
 

Plenáris hírlevél
2019. november 25-28., Strasbourg
 
A 2019-2024 közötti időszakra hivatalba lépő Bizottság
megválasztása 
Ursula von der Leyen megválasztott bizottsági elnök szerda reggel mutatja be a
biztosokat, ezt követően szavaz a Parlament a felálló Biztosi Testületről.
 
 
25. éghajlatváltozási konferencia: a Parlament 2050-re
éghajlatsemlegességet akar 
Az EU-nak el kell köteleznie magát amellett, hogy 2050-re  nullára szorítja le az
üvegházhatásúgáz-kibocsátását, fogalmaznak a képviselők egy kedden szavazásra
bocsátott indítványban.
 
 
A Lux-filmdíj ünnepélyes átadása 
A Parlament elnöke, David Sassoli szerdán a strasbourgi ülésteremben a döntős
filmrendezők jelenlétében hozza nyilvánosságra a 2019-es Lux-filmdíj nyertesének
nevét.
 
 
Oleg Szencov átveszi a 2018-as Szaharov-díjat 
A Parlament november 26-án ünnepélyes keretek között adja át a Szaharov-díjat a
2018-as díjazottnak, az orosz börtönből nemrégi kiszabadult Oleg Szencov ukrán
filmrendezőnek.
 
 
Állítsuk meg a nők elleni erőszakot:  ratifikálják a tagállamok az
Isztambuli Egyezményt 
A képviselők az Isztambuli Egyezményről és a nők elleni erőszakkal szembeni fellépés
egyéb módjairól vitáznak hétfő délután.
 
 
2020-as uniós költségvetés végszavazása 
Az EP szerdán várhatóan támogatja a 2020-as uniós büdzséről született
megállapodást, amelynek köszönhetően több forrás jut az éghajlatra, a kutatásra, az
infrastruktúrára, és a fiatalokra.
 
 
Harminc éve szabadság és demokrácia: a képviselők a bársonyos
forradalomra emlékeznek
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A Parlament hétfő este a mai Csehországba és Szlovákiába szabadságot és
demokráciát elhozó bársonyos forradalom harminc éves évfordulójára emlékeznek.
 
 
Egyéb témák a napirenden   
A plenáris ülésen az alábbi további témákról folytatnak vitát és szavaznak a
képviselők. 
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/hu/agenda/briefing/2019-11-25

 
 
Hírlevél
 

Kapcsolatok 
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További információ
Napirendtervezet
Élő közvetítés a plenáris ülésről (EbS+)
Sajtótájékoztatók és egyéb események élő közvetítése (EP Live)
Az EP multimédiás honlapja (angolul)
EP Newshub
A képviselőcsoportok sajtótájékoztatója pénteken 11:00-től

BALÁZS Eszter
sajtóreferens

(+32) 2 28 42373 (BXL)
(+33) 3 881 73839 (STR)
(+32) 470 88 08 77
@Europarl_HU
eszter.balazs@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu//news/hu/agenda/briefing/2019-11-25
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/agendas.html
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/hu/schedule
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/home
http://www.epnewshub.eu
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20191122-1100-SPECIAL-UNKN
https://twitter.com/Europarl_HU


A 2019-2024 közötti időszakra hivatalba lépő
Bizottság megválasztása
 
Ursula von der Leyen megválasztott bizottsági elnök
szerda reggel mutatja be a biztosokat, ezt követően szavaz
a Parlament a felálló Biztosi Testületről.
 
A parlamenti Elnökök Értekezlete (azaz David Sassoli parlamenti elnök és a képviselőcsoportok
elnökei) november 21-én, csütörtökön lezártnak nyilvánították a biztosjelölt-meghallgatásokat.
 
