
 

Hírlevél
2019.  december  16-19.  –  Plenáris  ülés  –
Strasbourg
 
Ilham Tohti kapja a 2019-es Szaharov-díjat 
Ilham Tohti ujgur tudós és emberi jogi aktivista szerda délben ünnepélyes keretek
között kapja meg a 2019-es, a gondolat szabadságáért járó Szaharov-díjat.
 
 
A Parlament új európai ombudsmant választ 
A Parlament kedden titkos szavazással választja meg öt évre az új európai
ombudsmant. Öt jelölt indult a posztért.
 
 
Uniós csúcs: a Parlament megvitatja az eredményeket 
A képviselők szerda délelőtt vitatják meg az európai állam- és kormányfők december
12-13-i tanácsülésének eredményeit a Tanács és a Bizottság elnöke részvételével.
 
 
A Lisszaboni Szerződés és az Alapjogi Charta: tíz éve történtek az
alapvető uniós reformok 
A képviselők szerda reggel emlékeznek meg a demokráciát és a Parlamentet
megerősítő, és az európaiak jogait kiterjesztő reformokról.
 
 
Máltai jogállamiság és Daphne Caruana Galizia meggyilkolása 
A Parlament a Daphne Caruana Galizia máltai újságíró meggyilkolása miatt indított
nyomozásról és a máltai politikai zűrzavarról folytat vitát kedden és szavaz
csütörtökön.
 
 
A Parlament várhatóan elítéli a lengyelországi „LGBTI-mentes
övezeteket" 
Az EP állásfoglalást fogad el a hátrányos megkülönböztetés és gyűlöletbeszéd ellen,
amellyel  az LGBTI közösség tagjai egyes uniós tagállamokban - például
Lengyelországban - szembesülnek.
 
 
A Parlament a méhek védelmében kevesebb növényvédő szert akar 
A képviselők várhatóan a növényvédő szerek használatának további csökkentését,
több kutatásra szánt forrást, és a méhek fokozott megfigyelését kérik az európai
beporzók túlélése érdekében.
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Uniós támogatással való visszaélések megállítása egyes
tagállamokban 
A mezőgazdasági területek felvásárlásáról és hatalommal való visszaélésről szóló
közelmúltbeli sajtóhírek után a képviselők az uniós pénzek védelmét célzó lépésekről
kérdezik a Bizottságot.
 
 
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/2019-12-16
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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

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/2019-12-16
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
https://twitter.com/Europarl_HU


•

•

Ilham Tohti kapja a 2019-es Szaharov-díjat
 
Ilham Tohti ujgur tudós és emberi jogi aktivista szerda
délben ünnepélyes keretek között kapja meg a 2019-es, a
gondolat szabadságáért járó Szaharov-díjat.
 
A  díjat  azonban  nem  ő,  hanem  lánya,  Jewher  Ilham  veszi  át:  Tohtit  szeparatizmussal
kapcsolatos vádak alapján életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték Kínában. Jewher Ilham a
Parlament elnökétől, David Sassolitól szerda délben, a strasbourgi ünnepélyes ülésen veszi át a
díjat apja nevében.
 
Sassoli elnök és Jewher Ilham a díjátadás után 12:40 órától sajtótájékoztatót tart a Daphne
Caruana Galizia sajtótájékoztató teremben.
 
Az ünnepélyes  díjátadás és  a  sajtótájékoztató  élőben követhető  az  EP Live  és  az  EbS+
csatornán.
 
Az idei Szaharov-díj döntősei az alábbiak voltak:
 

A meggyilkolt brazil politikai és emberi jogi aktivista, Marielle Franco, az őslakos
brazil vezető és környezetvédő Raoni törzsfőnök, és Claudelice Silva dos Santos
brazil környezetvédő és emberi jogi aktivista, valamint a 
The Restorers:  öt  kenyai  diák  -  Stacy  Owino,  Cynthia  Otieno,  Purity  Achieng,
Mascrine Atieno és Ivy Akinyi -, akik a női nemiszerv-csonkítás áldozatai számára
fejlesztettek ki egy alkalmazást, az i-Cut-ot.
 

A Szaharov-díj
 
A Szaharov-díj a gondolat- és véleményszabadságért Andrej Szaharov, a Nobel-békedíjjal
kitüntetett orosz fizikus nevét viseli. 1988-ban alapították, és olyan embereket vagy csoportokat
tüntetnek ki vele, akik az emberi és alapvető jogok védelme érdekében dolgoznak.
 
