
 

Plenáris hírlevél
2019. április 15-18., Strasbourg
 
Biztonságosabb közutak: kötelező életmentő technológia az új
autókban 
Az új autókat 2022 májusától kötelező felszerelni bizonyos életmentő technológiákkal,
például intelligens sebességszabályzóval és fejlett vészfékező rendszerrel.
 
 
A közérdekű bejelentők védelme: uniós szabályzás 
Nagyobb védelmet kapnak a munkavégzés során tapasztalt törvénytelenségeket vagy
kárt okozó cselekményeket bejelentők az új uniós szabályzásnak köszönhetően.
 
 
Európai Határ- és Partvédelmi Őrség: végszavazás a tízezer fős
állandó alakulatról 
Az Európai Határ- és Partvédelmi Őrség megerősítéséről vitázik  és szavaz szerdán a
Parlament.
 
 
Vita Európa jövőjéről Krišjānis Kariņš lett miniszterelnökkel 
Krišjānis Kariņš lett miniszterelnök szerdán 10:00 órától folytat eszmecserét az EU
jövőjéről a képviselőkkel.
 
 
Vita a brexit-hosszabbításról szerdán 
Az Egyesült Királyság uniós tagságának meghosszabbításáról vitáznak a képviselők a
Tanács és a Bizottság képviselőivel szerdán 9:00 órától.
 
 
A rövid távú uniós vízumra vonatkozó új szabályok 
A plenáris szerdán szavaz az új uniós vízumkódexről, amely a rövid időszakra az
Unióba érkezők vízumainak kiadására vonatkozó eljárásról és a vízumkiadás
feltételeiről szól.
 
 
Jogállamiság-vita: Románia 
A romániai jogállamiság helyzetéről vitázik a Parlament hétfőn este a Bizottság
képviselőjének részvételével.
 
 
Új széndioxid-kibocsátási szintek teherautók számára
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A Parlament az Unióban közlekedő teherautók széndioxid-kibocsátását korlátozó
jogszabályról szavaz csütörtökön.
 
 
Az InvestEU program finanszírozása: a Parlament rögzíti álláspontját 
A képviselők várhatóan támogatják a beruházásösztönző és forrást biztosító InvestEU
programról a Tanáccsal született részleges és ideiglenes megállapodást.
 
 
A terroristák ne gyárthassanak  házi robbanószerkezeteket 
A robbanószerkezetek házi előállításához felhasználható vegyszerek használatára és
forgalmazására vonatkozó szabályok szigorításáról szavaz kedden a Parlament.
 
 
Online terrorista tartalmak: egy óra az eltávolításukra, de nincs
kötelező szűrés 
Az internetvállalatoknak a felszólítás után egy óra áll rendelkezésükre az online
terrorista tartalmak eltávolítására, de nem kötelező szűrniük a feltöltött tartalmakat.
 
 
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/2019-04-15
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További információ
Napirendtervezet
Élő közvetítés a plenáris ülésről (EbS+)
Élő közvetítés a plenáris ülésről (EP Live)
Sajtótájékoztatók és egyéb események élő közvetítése
Az EP multimédiás honlapja (angolul)
EP Newshub
A képviselőcsoportok sajtótájékoztatója pénteken 11:00-től
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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/plenary
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=20190412-1100-SPECIAL-PRESSER


Kapcsolatok 
 
 
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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https://twitter.com/Europarl_HU


Biztonságosabb közutak: kötelező életmentő
technológia az új autókban
 
Az új autókat 2022 májusától kötelező felszerelni bizonyos
életmentő technológiákkal, például intelligens
sebességszabályzóval és fejlett vészfékező rendszerrel.
 
Az új személyautókba, teherautókba és buszokba kötelező lesz életmentő célú biztonsági
berendezéseket beszerelni  a Parlamentben kedden szavazásra bocsátandó új  jogszabály
értelmében. A jogszabályról  a Parlament és a szakminiszterekből  álló Tanács között  már
megszületett  az informális megállapodás.
 
Az egyik ilyen életmentő rendszer az intelligens sebességszabályzó, amely becslések szerint
20 százalékkal csökkentené a közúti balesetből származó halálesetek számát. A rendszer
térkép és közlekedési táblák alapján figyelmeztetné a sofőrt, ha túllépi a sebességkorlátot. A
rendszer nem korlátozza a sebességet, és a sofőr bármikor kikapcsolhatja.
 