A Parlament szerdán délben név szerinti szavazással fogadja el vagy utasítja el a jövendő
bizottsági elnök és a Tanács által javasolt Biztosi Testületet. A Biztosi Testület egészének
jóváhagyásához egyszerű többségre van szükség. A szavazásra azt követően kerül sor, hogy
délelőtt  a  Bizottság  jövendő elnöke,  Ursula  von  der  Leyen bemutatja  csapatát  és  annak
programját,  majd  vitát  folytat  a  képviselőkkel.
 
A megválasztott Bizottság 2019. december elsején kezdené meg munkáját.
 
Vita: november 27., szerda
 
Szavazás: november 27., szerda
 
Eljárás: az Európai Bizottság megválasztása
 
Sajtótájékoztató: november 27., szerda, 13:30-14:30 óra között, David Sassoli, az Európai
Parlament elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság megválasztott elnöke
részvételével
 
További információ
A biztosjelölt-meghallgatások honlapja
Az eljárás lépései (a testület bemutatása, angolul)
Az eljárás lépései (szavazás, angolul)
EP kutatószolgálat: a szerződéses előírások bizottsági végrehajtásának parlamenti ellenőrzése
(angolul)
EP kutatószolgálat: A Bizottság mint ügyvivő kormányzat (angolul)
Az Európai Parlament Eljárási szabályzata - 125. cikk: A Bizottság megválasztása
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag, a Bizottság megválasztása
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag, meghallgatások
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https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate_hu
https://ec.europa.eu/commission/towards-new-commission_en#political-guidelines
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/hearings2019/commission-hearings-2019
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2801(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2109(INS)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631748/EPRS_STU(2019)631748_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631748/EPRS_STU(2019)631748_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/642267/EPRS_ATA(2019)642267_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-125_HU.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/election-of-2019-2024-commission_13903_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/2019-hearings-of-commissioners-designate_13229_pk


25. éghajlatváltozási konferencia: a Parlament
2050-re éghajlatsemlegességet akar
 
Az EU-nak el kell köteleznie magát amellett, hogy 2050-re
nullára szorítja le az üvegházhatásúgáz-kibocsátását,
fogalmaznak a képviselők egy kedden szavazásra
bocsátott indítványban.
 
A képviselők a december 12-én és 13-án Madridban megrendezendő, huszonötödik ENSZ
éghajlatváltozási konferencia (COP25) előtt szavaznak az állásfoglalási indítványról, amelyben
azt kérik: az Unió 2050-re érje el az éghajlatsemlegességet, és az erről szóló stratégiát nyújtsa
be az  ENSZ számára.  Ez  a  stratégia  garantálná,  hogy  az  EU továbbra  is  ez  élen  jár  az
éghajlatváltozás  ellen  vívott  küzdelemben.
 
Az állásfoglalástervezet szerint a Bizottság megválasztott elnöke, Ursula von der Leyen által
bejelentett európai zöld „New Deal”-nek 2030-ig 55 százalékos kibocsátáscsökkentést kellene
előírnia ahhoz, hogy 2050-re az Unió elérhesse a klímasemlegességet.
 
Az Európai Parlament küldöttsége december 9. és 14. között vesz részt a COP25 madridi
eseményein.
 
Vita: november 25., hétfő
 
Szavazás: november 26., kedd
 
Eljárás: állásfoglalás
 
További információ
Az eljárás lépései (angolul)
Az ENSZ COP25 honlapja (angolul)
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (angolul, 2019.11.6.)
Az EP kutatószolgálat összefoglalója a COP25-ről (angolul)
Szabadon elérhető kép- és hanganyag
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2712(RSP)&l=en
https://unfccc.int/cop25
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191105IPR65866/cop25-meps-push-for-co2-neutrality-by-2050
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642344/IPOL_STU(2019)642344_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/cop-25-in-madrid_13902_pk


A Lux-filmdíj ünnepélyes átadása
 
A Parlament elnöke, David Sassoli szerdán a strasbourgi
ülésteremben a döntős filmrendezők jelenlétében hozza
nyilvánosságra a 2019-es Lux-filmdíj nyertesének nevét.
 
