
 

Plenáris hírlevél
2019. február 11-14., Strasbourg
 
Vita Európa jövőjéről Giuseppe Conte olasz miniszterelnökkel 
Giuseppe Conte olasz miniszterelnök kedden 17 órától folytat eszmecserét az EU
jövőjéről a képviselőkkel.
 
 
Polgári védelem: erőforrások egyesítése a hatékonyabb
katasztrófavédelem érdekében 
A 2017-18-as erdőtüzek, viharok és áradások miatt teljesítőképességének határára ért
uniós polgári védelmi rendszer modernizálásáról szavaz a Parlament kedden.
 
 
Döntés az EU-Szingapúr közötti szabadkereskedelmi
megállapodásról  
A Parlament szerdán dönt az Unió és Szingapúr közötti szabadkereskedelmi és
beruházásvédelmi megállapodásról.
 
 
A kohézió érdekében minden régiót támogatnia kell az Uniónak 
A képviselők várhatóan a regionális támogatások megvágása ellen foglalnak állást az
Unió 2021-2027 között érvényes támogatási szabályairól szóló szavazás során.
 
 
Külföldi  működőtőke-befektetés: alaposabb uniós átvilágításra van
szükség 
A Parlament csütörtökön az első uniós szintű, külföldi működőtőke-átvilágítási
rendszerről dönt, amely a stratégiai ágazatok védelmét hivatott szolgálni.
 
 
Legyen alacsonyabb az eurózónába küldött utalások díja: szavaz a
Ház 
Számoljanak fel ugyanolyan tarifát az euróban és a  hazai pénznemben történő külföldi
utalásra, és tegyék átláthatóbbá az átváltás költségeit a bankok: erről dönt csütörtökön
a Parlament.
 
 
Haszonállatok szállítása: jobb körülményeket kell teremteni  
A képviselők a rossz körülmények között szállított állatokról szóló hírek nyomán
megvizsgálják, hogyan csökkenthető az állatokat érő stressz szállítás közben.
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Szárazság: víz újrahasznosítása öntözésre a mezőgazdaságban 
A vízhiányt a kezelt szennyvíz mezőgazdasági újrahasznosításával kezelni kívánó
tervről szavaz kedden a Parlament. 
 
 
Hatékonyabb fellépést kér a Parlament a cigányellenességgel
szemben 
Az Uniónak és a tagállamoknak is többet kell tenniük a cigányellenességgel szemben,
és konkrét intézkedésekkel kell ösztönözni a romák befogadását: erről szavaz a
Parlament kedden.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/hu/agenda/briefing/2019-02-11
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További információ
Napirendtervezet
Élő közvetítés a plenáris ülésről (EP Live)
 Élő közvetítés a plenáris ülésről (EbS+)
Europarl TV
 Sajtótájékoztatók és egyéb események élő közvetítése

Az EP multimédiás honlapja
EP Newshub
A képviselőcsoportok sajtótájékoztatója pénteken 11-től

BALÁZS Eszter
sajtóreferens

(+32) 2 28 42373 (BXL)
(+33) 3881 73839 (STR)
(+32) 470 88 08 77
@Europarl_HU
eszter.balazs@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/hu/plenary
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1
http://www.europarltv.europa.eu/hu/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/hu/schedule
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/hu/other-events/video?event=20190208-1100-SPECIAL
https://twitter.com/Europarl_HU


Vita Európa jövőjéről Giuseppe Conte olasz
miniszterelnökkel
 
Giuseppe Conte olasz miniszterelnök kedden 17 órától
folytat eszmecserét az EU jövőjéről a képviselőkkel.
 
Ez már a tizenhetedik uniós állam- vagy kormányfő részvételével lezajló parlamenti vita az Unió
jövőjéről.
 
A korábbi vitákról itt tudhat meg többet.
 
A vita után Conte miniszterelnök és a Parlament elnöke, Antonio Tajani közös sajtótájékoztatót
tart.
 
A márciusi első plenáris ülésen Peter Pellegrini szlovák miniszterelnök szólal fel.
 