Az új autókba ezen kívül fejlett vészfékezési rendszert, a sofőr figyelmetlenségét felismerő és
arra  figyelmeztető  fejlett  rendszert,  vészhelyzetben  működésbe  lépő  sávtartó  rendszert,
tolatóradart, indításgátló alkoholszondát, vészfékjelzőt, és baleseti adatrögzítőt (azaz fekete
dobozt) kell majd balesetmegelőzési célból beszerelni.
 
A Bizottság előzetes adatai szerint az Unió útjain 2018-ban 25.100-an haltak meg és 135.000-
en sebesültek meg súlyosan.
 
Szavazás: április 16., kedd
 
 
Eljárás: együttdöntés, megállapodás első olvasatban
 
Sajtótájékoztató: április 16., kedd, 16:00
 
További információ
A megállapodás szövege (angolul)
Sajtóközlemény az ideiglenes megállapodás alkalmával  (2019.3.26., angolul)
Jelentéstevő: Róża Thun (EPP, Lengyelország)
Az eljárás lépései (angolul)
EP kutatószolgálat: Járművek általános biztonsága és a veszélynek kitett úthasználók védelme
(2018.9.26., angolul)
Előzetes adatok a 2018-as közúti halálozásról (Európai Bizottság, angolul)
2018-as közútbiztonsági statisztikák, országonkénti adatokkal (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2019/04-01/COREPER_ANNEX_GVSR_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190326IPR33205/safer-roads-eu-lawmakers-agree-on-life-saving-technologies-for-new-vehicles
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96776/ROZA+GRAFIN+VON_THUN+UND+HOHENSTEIN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0145(COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625192
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625192
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1990_en.htm
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/road-safety_11105_pk


A közérdekű bejelentők védelme: uniós
szabályzás
 
Nagyobb védelmet kapnak a munkavégzés során tapasztalt
törvénytelenségeket vagy kárt okozó cselekményeket
bejelentők az új uniós szabályzásnak köszönhetően.
 
A Parlament tárgyalói és a szakminiszterekből álló Tanács között leegyeztetett új szabályokról
kedden szavaz a Parlament.  A megállapodás új,  Uniószerte érvényes normákat állít  fel  a
közérdekű bejelentők védelmére. Az új jogszabály állami hatóságokhoz vezető, biztonságos
csatornát hoz létre a az uniós jogszabályok vállalatok, hatóságok által elkövetett megsértését
jelentők számára, garanciát ad a megtorlás (például zaklatás vagy megfélemlítés) ellen, és
támogatást,  többek  között  jogi  segítséget  és  az  eljárásokkal  és  jóvátétellel  kapcsolatos
információkhoz  való  hozzáférést  biztosít.
 
A közelmúlt botrányai - a Luxleakstől kezdve a Panama-papírokon át a Cambridge Analytica
adatfelhasználásig - megmutatták, hogy mennyire fontosak a közérdekű bejelentőktől származó
információk, és hogy az uniós jogszabályok megszegése milyen mértékben képes károsítani a
közérdeket és a társadalmi jólétet.
 
Vita: április 15., hétfő
 
Szavazás: április 16., kedd
 
Eljárás: rendes jogalkotási eljárás
 
Sajtótájékoztató:  április  16.,  kedd,  15:00  óra  Virginie  Rozière  (S&D,  Franciaország)
jelentéstevővel
 
További információ
A megállapodás szövege (angolul)
Az eljárás lépései (angolul)
Jelentéstevő: Virginie Rozière (S&D, Franciaország)
Szabadon elérhető kép- és hanganyag
EP kutatószolgálat: A közérdekű bejelentők védelme az Unióban (angolul)
A közérdekű bejelentők védelme (a Bizottság információja, angolul)
A Tanáccsal kötött megállapodás után tartott sajtótájékoztató felvételről (2019.3.12.)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2019/03-18/whistle-blowers_annex_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0106(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/103845/VIRGINIE_ROZIERE/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protection-of-whistleblowers_9901_pk
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)608774
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/placeholder_11.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/roziere-durand-cavada-protection-whistle-blowers_I169056-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protection-of-whistleblowers_9901_pk


Európai Határ- és Partvédelmi Őrség:
végszavazás a tízezer fős állandó alakulatról
 
Az Európai Határ- és Partvédelmi Őrség megerősítéséről
vitázik  és szavaz szerdán a Parlament.
 
Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) reformjának a célja, hogy a biztonság
és a migráció terén kiküszöbölje a jelenlegi hiányosságokat és a szervezet jobban tudjon 
válaszolni a mai igényekre.
 
