefről nevezik el. Az Antall-
épületben többek között konferenciatermek, rádióstúdiók kaptak helyet. Az EP másik új szárnya az 
egykori német szociáldemokrata kancellár, Willy Brandt nevét kapta.
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Áttekintés
Az alábbiakban az EP 2004-2009-es ciklusának jelentősebb döntéseit foglaltuk össze 
témakörönként, címszavakban.

Fogyasztóvédelem 
 Olcsóbb mobiltelefonálás másik EU-országban 
 Repülőjegyek: a hirdetésekben a teljes árat fel kell tüntetni - az összes költséggel, díjjal együtt
 Játékok: tilos a rákkeltő és egyéb veszély rejtő anyagok használata
 Tévéreklám-szabályok: rugalmasabban használható az óránkénti maximum 12 perc

Környezetvédelem
 REACH irányelv: kötelező regisztáltatni és bevizsgáltatni a vegyi anyagokat, és helyettesíteni a 

legveszélyesebbeket
 A háztartási papír- fém- és üveghulladékok legalább 50, az építőipari hulladékok 70 százalékát 

kell újrahasznosítani 2020-ra
 Az elemek legalább 45 százalékát be kell gyűjteni
 Büntetőjogi szankciók a súlyos környezetszennyezésért
 Szigorúbb határértékek az ipari szennyezőanyag-kibocsátásra

Klímaváltozás
 130 g/km-re kell csökkenteni az új személyautók széndioxid-kibocsátását 2012-ig, 2020-ra pedig 

95 g/km-re
 2020-ra 20 százalékra kell emelni a megújuló energiák használatát, a közlekedésben 10 

százalék a cél
 A kibocsátás-kereskedelmi rendszer felülvizsgálata és kiterjesztése - 2020-tól csak aukción lehet 

kibocsátási jogot szerezni
 2012-től a légi közlekedést is bevonják a kibocsátás-kereskedelmi rendszerbe

Egészségügy
 Az orvosi és nővéri képesítések elismerése az egész unióban
 Új gyermekgyógyszerek kifejlesztését ösztönözné az EP
 Fürdővizek: szigorúbb tisztasági határértékek, több és jobb tájékoztatás
 Betiltják a higanyt tartalmazó mérőműszereket
 Levegőtisztaság: szigorúbb határértékek, ellenőrző állomások

Szolgáltatások
 Szolgáltatási irányelv: 2009 végére számos szektorban fel kell számolni a szolgáltatások 

tagállamok közötti szabad áramlása útjában álló akadályokat
 2011 és 2013 között teljesen meg kell nyitni a verseny előtt a postai szolgáltatásokat
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Utasjogok
 Új jogok a vasúton utazóknak: késés esetén kártalanítás jár
 A fogyatékkal élő légiutasoknak ingyenesen ke l l  segítséget adni a reptereken és a 

repülőgépeken

Közlekedés
 2010-től szabad verseny a nemzetközi vasúti személyszállításban
 Vasúti csomag: összehangolható hálózatok, egységes mozdonyvezetői engedély
 Szigorúbb légi biztonsági előírások 
 Uniós feketelistára kerülnek a nem eléggé biztonságos légitársaságok
 Egységes, hitelkártya alakú uniós jogosítvány 2013-tól

Foglalkoztatás és szociális ügyek
 Az időszakos munkavállalóknak az állandókkal azonos feltételek és juttatások járnak
 Szakmák, képesítések kölcsönös elismerése az unió minden országában
 A nemzeti munkajogra és a társadalombiztosításra nem terjed ki a szolgáltatási irányelv
 500 millió eurós „globalizációs alap” a munkahelyüket elvesztők foglalkoztatásának támogatására

A terrorizmus és a pénzmosás elleni harc
 A telekommunikációs cégeknek a terrorizmus elleni harc jegyében meg kell őrizniük a hívások 

adatait, de nem a tartalmukat
 A pénzintézetek 15 ezer euró feletti számlanyitásnál vagy átutalásnál kötelesek ellenőrizni az 