Vita: február 12., kedd, 17 órától
 
Eljárás: állásfoglalás nélküli vita
 
További információ
Az olasz miniszterelnök életrajza (olaszul)

Vita Európa jövőjéről
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/kulugyek
http://www.governo.it/il-presidente
http://www.governo.it/il-presidente
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/kulugyek
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-future-of-europe-with-giuseppe-conte-italian-prime-minister_10905_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-future-of-europe-with-giuseppe-conte-italian-prime-minister_10905_pk


Polgári védelem: erőforrások egyesítése a
hatékonyabb katasztrófavédelem érdekében
 
A 2017-18-as erdőtüzek, viharok és áradások miatt
teljesítőképességének határára ért uniós polgári védelmi
rendszer modernizálásáról szavaz a Parlament kedden.
 
A tagállami szakminiszterekből álló Tanáccsal informálisan már decemberben leegyeztetett új
jogszabálytervezetnek köszönhetően a tagállamok gyorsabban és hatékonyabban reagálhatnak
majd az ember által előidézett katasztrófákra. A tervezet ugyanis az erőforrások hatékonyabb
megosztását írja elő.
 
A tervezet  emellett  a  Parlament  kérésére létrehoz egy RescEU nevű eszköztartalékot  is,
amelyben erdőtüzek oltására alkalmas repülőgépek, nagy teljesítményű tűzoltófecskendők,
tábori kórházak és sürgősségi egészségügyi egységek egyaránt megtalálhatók. A bármilyen
katasztrófahelyzetben segíteni képes RescEU akkor lép közbe, amikor a tagállamnak nem áll
elég erőforrás a rendelkezésére a katasztrófahelyzet kezelésére.
 
Háttér
 
Az Unió a jelenleg önkéntes alapon működő uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül
koordinálja a segítséget kérő tagállam számára másik tagállamtól érkező, önkéntesen felajánlott
eszközöket. Az utóbbi idők szélsőséges időjárása és egyéb természeti hatások következtében a
tagállamok egyre kevésbé képesek egymásnak segíteni, különösen akkor, amikor egyszerre
néznek szembe hasonló katasztrófahelyzettel. Az Unió nem rendelkezik megfelelő kapacitással
a túlterhelt tagállamok megsegítésére.
 
Vita és szavazás: február 12., kedd
 
Eljárás: rendes jogalkotási eljárás, megállapodás első olvasatban
 
További információ
Ideiglenes megállapodás a Tanáccsal (angolul)
Sajtóközlemény az ideiglenes megállapodás alkalmával (angolul)
Jelentéstevő: Elisabetta Gardini (EPP, Olaszország)
Az eljárás lépései (angolul)
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AG/2019/01-21/1173615EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20181212IPR21641/eu-joint-response-to-disasters-deal-reached-with-council
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/58758/ELISABETTA_GARDINI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0309(COD)&l=en#tab-0


Döntés az EU-Szingapúr közötti
szabadkereskedelmi megállapodásról 
 
A Parlament szerdán dönt az Unió és Szingapúr közötti
szabadkereskedelmi és beruházásvédelmi
megállapodásról.
 
A szabadkereskedelmi megállapodás az Unió és Szingapúr közötti árukra korábban kivetett,
gyakorlatilag  összes  vámtarifát  eltávolítja.  A  térséggel  kötendő  további  megállapodások
mintájául is szolgáló szerződés liberalizálja a szolgáltatások kereskedelmét, védelmet nyújt a
különleges európai termékeknek, és megnyitja Szingapúr közbeszerzési piacát az európai
vállalatok előtt.  A megállapodás megerősíti  a munkavállalói  jogokat,  és környezetvédelmi
kitételeket  is  tartalmaz.
 
A Parlament ezzel párhuzamosan dönt egy beruházásvédelmi megállapodásról,  amely az
államok és beruházók közötti vitás ügyeket független bíróságok révén kívánja megoldani, illetve
szavaz az Unió és Szingapúr közötti egyezséget a kereskedelmen túli területekre kiterjesztő
partnerségi és együttműködési megállapodásról is.
 