A 2019-ben a döntőbe jutó filmek az alábbiak: Mads Brügger Cold Case Hammarskjöld (Dánia,
Norvégia, Svédország, Belgium), Teona Strugar Mitevska Isten létezik és Petrunijának hívják
(Észak-Macedónia, Belgium, Szlovénia, Horvátország, Franciaország),
 
és Rodrigo Sorogoyen A rendszer (Spanyolország, Franciaország)
 
című filmje.
 
Az Európai Parlament mindhárom film feliratozási költségeit állja az Unió 24 hivatalos nyelvére,
emellett minden EU tagállam számára digitális mozicsomagot állít össze.
 
A Parlament a nyertes alkotást a látás- és halláskárosultak számára is elérhetővé teszi, és részt
vesz a film nemzetközi reklámozásában. A 2019-es Lux-filmdíjat elnyerő alkotást a képviselők
választják ki.
 
Az Európai Parlament alelnöke, Dobrev Klára (S&D, Magyarország) és a Kulturális Bizottság
elnöke, Sabine Verheyen (EPP, Németország) a három film rendezőjével együtt november 27-
én, szerdán 15:30 órától sajtótájékoztatót tart Strasbourgban.
 
A Lux-filmdíj célja az európai filmgyártás támogatása. A díj segít abban, hogy elterjedjenek az
európai alkotások, és hozzájárul a fontos politikai és társadalmi kérdésekről zajló vitához.  A
díjat először 2007-ben ítélték oda.
 
Ünnepélyes díjátadás: november 27., szerda 13:00
 
Eljárás: ünnepélyes díjátadás
 
Sajtótájékoztató: november 27., szerda 15:30
 
 
További információ
A Lux-filmdíj honlapja (angolul)
Cold Case Hammarskjöld, rendező: Mads Brügger  (Dánia, Norvégia, Svédország, Belgium)
Isten létezik és Petrunijának hívják, rendező: Teona Strugar Mitevska  (Észak-Macedónia,
Belgium, Szlovénia, Horvátország, Franciaország)
A rendszer, rendező: Rodrigo Sorogoyen  (Spanyolország, Franciaország)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://luxprize.eu/home
http://luxprize.eu/home
https://luxprize.eu/node/1070
https://luxprize.eu/node/1071
https://luxprize.eu/node/1071
https://luxprize.eu/node/1078
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/lux-prize-2019_13501_pk


Oleg Szencov átveszi a 2018-as Szaharov-díjat
 
A Parlament november 26-án ünnepélyes keretek között
adja át a Szaharov-díjat a 2018-as díjazottnak, az orosz
börtönből nemrégi kiszabadult Oleg Szencov ukrán
filmrendezőnek.
 
Oleg Szencovot tavaly ismerte el Szaharov-díjjal az Európai Parlament. A filmrendezőt azonban
csak nemrég bocsátották szabadon azt követően, hogy Oroszországban 20 évre ítélték a a
Krím félsziget de facto orosz vezetése elleni terrorista cselekmények tervezésének vádjával.
Szencovot szeptember 7-én egy orosz-ukrán fogolycsere keretében engedték szabadon.
 
A strasbourgi ülésteremben november 26-án 12:00-12:30 óra között zajló díjátadáson Oleg
Szencov is jelen lesz.
 
A Szaharov-díj a gondolat- és véleményszabadságért Andrej Szaharov, a Nobel-békedíjjal
kitüntetett orosz fizikus nevét viseli. A díjat 1988-ban alapították, és az emberi és alapvető jogok
védelme érdekében munkálkodó egyéneket vagy szervezeteket tüntetnek ki vele.
 