A reform keretében felállítandó új állandó alakulat uniós tagállamoknak nyújt majd helyszíni
segítséget  a  határvédelem és a visszaküldések terén,  valamint  kisegít  a  határon átnyúló
bűnüldözés területén is. A 2021-re 5.000 fővel induló alakulatnak 2027-re kell elérnie a tízezres
létszámot. Az alakulat a hirtelen jelentkező határvédelmi feladatok kezelésére gyorsreagálású
egységet is magába foglal.
 
Vita és szavazás: április 17., szerda
 
Eljárás: rendes jogalkotási eljárás
 
Sajtótájékoztató: április 17., szerda, 16:30 órakor Roberta Metsola (EPP, Málta) jelentéstevővel
és Dimitris Avramopoulos biztossal
 
További információ
Jelentéstervezet az Európai Határ- és Partvédelmi Őrségről
Sajtóközlemény a Tanáccsal elért megállapodás alkalmával (2019.3.28., angolul)
Jelentéstevő: Roberta Metsola (EPP, Málta)
Az eljárás lépései (angolul)
A Frontex weboldala (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

6 I 15

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0076_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190327IPR33413/eu-border-and-coast-guard-agency-10-000-operational-staff-by-2027
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/118859/ROBERTA_METSOLA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0330A(COD)&l=en
https://frontex.europa.eu/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_1903_pk


Vita Európa jövőjéről Krišjānis Kariņš lett
miniszterelnökkel
 
Krišjānis Kariņš lett miniszterelnök szerdán 10:00 órától
folytat eszmecserét az EU jövőjéről a képviselőkkel.
 
Kariņš miniszterelnök a huszadik és egyben utolsó uniós állam- vagy kormányfő, aki ebben a
parlamenti ciklusban részt vesz az Unió jövőjéről zajló parlamenti vitában.
 
A korábbi vitákról itt tudhat meg többet.
 
Krišjānis Kariņšt 2019 januárjában választották Lettország miniszterelnökévé. Kariņš előtte az
Európai Parlament képviselője volt 2009 óta (Jaunā Vienotība - Új Egység/ EPP).
 
Felszólalását követően a lett miniszterelnök 12:30 órától a Parlament elnöke, Antonio Tajani
társaságában sajtótájékoztatót tart a protokollterem előtti térségben.
 
Vita: április 17., szerda
 
 
Eljárás: Vita Európa jövőjéről (állásfoglalás nélkül)
 
Sajtótájékoztató: április 17., szerda, 12:30 óra körül Krišjānis Kariņšsal és az Európai Parlament
elnökével, Antonio Tajanival
 
További információ
Krišjānis Kariņš lett miniszterelnök életrajza (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/kulugyek
https://mk.gov.lv/en/amatpersonas/krisjanis-karins-0
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-future-of-europe-with-krisjanis-karins-latvian-prime-minister_11701_pk


Vita a brexit-hosszabbításról szerdán
 
Az Egyesült Királyság uniós tagságának
meghosszabbításáról vitáznak a képviselők a Tanács és a
Bizottság képviselőivel szerdán 9:00 órától.
 
A Parlament  sorra  veszi  az  Európai  Tanács  április  10-i,  rugalmas hosszabbításról  szóló
döntésének konkrétumait és a legújabb fejleményeket. A döntés azután született,  hogy az
Egyesült Királyság kormánya az ország uniós tagságának meghosszabbítását kérte az Európai
Uniótól.
 
Ha az Egyesült Királyság május 23-26. között még az Európai Unió tagja, akkor részt kell
vennie az európai választásokban, vagy 2019. június elsejére ki kell  lépnie az Unióból.
 
Vita: április 17., szerda
 
Eljárás: a Tanács és a Bizottság felszólalása (állásfoglalás nélkül)
 
További információ
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_1603_pk


A rövid távú uniós vízumra vonatkozó új
szabályok
 
A plenáris szerdán szavaz az új uniós vízumkódexről,
amely a rövid időszakra az Unióba érkezők vízumainak
kiadására vonatkozó eljárásról és a vízumkiadás
feltételeiről szól.
 
Az uniós szakminiszterekkel már leegyeztetett új jogszabály egyszerűsíti a vízumkérelmeket és
a rövid távú (azaz bármely 180 napos időszakon belüli  legfeljebb 90 napos) tartózkodásra
feljogosító vízumok kiadását. A vízumkódex emellett ösztönzi a nem uniós országokat, hogy
együttműködjenek az Unióval a migráció terén.
 