Háttér
 
Szingapúr az Unió messze legjelentősebb kereskedelmi partnere a délkelet-ázsiai régióban,
amely az Unió és a régió közötti kereskedelem harmadáért, a kétoldalú beruházásoknak pedig
kétharmadáért felelős. Tízezernél is több európai vállalat Szingapúrban tartja fenn regionális
irodáját.
 
Vita: február 12., kedd
 
Szavazás: február 13., szerda
 
Sajtótájékoztató: február 13., szerda, 14:30
 
Eljárás: egyetértési
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190122IPR24009/eu-singapore-relations-meps-back-new-partnership-and-cooperation-agreement


További információ
Az EU és Szingapúr közötti szabadkereskedelmi megállapodás támogatásáról szóló
állásfoglalás (angolul)
Az EU és Szingapúr közötti szabadkereskedelmi megállapodás támogatásáról szóló ajánlás
(angolul)
Az EU és Szingapúr közötti beruházásvédelmi megállapodás támogatásáról szóló állásfoglalás
(angolul)

Az EU és Szingapúr közötti beruházásvédelmi megállapodás támogatásáról szóló ajánlás
(angolul)
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2019.1.24., angolul)
Jelentéstevő: David Martin (S&D, Egyesült Királyság)
Az eljárás lépései (szabadkereskedelmi megállapodás, angolul)
Az eljárás lépései (beruházásvédelmi megállapodás)
EU-Szingapúr közötti kereskedelem (Európai Bizottság, angolul)
EP kutatószolgálat: közelben az EU-Szingapúr közti szabadkereskedelmi és
beruházásvédelmi megállapodás lezárása (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0048+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0048+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0053+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0053+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0049+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0049+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0054+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0054+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0054+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190124IPR24202/eu-singapore-free-trade-deal-gets-green-light-in-trade-committee
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/1403/DAVID_MARTIN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0093(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0095(NLE)&l=en
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628256/EPRS_BRI(2018)628256_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628256/EPRS_BRI(2018)628256_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-singapore_11002_pk


A kohézió érdekében minden régiót támogatnia
kell az Uniónak
 
A képviselők várhatóan a regionális támogatások
megvágása ellen foglalnak állást az Unió 2021-2027 között
érvényes támogatási szabályairól szóló szavazás során.
 
Az innováció, digitalizáció, az energetikai átmenet, és az oktatáshoz és az egészségügyhöz
való  hozzáférés  támogatásáról  szóló  új  szabályokról  vitázik  szerdán  délelőtt  és  szavaz
ugyanaznap  délben  a  Parlament.  Az  új  szabályok  egyszerűbb  eljárást  írnak  elő,  amely
várhatóan  ösztönzi  a  helyi  kezdeményezésű  projektek  elindulását  és  növeli  a  kisebb
vállalkozások  pályázási  kedvét.
 
A finanszírozási rátáknak és a támogatásra biztosított teljes összegnek a jelenlegi szinten kell
maradnia, véli a regionális fejlesztési szakbizottság, amely (2018-as árakon számítva) 378,1
milliárd eurós költségvetést kér a 2021-2027 közötti időszakra. Ez az összeg 14 százalékkal
magasabb a Bizottság által javasolt 330,6 milliárd eurónál.
 
A kevésbé fejlett  térségeket  továbbra is  jelentős uniós támogatásban kellene részesíteni,
esetükbnen a társfinanszírozási ráta akár 85 százalékos is lehet.  További támogatást kell
biztosítani az Unió legtávolabbi régióinak (Guadeloupe, Francia Guyana, Réunion, Martinique,
Mayotte,  Saint-Martin,  az  Azori-szigetek,  Madeira  és  a  Kanári-szigetek).  A  képviselők  a
határokon  átnyúló  projektek  számára  rendelkezésre  álló  összeget  is  növelnék.
 