Ünnepélyes díjátadás: november 26., kedd
 
Eljárás: díjátadás
 
Sajtótájékoztató: november 26., kedd, várhatóan 12:45-13:15óra között Oleg Szencov
filmrendező és David Sassoli, az Európai Parlament elnöke részvételével
 
További információ
David Sassoli, a Parlament elnökének nyilatkozata Oleg Szencov szabadon engedése
alkalmával (2019.9.7., angolul)
A gondolat szabadságát elismerő Szaharov-díj honlapja
A 2018-as Szaharov-díj
Korábbi díjazottak
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20181023IPR17126/oleg-sentsov-awarded-the-2018-sakharov-prize
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/hu/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190830IPR60003/statement-by-president-sassoli-on-sakharov-prize-winner-oleg-sentsov-s-release
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190830IPR60003/statement-by-president-sassoli-on-sakharov-prize-winner-oleg-sentsov-s-release
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/hu/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/gondolatszabadsag
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/hu/laureates/since-2010.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/oleg-sentsov-sakharov-prize-2018_8901_pk


Állítsuk meg a nők elleni erőszakot:  ratifikálják
a tagállamok az Isztambuli Egyezményt
 
A képviselők az Isztambuli Egyezményről és a nők elleni
erőszakkal szembeni fellépés egyéb módjairól vitáznak
hétfő délután.
 
November 25-én, a nők elleni erőszak felszámolásának nemzetközi napján a Parlament az
Isztambuli Egyezményhez való uniós csatlakozásról tart vitát. Az Unió ugyan már 2017-ben
aláírta  az  egyezményt,  azonban  több  tagállam,  köztük  Magyarország,  még  mindig  nem
ratifikálta  azt.  A  képviselők  várhatóan  felszólítják  ezeket  a  tagállamokat,  hogy  sürgősen
fogadják el az egyezményt, és tegyék meg a szükséges törvényhozási és politikai lépéseket a
nők elleni erőszak felszámolására.
 
A nemzetközi nap tiszteletére a strasbourgi épület hétfőn narancssárga világítást kap.
 
Háttér
 
Az Európa Tanács nők elleni erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló egyezménye,
azaz az Isztambuli Egyezmény az első jogilag kötelező erejű nemzetközi megállapodás a nők
védelmében.  Az  egyezmény  átfogó  eszközrendszert  hozott  létre  a  nők  elleni  erőszak
megelőzésére,  az  áldozatok  támogatására  és  az  elkövetők  megbüntetésére.
 
Bár az Unió már 2017. június 13-án aláírta az egyezményt, hét tagállam még mindig nem
ratifikálta azt:  Bulgária,  Csehország, Magyarország, Litvánia,  Lettország, Szlovákia és az
Egyesült  Királyság.
 
Vita: november 25., hétfő
 
Szavazás: november 28., csütörtök
 
Eljárás: nem jogalkotási állásfoglalás
 
 
További információ
A Parlament állásfoglalása az Isztambuli Egyezményhez való csatlakozásról (2017.9.12.)
EP kutatószolgálat: Nők elleni erőszak az Unióban - helyzetkép (2019.9.2., angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.un.org/en/events/endviolenceday/
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0329_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630296/EPRS_BRI(2018)630296_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


2020-as uniós költségvetés végszavazása
 
Az EP szerdán várhatóan támogatja a 2020-as uniós
büdzséről született megállapodást, amelynek
köszönhetően több forrás jut az éghajlatra, a kutatásra, az
infrastruktúrára, és a fiatalokra.
 
A képviselők a Bizottság javaslatán felül további 850 millió eurót harcoltak ki a 2014-2020
közötti  többéves költségvetési  keret  utolsó éves büdzséje számára. Az extra forrásokat a
Parlament számára fontos területeken: az éghajlatváltozás elleni fellépésre (több mint 500 millió
euróval több forrás), innovációra, kutatás-fejlesztésre, és a fiatalokra költik majd el.
 
A részletekért,  és  a  háromoldalú  egyeztetőtárgyalásokon  november  18-án  megszületett
eredményre  vonatkozó  reakciókért  olvassa  el  a  Parlament,  a  Bizottság,  és  a  Tanács
sajtóközleményét  (angolul).
 