Ünnepélyes díjátadás: december 18., szerda
 
Eljárás: díjátadás
 
Sajtótájékoztató:  december 18.,  szerda,  12:40-13:10 órakor,  David Sassoli  elnök és
Jewher Ilham részvételével
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https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/hu/schedule/
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=1&institution=&date=12/12/2018
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191008IPR63719/sakharov-prize-2019-meps-choose-the-finalists


További információ
Sajtóközlemény: Ilham Tohti kapja a 2019-es Szaharov-díjat (2019.10.24., angolul)
A Szaharov-díj honlapja
A Külügyi Bizottság elnöke, David McAllister nyilatkozata a 2019-es Szaharov-díj döntősei
kapcsán (videó)
A Szaharov-díj hálózata
EP kutatószolgálat cikkválogatás (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag

Plenáris ülés

HU Sajtószolgálat, Kommunikációs Főigazgatóság
Európai Parlament - szóvivő: Jaume Duch Guillot
A sajtóosztály központi telefonszáma: (32 2 ) 28 33000

4 I 12

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191018IPR64639/ilham-tohti-awarded-the-2019-sakharov-prize
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/hu/home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/vote-shortlist-of-3-candidates-sakharov-prize-2019_I178341-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/vote-shortlist-of-3-candidates-sakharov-prize-2019_I178341-V_v
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/hu/sakharov-prize-network/sakharov-prize-network.html
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_Sakharov_Prize_Dec_2019_final.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2019_13234_pk


A Parlament új európai ombudsmant választ
 
A Parlament kedden titkos szavazással választja meg öt
évre az új európai ombudsmant. Öt jelölt indult a posztért.
 
A Parlament minden törvényhozási ciklus elején új ombudsmant választ. Az ombudsman az
uniós intézmények, testületek, irodák és ügynökségek feltételezett visszaéléseit vizsgálja, saját
kezdeményezésre vagy az uniós polgárok bejelentése alapján.
 
A titkos szavazással történő választásra december 17-én, kedden délben, az esetlegesen
szükséges második vagy harmadik szavazási körre másnap kerül sor. A megválasztáshoz a
nyertes jelöltnek a leadott szavazatok többségét kell megszereznie.
 
A december 3-i nyilvános meghallgatáson a képviselők pártatlanságukról, és megválasztásuk
esetén a nyomon követhetőség és átláthatóság érdekében teendő lépéseikről kérdezték a 
jelölteket.
 
Háttér
 
Jelenleg az ír Emily O'Reilly az ombudsman, aki a pozíciót betöltő első nőként lépett hivatalba
2013 júliusában. Elődje Jacob Söderman (1995-2003) és Paraskevas Nikiforos Damandouros
(2003-2013) volt.
 
Vita: december 18., szerda (2018-as jelentés)
 
Szavazás: december 17., kedd, szükség esetén december 18., szerda
 
Eljárás: az ombudsman megválasztása
 
További információ
A 2019-es európai ombudsmanválasztás honlapja
A jelöltek
A jelöltek meghallgatása a Petíciós Bizottságban (2019.12.3.)
Az Európai Ombudsman honlapja
Az ombudsman megválasztása - a Parlament Eljárási Szabályzata
Sajtóközlemény: a Petíciós Bizottság a Tanács és a Bizottság áltáthatóságának vizsgálatát
kéri az európai ombudsmantól (2019.11.11., angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191204IPR68250/members-heard-candidates-for-the-next-of-eu-ombudsman
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191022IPR64828/election-of-eu-ombudsman
https://www.ombudsman.europa.eu/hu/emily-oreilly
https://www.ombudsman.europa.eu/hu/history/past-ombudsmen/1/biography/en
https://www.ombudsman.europa.eu/hu/history/past-ombudsmen/2/biography/hu
http://www.europarl.europa.eu/ombudsmanelection2019/hu/home/home.html
http://www.europarl.europa.eu/ombudsmanelection2019/hu/candidates/candidates.html;jsessionid=705B662D34E2784A1E99DFB8E0BE7D34
http://www.europarl.europa.eu/ombudsmanelection2019/hu/hearings/hearings.html;jsessionid=8B9B2C8940D91A754941A446BC9C5C55
https://www.ombudsman.europa.eu/hu/home
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-231_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191111IPR66225/ombudsman-should-continue-inquiring-into-council-and-commission-s-transparency
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191111IPR66225/ombudsman-should-continue-inquiring-into-council-and-commission-s-transparency
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Uniós csúcs: a Parlament megvitatja az
eredményeket
 
A képviselők szerda délelőtt vitatják meg az európai állam-
és kormányfők december 12-13-i tanácsülésének
eredményeit a Tanács és a Bizottság elnöke részvételével.
 