Vita és szavazás: február 13., szerda
 
Eljárás: rendes jogalkotási eljárás, első olvasat, tárgyalási felhatalmazás
 
Sajtótájékoztató: február 13., szerda, 15:00 órától
 
További információ
A regionális alapok finanszírozásáról szóló állásfoglalás-tervezet (angolul)
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2019.1.22., angolul)
Társ-jelentéstevő: Constanze Krehl (S&D, Németország)
Társ-jelentéstevő: Andrej Novakov (EPP, Bulgária)
Az eljárás lépései (angolul)
Projektek régiónként
EP kutatószolgálat: kohéziós alapok, értékek és a gazdasági-monetáris unió a 2021-27 közötti
költségvetési ciklusban (angolul)
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http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/100/outermost-regions-ors-
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2019-0043&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190121IPR23916/2021-2027-eu-budget-EU378-1-billion-to-benefit-all-regions
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/1854/CONSTANZE_KREHL/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/107212/ANDREY_NOVAKOV/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0196(COD)&l=en
https://what-europe-does-for-me.eu/hu/portal/1/0
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)633148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)633148


Külföldi  működőtőke-befektetés: alaposabb
uniós átvilágításra van szükség
 
A Parlament csütörtökön az első uniós szintű, külföldi
működőtőke-átvilágítási rendszerről dönt, amely a
stratégiai ágazatok védelmét hivatott szolgálni.
 
Bár az EU továbbra is nyitott a külföldről érkező működőtőke befektetés számára, az Unióba
érkező befektetéseket mégis át kell világítani ahhoz, hogy azok ne jelentsenek veszélyt az Unió
stratégiai  érdekeire.  Az új  jogszabálytervezet olyan kulcsfontosságú ágazatok védelméről
gondoskodik, mint a vízszolgáltatás, a szállítmányozás, vagy a kommunikáció, és emellett
kritikus technológiákat - félvezetők, mesterséges intelligencia és robotika - is óv.
 
Háttér
 
Az  elmúlt  húsz  év  során  radikálisan  átalakult  az  Európába  áramló  közvetlen  külföldi
működőtőke-befektetések szerkezete. Egyre több beruházás érkezik fejlődő országokból; a
kínai befektetések mennyisége például hatszorosára, a brazil tízszeresére, az orosz pedig
kétszeresére nőtt,  a  külföldi  tőke elsősorban a csúcstechnológiai  ágazatokat  célozza,  és
gyakran állami  tulajdonú vagy állami  befolyás alatt  álló  vállalatok révén.
 
Jelenleg az Unió 14 országában működik már beruházás-átvilágító rendszer (Magyarországon,
Ausztriában, Dániában, Németországban, Finnországban, Franciaországban, Lettországban,
Litvániában,  Olaszországban,  Hollandiában,  Lengyelországban,  Portugál iában,
Spanyolországban és az Egyesült Királyságban), azonban a mechanizmusok mind az általuk
vizsgált terület, mind felépítés tekintetében jelentősen eltérnek egymástól. Egy-egy adott uniós
országban  tervezett  külföldi  közvetlen  beruházás  a  tagállam szomszédait  is  érintheti:  a
rendelettervezet  ezekkel  a  hatásokkal  is  foglalkozik.
 
Vita: február 13., szerda
 
 
Szavazás: február 14., csütörtök
 
 
Eljárás: rendes jogalkotási eljárás
 
Sajtótájékoztató: február 13.,szerda, 15:30
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További információ
Külföldi működőtőke-beruházások átvilágításáról szóló állásfoglalás-tervezet (angolul)
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2018.12.10., angolul)
Jelentéstevő: Franck Proust (EPP, Franciaország)
Az eljárás lépései (angolul)
EP kutatószolgálat: EU mechanizmus a külföldi működőtőke-beruházások átvilágítására
(2018.7.2., angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0198+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20181210IPR21421/deal-on-screening-of-foreign-direct-investment-backed-in-trade-committee
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/108080/FRANCK_PROUST/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0224(COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614667
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614667
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/home


Legyen alacsonyabb az eurózónába küldött
utalások díja: szavaz a Ház
 
Számoljanak fel ugyanolyan tarifát az euróban és a  hazai
pénznemben történő külföldi utalásra, és tegyék
átláthatóbbá az átváltás költségeit a bankok: erről dönt
csütörtökön a Parlament.
 