Háttér
 
Jelenleg száznál is több ország polgárainak kötelező vízumot kiváltania ahhoz, hogy az Unió
területére lépjen. Az elmúlt pár év során 50 százalékkal: a 2009-es 10,2 millióról 2016-ra 15,2
millióra nőtt az uniós vízumot kérvényezők száma.
 
Vita és szavazás: április 17., szerda
 
Eljárás: rendes jogalkotási eljárás, megállapodás első olvasatban
 
További információ
Sajtóközlemény a Tanáccsal elért megállapodás alkalmával (2019.1.29., angolul)
Jelentéstevő: Juan Fernando López Aguilar (S&D, Spanyolország)
Az eljárás lépései (angolul)
A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes
harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása
EP kutatószolgálat: Az uniós vízumkódex felülvizsgálata (2018. július, angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190129IPR24505/new-rules-for-short-stay-visas-ep-and-council-reach-a-deal
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96812/mep_home.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0061(COD)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1806&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1806&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625129
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Jogállamiság-vita: Románia
 
A romániai jogállamiság helyzetéről vitázik a Parlament
hétfőn este a Bizottság képviselőjének részvételével.
 
A Parlament tavaly novemberben bírálta az országban zajló igazságügyi reformot, amely a
képviselők szerint megkérdőjelezhetii a hatalmi ágak szétválasztását és alááshatja a korrupció
elleni harcot. A képviselők most áttekintik az azóta eltelt időszak fejleményeit.
 
Vita: április 15., hétfő
 
Eljárás: A Bizottság felszólalása, állásfoglalás nélkül
 
További információ
Állásfoglalás a jogállamiság helyzetéről Romániában (2018.11.13.)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0446+0+DOC+XML+V0//HU
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law-in-romania_9101_pk


Új széndioxid-kibocsátási szintek teherautók
számára
 
A Parlament az Unióban közlekedő teherautók széndioxid-
kibocsátását korlátozó jogszabályról szavaz csütörtökön.
 
Az új jogszabály - amelyről már informális megállapodás született a Tanács és a Parlament
között  -  értelmében 2030-ra 30 százalékkal  csökkenteni  kell  az új  teherautók széndioxid-
kibocsátását.  Köztes  célnak  2025-re  15  százalékos  csökkentést  ír  elő  a  teherautók
kibocsátását   korlátozó  első  jogszabály.
 
A teherautók gyártóit ösztönzőkkel szorítják rá arra, hogy 2025-re új eladásaik két százaléka
zéró, vagy alacsony kibocsátású új járművekből származzon.
 
Az Európai Bizottságnak a Párizsi megállapodással összhangban 2022-ig kell megállapítania a
2030 utáni célértékeket.
 
Vita: április 17., szerda
 
Szavazás: április 18., csütörtök
 
Eljárás: rendes jogalkotási eljárás
 
További információ
A Tanács sajtóközleménye a Parlamenttel kötött megállapodás alkalmával (2019.2.19.)
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2019.2.27., angolul)
Jelentéstevő: Bas Eickhout (Zöldek/EFA, Hollandia)
Az eljárás lépései (angolul)
EP kutatószolgálat: Uniós szabványok a nehézgépjárművek széndioxid-kibocsátási szintjére
(2019. április, angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2019/02/19/heavy-duty-vehicles-eu-presidency-agrees-with-parliament-on-europe-s-first-ever-co2-emission-reduction-targets/
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190227IPR28906/cutting-co2-emissions-from-trucks-environment-meps-confirm-deal-with-council
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96725/BAS_EICKHOUT/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0143%28COD%29&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628268/EPRS_BRI%282018%29628268_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628268/EPRS_BRI%282018%29628268_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/car-emissions_3104_pk


Az InvestEU program finanszírozása: a Parlament
rögzíti álláspontját
 
A képviselők várhatóan támogatják a beruházásösztönző
és forrást biztosító InvestEU programról a Tanáccsal
született részleges és ideiglenes megállapodást.
 
Az InvestEU program csaknem 700 milliárd euró befektetést mobilizálna, és olyan beruházások
elindulását segítené, amelyek enélkül  nehezen valósulnának meg. A program a pénzügyi
válság  nyomán  létrehozott  és  jelenleg  futó  Európai  Stratégiai  Beruházási  Alap  (ESBA)
programot  váltja  fel  és  viszi  tovább.
 
A képviselők többek között az uniós garanciavállalás mértékének (38 milliárd euróról 40,8
milliárd euróra, 698 milliárd euró befektetést generálva) növelésével, új célterületek, például
munkahelyteremtés bevezetésével, az éghajlatváltozási szempontok hangsúlyosabb figyelembe
vételével, és a program irányításának elszámoltathatóbbá tételével fejlesztenék tovább az
Európai Bizottság javaslatát.
 