Az Európai Tanács célja, hogy megállapodjon az Unió hosszú távú éghajlati stratégiáról alkotott
álláspontjában, amely a 2050-re elérendő klímasemlegességgel számol. A Parlamentben a
csúcstalálkozó előtti napon a Bizottság rendkívüli plenáris ülésen mutatta be első ízben az
európai zöld megállapodás nevű tervét.
 
Az uniós vezetők az Unió 2021 és 2027 közötti költségvetéséről, az Európa jövőjéről rendezett
konferenciáról, és egyes külpolitikai kérdésekről is vitáznak.
 
Az euróövezeti csúcstalálkozó december 13-án a december 4-i eurócsoport találkozón született
eredmények alapján a gazdasági és monetáris unióval kapcsolatos fejleményeket tekinti át.
 
Az Unió 27 tagállama december 13-án egy másik találkozón a brexitről, különösen a jövendő
EU-Egyesült Királyság kapcsolatot rendező tárgyalásokról cserél eszmét az előző napi brit
választások eredménye fényében.
 
Vita: december 18., szerda
 
Eljárás: a Tanács és a Bizottság felszólalása
 
További információ
Az Európai Tanács december 12-13-i ülésének napirendtervezete
Az EU27 december 13-i brexit-ülésének napirendtervezete
A december 13-i euróövezeti csúcstalálkozó napirendtervezete
Sajtóközlemény: Brexit  - a parlamenti képviselőcsoportok vezetői támogatják a 2020.1.31-ig
tartó hosszabbítást (2019.10.24., angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191203IPR68087/europai-zold-megallapodas-elso-kepviseloi-reakciok
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_19_6691
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191007IPR63549/a-hosszu-tavu-budzse-kesese-rossz-hir-a-polgaroknak-es-a-vallalatoknak-is
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191210IPR68711/conference-on-the-future-of-europe-input-by-afco-committee-finalised
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191210IPR68711/conference-on-the-future-of-europe-input-by-afco-committee-finalised
https://www.consilium.europa.eu/hu/meetings/eurogroup/2019/12/04/
https://www.consilium.europa.eu/hu/meetings/european-council/2019/12/12-13/
https://www.consilium.europa.eu/hu/meetings/european-council/2019/12/13/
https://www.consilium.europa.eu/hu/meetings/euro-summit/2019/12/13/
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191024IPR65002/brexit-ep-group-leaders-support-a-flexible-extension-until-31-1-20
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191024IPR65002/brexit-ep-group-leaders-support-a-flexible-extension-until-31-1-20
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-12-and-13-december-2019_13803_pk


A Lisszaboni Szerződés és az Alapjogi Charta: tíz
éve történtek az alapvető uniós reformok
 
A képviselők szerda reggel emlékeznek meg a demokráciát
és a Parlamentet megerősítő, és az európaiak jogait
kiterjesztő reformokról.
 
A Parlament elnöke, David Sassoli a szerda reggeli ünnepélyes ülésen a Lisszaboni Szerződés
életbe lépésének tíz éves évfordulójára emlékezve rövid beszédben hangsúlyozza a lisszaboni
reformok jelentősségét. A beszédet a képviselőcsoportok vezetőinek felszólalása követi.
 
A szerződésnagyobb hatáskört adott a Parlamentnek az intézmények ellenőrzésében és a
demokratikus elszámoltatásban. A Parlament a jogalkotási és a költségvetési folyamatokban is
nagyobb  szerephez  jutott.  A  szerződés  emellett  leszögezte,  hogy  „a  Parlament  az  Unió
polgárainak  képviselőiből  áll",  és  a  Parlament  kezébe  adta  a  Bizottság  elnöke
megválasztásának  jogát.
 