A képviselők csütörtökön véget vetnek az eurózónán kívülről, az Unió területéről pénzt utalókat
sújtó  extra  költségeknek.  Míg  ugyanis  az  eurózónán  belül  élő  fogyasztók  az  egységes
eurófizetési térség (SEPA) előnyeit élvezik (azaz egységes feltételek mellett utalhatnak pénzt
attól függetlenül, hogy hazai vagy zónán belüli tranzakcióról van szó), az eurózónán kívüli uniós
polgárok továbbra is magas díjat kénytelenek fizetni, ha eurót szeretnének utalni egy másik
tagállamba.
 
A tagállami miniszterekből álló Tanáccsal már leegyeztetett új intézkedések azt is elérik, hogy a
fogyasztóknak ezentúl ne kelljen a bankok által önkényesen megállapított, magas átváltási díjat
fizetniük,  és  a  fizetendő  díj  összegéről  mind  a  helyi  pénznemben,  mind  számlájuk
pénznemében  tájékoztatást  kapjanak.
 
Háttér
 
100 euró külföldre utalásakor átlagosan az alábbi díjakat számítják fel a különböző eurózónán
kívüli, uniós tagállamokban:
 

Külföldre irányuló, bankkártyás utalások és készpénzfelvétel  az eurózónába tartozó uniós
tagállamokból
 
Forrás: Európai Bizottság hatásvizsgálat, hivatkozással a Bizottság számára készült 2017-es
Deloitte tanulmányra és 2013-as London Economics és PaySys tanulmányra

Ország 2012 2017
Bulgária 18,68 € 19, 98 €
Horvátország n.a. 8,23 €
Csehország 9,50 € 8,71 €
Dánia 2,17 € 2,69 €
Magyarország 15,32 € 5,93 €
Lengyelország 2,73 € 1,54 €
Románia 12,58 € 11,19 €
Svédország 0 € 0 €
Egyesült Királyság 15,63 € 9,26 €
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_7844_2018_ADD_1&from=EN


Vita: február 13., szerda
 
Szavazás: február 14., csütörtök
 
Eljárás: rendes jogalkotási eljárás, megállapodás első olvasatban
 
További információ
Valutaváltási díjak és külföldi utalások díjainak módosításáról szóló állásfoglalás-tervezet
Jelentéstevő: Eva Maydell (EPP, Bulgária)
Az eljárás lépései (angolul)
EP kutatószolgálat: Külföldre irányuló euró-átutalás és valutaváltás: lépés az egységes piac
érdekében (angolul)
Bizottsági hatásvizsgálat
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0360+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/98341/EVA_MAYDELL/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0076(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628291
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628291
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_7844_2018_ADD_1&from=EN


Haszonállatok szállítása: jobb körülményeket
kell teremteni 
 
A képviselők a rossz körülmények között szállított
állatokról szóló hírek nyomán megvizsgálják, hogyan
csökkenthető az állatokat érő stressz szállítás közben.
 
A  mezőgazdasági  szakbizottságból  érkező,  nem  törvényerejű  állásfoglalás  felszólítja  a
tagállamokat,  hogy tartassák be szigorúbban a szállított  állatokat védő uniós szabályokat,
szabjanak ki súlyos büntetést a szabályokat megsértőkre, és javítsák a szállítás körülményeit.
 
A képviselők a lehető legrövidebb ideig tartó szállítást szorgalmazzák például azáltal, hogy a
tenyésztők közel található vágóhidakra szállítsák az állatokat.
 
Háttér
 
Évente állatok millióit szállítják a tagállamok között, a tagállamokon belül, vagy az Unión kívülre
tenyésztés, nevelés, hízlalás és levágás céljából.
 
A parlamenti képviselőcsoportok vezetőiből és a Parlament elnökéből álló Elnökök Értekezlete a
szállított  állatokkal  való  rossz  bánásmódról  szóló  híreket  követően  felszólította  a
mezőgazdasági  szakbizottságot,  hogy  készítsen  jelentést  az  uniós  szabályok  gyakorlati
alkalmazásáról.
 