ügyfél személyazonosságát 
 A kaszinóknak ellenőrizniük kell a 2000 eurónál többel játszók személyazonosságát
 Szigorúbb biztonsági intézkedések a reptereken, de testátvilágítás nélkül

Pénzügyi szolgáltatások
 2010-től 100 ezer eurós kötelező bankbetét-garancia
 A könyvvizsgáló cégeknek igazolniuk kell az általuk auditáltaktól való függetlenségüket

Szabad mozgás és bevándorlás
 Az ellenőrzés nélküli határátkelést biztosító schengeni övezet kibővítése - Magyarországra is
 Közös szabályok az illegális bevándorlók fogadására és visszatérésük támogatására
 Büntetés az illegális bevándorlókat foglalkoztatóknak

Külpolitika, emberi jogok
 EP-felhívás: az egész világon töröljék el a halálbüntetést
 Szaharov-díj: az EP emberi jogi elismerése a gondolat szabadságáért
 EP-aggodalmak a kínai és oroszországi emberi jogi helyzet miatt
 EP: az USA zárja be a guantánamói fogolytábort
 Parlamenti kritika a CIA európai tevékenysége felett szemet hunyó uniós tagállamoknak
 Izrael-Palesztina: a képviselők a „két állam” megoldás mellett
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Intézményi döntések, bővítés 
 Az EP csak José Barroso második, módosított listáját fogadta el az Európai Bizottság 

jóváhagyásakor
 Támogatás a lisszaboni szerződésnek az alkotmánytervezet kudarca után
 Bővítés: EP-igen Bulgária és Románia EU-csatlakozásához
 EP-támogatás a csatlakozási tárgyalások megkezdéséről Törökországgal, Horvátországgal és 

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal. 
 EP: a további bővítéseknél figyelembe kell venni az EU befogadási kapacitását
 Parlamenti igen a szlovén, a ciprusi, a máltai és a szlovák euróra

Több uniós pénz a kiemelt célokra
 Költségvetési keret 2007-2013 - 4 milliárd euróval több az EP kiemelt céljaira: a külpolitikára, az 

innovációra, a strukturális támogatásokra és a környezetvédelemre
 53 milliárd euró a hetedik kutatási keretprogramra, 309 millió a budapesti Európai Technológiai 

és Innovációs Intézetre
 3,4 milliárd euró az európai műholdas rendszerre, a Galileóra 
 7 milliárd euró a tanulást támogató uniós programokra, például az Erasmusra. 

Következik...
Jelentős jogszabályok, amelyekről várhatóan még ebben a ciklusban dönt az Európai Parlament, illetve 
azok, amelyeknél nézeteltérés van az EP és a tagállami kormányokat képviselő Tanács között:

 Munkaidő-irányelv: az EP három éven belül véget vetne a tizenkét hónapos átlagban számolt 48
órás maximális munkahét alóli kivételeknek

 Energiapiac: a képviselők a gáz- és a villanyárampiacon a hatékonyság növelése érdekében 
tulajdonjogilag szétválasztanák a termelést és a szállítást

 Telekommunkációs csomag: a hálózatokhoz való hozzáférés megkönnyítése a 
fogyasztóvédelem erősítése mellett

 Roaming: olcsóbb sms-küldés és -fogadás másik tagállamban
 Család és munka: javaslat az anyasági szabadság 18 hétre történő meghosszabbítására
 Új diszkrimináció-elleni irányelv: a foglalkoztatáshoz, szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

egyenlőségének biztosítása vallásra, fogyatékra, korra, szexuális irányultságra való tekintet 
nélkül

 Új tőkekövetelményi előírások a felelőtlen hitelezési gyakorlatok ellen
 Határokon átnyúló egészségügy: betegmobilitás, könnyebb hozzáférés más tagállamok 

egészségügyi szolgáltatásaihoz
 Hajózás: új szabályok a hajók ellenőrzéséről, a zászló szerinti országok kötelezettségeiről, a 

balesetek és a tengerek szennyezésének megelőzésről
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