A  Lisszaboni  Szerződés  az  Európai  Unió  alapértékeként  ismerte  el  a  demokratikus
egyenlőséget, a képviseleti és részvételi demokráciát, emellett jogilag kötelező érvényűvé tette
az  Európai  Unió  Alapjogi  Chartáját.  A  charta  az  Euópai  Unióban  élvezett  személyes,
állampolgári,  politikai,  gazdasági  és  szociális  jogokat  foglalja  össze.
 
Vita: december 18., szerda
 
Eljárás: vita
 
További információ
Ismertető: A Lisszaboni Szerződés
EP kutatószolgálat: Az Alapjogi Charta alkalmazása az Unió intézményi keretei között (angolul)
A Lisszaboni Szerződés
Az Európai Unió Alapjogi Chartája
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/hu/powers-and-procedures/the-lisbon-treaty
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/hu/powers-and-procedures/the-lisbon-treaty
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/hu/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/hu/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/5/the-treaty-of-lisbon
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642806/EPRS_STU(2019)642806_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:12007L/TXT&from=HR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=EN
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Máltai jogállamiság és Daphne Caruana Galizia
meggyilkolása
 
A Parlament a Daphne Caruana Galizia máltai újságíró
meggyilkolása miatt indított nyomozásról és a máltai
politikai zűrzavarról folytat vitát kedden és szavaz
csütörtökön.
 
December  3-4-én parlamenti  delegáció  járt  az  országban,  hogy a  helyszínen mérje  fel  a
helyzetet.  A  delegáció  találkozott  Joseph  Muscat  miniszterelnökkel,  Owen  Bonnici
igazságügyminiszterrel, a házelnökkel, a főügyésszel és a rendőrség vezetőjével, valamint
számos  civil  szervezettel,  újságíróval,  és  a  2017-ben  meggyilkolt  újságíró,  író  és
korrupcióellenes  aktivista,  Daphne  Caruana  Galizia  családjával.
 
Vita: december 17., kedd
 
Szavazás: december 19., csütörtök
 
Eljárás: a Bizottság felszólalása, állásfoglalással
 
További információ
Sajtóközlemény a máltai delegációról (2019.12.4., angolul)
A delegáció vezetője, Sophie in 't Veld (RE, Hollandia)
EP kutatószolgálat: Az uniós jogállamiság (angolul)
Szabadon elérhető kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191204IPR68278/malta-meps-conclude-fact-finding-visit-to-assess-caruana-galizia-murder-inquiry
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/28266/SOPHIA_IN+%25252525252527T+VELD/home
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_Rule_of_law_2019.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-freedom-in-eu_13601_pk


A Parlament várhatóan elítéli a lengyelországi
„LGBTI-mentes övezeteket"
 
Az EP állásfoglalást fogad el a hátrányos
megkülönböztetés és gyűlöletbeszéd ellen, amellyel  az
LGBTI közösség tagjai egyes uniós tagállamokban -
például Lengyelországban - szembesülnek.
 
Az állásfoglalás a leszbikus, homoszexuális, biszexuális, transznemű és interszexuális (LGBTI)
embereket  célzó,  hivatalos  szervektől  érkező  hátrányos  megkülönböztetésről  és
gyűlöletbeszédről  folytatott  november  26-i  vitát  zárja  le.
 
A vita során a képviselők aggodalmuknak adtak hangot a lengyelországi ún.  „LGBTI-mentes
övezetek" miatt. Az őszi parlamenti választások előtt az ország délkeleti részén több tucat
önkormányzat, megye és tartomány jelentette ki szimbolikus állásfoglalásban, hogy „LGBTI-
ideológia  mentes".  Az  állásfoglalások  ugyan  semmilyen  módon  nem  befolyásolták  a
jogszabályokat, de hozzájárultak az LGBTI emberek megbélyegzéséhez és kizárásához, vélik a
képviselők.
 
Vita: november 26., kedd
 
Szavazás: december 18., szerda
 
Eljárás: nem jogalkotási állásfoglalás
 
További információ
EP kutatószolgálat: Az LGBTI emberek jogai az Unióban (2019.5.16., angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2019-11-26-ITM-015_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29637950
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


A Parlament a méhek védelmében kevesebb
növényvédő szert akar
 
A képviselők várhatóan a növényvédő szerek
használatának további csökkentését, több kutatásra szánt
forrást, és a méhek fokozott megfigyelését kérik az európai
beporzók túlélése érdekében.
 
A Parlament kedden vitázik és szerdán szavaz az ún. EU pollinátor kezdeményezésről, azaz a
beporzó rovarok, például méhek vagy pillangók védelmét célzó bizottsági stratégiáról.
 