Vita és szavazás: február 14., csütörtök
 
Eljárás: nem jogalkotási állásfoglalás
 
További információ
Az állatok szállításáról szóló állásfoglalás-tervezet (angolul)
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2019.1.24., angolul)
Jelentéstevő: Jørn Dohrmann (ECR, Dánia)
Az eljárás lépései (angolul)
EP kutatószolgálat: Az állatok védelme szállítás és azzal kapcsolatos műveletek során
(angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0057+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190121IPR23917/welfare-of-transported-animals-meps-urge-eu-states-to-do-a-better-job
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/124878/JORN_DOHRMANN/home
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2110(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/animal-welfare_4404_pk


Szárazság: víz újrahasznosítása öntözésre a
mezőgazdaságban
 
A vízhiányt a kezelt szennyvíz mezőgazdasági
újrahasznosításával kezelni kívánó tervről szavaz kedden a
Parlament. 
 
A jogszabálytervezetben meghatározzák a mezőgazdaságban öntözésre használható kezelt
szennyvíz minőségi minimumfeltételeit. A jogszabály emellett a kezelt szennyvíz előállítására,
célba  juttatására  és  tárolására  vonatkozó  szabályokat  és  kockázatkezelési  lépéseket  is
tartalmaz.
 
Háttér
 
Az Európai Unió vízforrásai egyre nagyobb igénybevételnek vannak kitéve, amely vízhiányhoz
és a vízminőség romlásához vezet.  Az éghajlatváltozás,  a kiszámíthatatlan időjárás és a
szárazság az ember által lakott települések és a mezőgazdaság megfelelő ivóvíz-ellátását
veszélyezteti.  A  megfelelően  kezelt  szennyvíz  -  elsősorban  mezőgazdaságban történő  -
használatával  csökkenthető  a  vízkitermelés.
 
Vita és szavazás: február 12., kedd
 
Eljárás: rendes jogalkotási eljárás, első olvasat
 
További információ
A szennyvíz újrafelhasználásának minimumfeltételeiről szóló állásfoglalás-tervezet (angolul)
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2019.1.22., angolul)
Jelentéstevő: Simona Bonafè (S&D, Olaszország)
Az eljárás lépései (angolul)
EP kutatószolgálat: A szennyvíz újrafelhasználásának minimumfeltételei (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

13 I 14

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2019-0044&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190121IPR23924/meps-back-plans-to-promote-water-reuse-for-agricultural-irrigation
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/124814/SIMONA_BONAFE/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0169(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621857/EPRS_BRI(2018)621857_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/water-quality_9403_pk


Hatékonyabb fellépést kér a Parlament a
cigányellenességgel szemben
 
Az Uniónak és a tagállamoknak is többet kell tenniük a
cigányellenességgel szemben, és konkrét intézkedésekkel
kell ösztönözni a romák befogadását: erről szavaz a
Parlament kedden.
 
A képviselők egy január 30-i vitát zárnak le az állásfoglalással. A Parlament elítéli a romák
emberi jogainak továbbra is szisztematikus megsértését. A képviselők aggodalmukat fejezték ki
amiatt, hogy a romák még mindig nehezen férnek hozzá az oktatáshoz, munkához, lakhatáshoz
és egészségügyi ellátáshoz.
 
A plenáris ülés várhatóan arra is felszólítja a tagállamokat, hogy roma integrációs politikájukban
legyenek tekintettel a nemek egyenrangúságára és a gyermekek jogaira. A képviselők azt is
kérik, hogy a tagállamok szakpolitikájuk kialakításába vonják be a roma közösség képviselőit és
a civil szervezeteket.
 
Vita: január 30., szerda
 
Szavazás: február 12., kedd
 
Eljárás: nem jogalkotási állásfoglalás
 
További információ
A vita felvételről (2019.1.30.)
Az eljárás lépései (angolul)
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/hu/plenary/video?debate=1548881434141
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2103%28INI%29&l=en