Az Unió költségvetésének 93 százalékát a tagállamokban a polgárokra, régiókra, városokra,
gazdálkodókra, kutatókra, diákokra, civil szervezetekre és vállalatokra fordítják.
 
A 2020-as költségvetés kötelezettségvállalási előirányzata 168,688 milliárd euró, a kifizetési
előirányzat 153,6 milliárd euró. A kifizetések az adott évben ténylegesen elköltött összeget
jelentik. A kötelezettségvállalások ezzel szemben egy adott program vagy projekt számára
összesen, több éven át rendelkezésre álló összegeket tartalmazzák.
 
Szavazás: november 27., szerda
 
Eljárás: költségvetési
 
További információ
Sajtóközlemény a Tanáccsal született megállapodásról (2019.11.18., angolul)
Monika Hohlmeier (EPP, Németország) vezető jelentéstevő (a Bizottság költségvetése)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D, Spanyolország), a többi fejezet jeletéstevője
Az eljárás lépései (angolul)
Az Európai Parlament költségvetési jogköre
A költségvetési eljárás
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191118IPR66837/eu-budget-2020-deal-investing-more-in-climate-action-youth-and-research
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6280
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/11/18/2020-eu-budget-council-and-parliament-reach-agreement/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191118IPR66837/eu-budget-2020-deal-investing-more-in-climate-action-youth-and-research
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96780/MONIKA_HOHLMEIER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96991/EIDER_GARDIAZABAL+RUBIAL/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2028(BUD)
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/hu/powers-and-procedures/budgetary-powers
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/10/the-budgetary-procedure
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Harminc éve szabadság és demokrácia: a
képviselők a bársonyos forradalomra
emlékeznek
 
A Parlament hétfő este a mai Csehországba és Szlovákiába
szabadságot és demokráciát elhozó bársonyos forradalom
harminc éves évfordulójára emlékeznek.
 
A képviselők és a Bizottság a szabadságért és demokráciáért Közép- és Kelet-Európában
folytatott harc jelentőségéről vitáznak. Az 1989-esi események vezettek el a vasfüggöny által
szétválasztott kontinens egyesítéséhez.
 
További információ
A bársonyos forradalom évfordulója alkalmából rendezett parlamenti kiállítás (videóanyag)
A bársonyos forradalom évfordulója alkalmából rendezett parlamenti kiállítás (képanyag)
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/exhibition-30th-anniversary-velvet-revolution-sassoli-sefcovic_I180265-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/opening-of-exhibition-on-30th-anniversary-of-velvet-revolution_EP-095294A_c
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Egyéb témák a napirenden  
 
A plenáris ülésen az alábbi további témákról folytatnak
vitát és szavaznak a képviselők. 
 

Vita az Airbus-ügyben hozott WTO-határozat európai mezőgazdaságra gyakorolt
hatásáról és az annak kezelését célzó lépésekről, hétfőn 
Az  EU  és  Ukrajna  közötti  szerződés  baromfihúsra  vonatkozó  kereskedelmi
kedvezményeinek  módosítása,  Győri  Enikő,  vita  hétfőn,  szavazás  kedden   
Gyermekjogok a gyermek jogairól szóló egyezmény elfogadásának 30. évfordulója
alkalmából, vita november 13-án, szavazás kedden 
Az LGBT emberek nyilvános megkülönböztetése és gyűlöletbeszéd,  a Bizottság
felszólalása, vita kedden 
A WTO feljebbviteli  bíróságának válsága,  a Bizottság felszólalása,  vita kedden,
szavazás csütörtökön 
A  szélsőséges  időjárás  hatása  városi  területekre  és  a  kulturális  örökségre,  a
Bizottság  felszólalása,  vita  kedden 
Orosz vizsgálat litván bírók ellen, vita hétfőn, szavazás csütörtökön
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