A parlamenti állásfoglalás várhatóan rámutat a pollinátor kezdeményezés gyenge pontjaira,
amelyek miatt a terv alkalmatlan a beporzók európai ritkulása legfontosabb okainak kezelésére.
 
A Parlament  javaslata  szerint  a  növényvédő  szerek  használatának  csökkentését  'közös
mutatóként' kellene alkalmazni, így értékelhető lenne, mennyire hatékonyak a méhek és egyéb
beporzók  védelmében  hozott  nemzeti  intézkedések.  A  képviselők  a  növényvédő  szerek
visszaszorítását  a  következő  közös  agrárpolitikának  is  szerves  részévé  tennék.
 
Vita: december 17., kedd
 
Szavazás: december 18., szerda
 
Eljárás: nem jogalkotási állásfoglalás
 
További információ
Az EU pollinátor kezdeményezéséről szóló állásfoglalás tervezete (angolul)
Sajtóközlemény a bizottsági szavazás alkalmával (2019.12.3., angolul)
Az eljárás lépései (angolul)
Infografika: A méhek és más beporzó fajok csökkenésének okai és következményei
Szabadon elérhető kép- és hanganyag
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https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/pollinators/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191203IPR67907/meps-call-for-a-reduction-in-pesticides-to-protect-bees
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2803(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20191129STO67758/a-mehek-es-mas-beporzo-fajok-csokkenesenek-okai-es-kovetkezmenyei
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Uniós támogatással való visszaélések
megállítása egyes tagállamokban
 
A mezőgazdasági területek felvásárlásáról és hatalommal
való visszaélésről szóló közelmúltbeli sajtóhírek után a
képviselők az uniós pénzek védelmét célzó lépésekről
kérdezik a Bizottságot.
 
A  közelmúltban  újságcikkek  foglalkoztak  azzal,  hogy  magas  beosztású  hivatalnokok
hatalmukkal visszaélve hatalmas mennyiségű uniós kohéziós és mezőgazdasági támogatást
szereznek, és ezzel aláássák az európai intézményekbe vetett bizalmat.
 
Háttér
 
Az Európai Parlament már többször kérte a Bizottságot, hogy vizsgálja ki az ügyeket. 2019
márciusában a képviselők felhívták a figyelmet, hogy egyes tagállamokban „az ajánlattételi
eljárások féllegális eljárásokká váltak, amelyek akadályozzák a tisztességes versenyt, és a
csalásokat is elősegíthetik".
 
További információ
Szóbeli választ igénylő kérdés az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét érintő
összeférhetetlenségről és korrupcióról a tagállamokban
Sajtóközlemény a 2017-es költségvetés mentesítési jelentéséről (2019.3.26., angolul)
Az Európai Unió költségvetéséről szóló állásfoglalás (lásd a „Javítandó kritikus ügyek" és
„Érdekellentétek" szakaszoknál) (2019.3.26.)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2019-000041_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2019-000041_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190321IPR32114/meps-approve-eu-s-spending-in-2017
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0242_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0242_HU.html
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


•

•
•
•
•
•

•

Egyéb témák a napirenden  
 
A plenáris ülésen az alábbi további témákról folytatnak
vitát és szavaznak a képviselők. 
 

Megemlékezés az 1989. decelmber 30-i romániai forradalom 30 éves évfordulóján,
a Bizottság felszólalása, hétfőn 
Hozzáadottérték-adó csalások az e-kereskedelemben, vita hétfőn, szavazás kedden 
Makropénzügyi támogatás Jordániának, Regimenti, vita hétfőn, szavazás kedden 
Külföldre szállított állatok jóléte, a Tanács és a Bizottság felszólalása, vita kedden 
2020 utáni uniós statégia a fogyatékkal élőkre vonatkozóan, vita kedden 
Az  EU-Mercosur  szabadkereskedelmi  megállapodás  és  az  európai  zöld
megállapodás  összeegyeztethetősége,  vita  szerdán 
Emberi jogi vita: az ún. „külföldi ügynök" törvény Oroszországban, vita és szavazás
csütörtökön
 

Plenáris ülés

HU Sajtószolgálat, Kommunikációs Főigazgatóság
Európai Parlament - szóvivő: Jaume Duch Guillot
A sajtóosztály központi telefonszáma: (32 2 ) 28 33000

12 I 12