A Parlament most  lezárja az első olvasatot,  beleértve azokat  a részeket,  amelyekről  már
megállapodás született a tagállamokkal (itt olvasható az erről szóló sajtóközlemény, angolul). A
szakminiszterekkel  folytatott  tárgyalásokat  az  újonnan  megválasztott  Európai  Parlament
folytatja  majd.
 
Az InvestEU weboldalán példák láthatók az egyes tagállamokban az Unió által támogatott
projektekre.
 
Vita: április 17., szerda
 
Szavazás: április 18., csütörtök
 
Eljárás: rendes jogalkotási eljárás, első olvasat
 
További információ
A plenáris elé kerülő, a Tanáccsal elért ideiglenes megállapodást tartalmazó szöveg, a
megállapodás által nem érintett részek szürkével jelölve (angolul)
Sajtóközlemény a Tanáccsal született részleges megállapdás alkalmával (2019.3.27., angolul)
A Tanács sajtóközleménye a Parlamenttel született részleges megállapodás alkalmával
(2019.3.27.)
A Bizottság sajtóközleménye a Parlament és a Tanács között született részleges
megállapodás alkalmával (2019.3.27., angolul)
Társ-jelentéstevő: José Manuel Fernandes (EPP, Portugália)
Társ-jelentéstevő: Roberto Gualtieri (S&D, Olaszország)
Az eljárás lépései (angolul)
EP kutatószolgálat: Az InvestEU program - az ESBA folytatása az új MFF idején (angolul)
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https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/european-fund-strategic-investments-efsi_hu
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190319IPR31923/investeu-deal-with-council-on-new-programme-to-boost-jobs-and-growth-in-the-eu
https://europa.eu/investeu/home_en
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ16/DV/2019/04-01/Consolidated_version_InvestEU_partialagreement_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ16/DV/2019/04-01/Consolidated_version_InvestEU_partialagreement_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190319IPR31923/investeu-deal-with-council-on-new-programme-to-boost-jobs-and-growth-in-the-eu
https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2019/03/27/investeu-eu-ambassadors-confirm-common-understanding-reached-with-parliament/
https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2019/03/27/investeu-eu-ambassadors-confirm-common-understanding-reached-with-parliament/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1732_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1732_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96899
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96892/ROBERTO_GUALTIERI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0229(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635519


A terroristák ne gyárthassanak  házi
robbanószerkezeteket
 
A robbanószerkezetek házi előállításához felhasználható
vegyszerek használatára és forgalmazására vonatkozó
szabályok szigorításáról szavaz kedden a Parlament.
 
Az Unió területén 2015 és 2017 között elkövetett terrorista támadások közel 40 százalékában
házilag készült robbanószerkezeteket használtak, amely egyértelműen rámutat a vonatkozó
uniós  szabályzás  hiányosságaira.  A  kedden  a  plénum  elé  bocsátott,  és  a  tagállamok
szakminisztereivel  már  leegyeztetett  új  szabálytervezet  felszámolja  a  hézagokat:  új
vegyszereket vesz fel a betiltott  szerek listájára, és egyértelmű engedélyezési és nyomon
követési rendszereket hoz létre a veszélyes vegyszerek értékesítése területén. Az új szabályok
a veszélyes vegyszerek interenetes kereskedelmére is vonatkoznak.
 
Szavazás: április 16., kedd
 
Eljárás: rendes jogalkotási eljárás, megállapodás első olvasatban
 
További információ
A robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló jelentéstervezet
Jelentéstevő: Andrejs Mamikins (S&D, Lettország)
Az eljárás lépései (angolul)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0473_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/124746/ANDREJS_MAMIKINS/assistants#mep-card-content
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0103(COD)&l=en#tab-0


Online terrorista tartalmak: egy óra az
eltávolításukra, de nincs kötelező szűrés
 
Az internetvállalatoknak a felszólítás után egy óra áll
rendelkezésükre az online terrorista tartalmak
eltávolítására, de nem kötelező szűrniük a feltöltött
tartalmakat.
 
A szerdai szavazás során a képviselők lefektetik tárgyalási pozíciójukat az online terrorista
tartalmak  uniós  terjesztésével  kapcsolatban.  A  jogszabály  végleges  formájáról  szóló,  a
tagállamok szakminisztereivel folytatott tárgyalások majd a következő parlamenti ciklusban
indulnak el.
 
Az Állampolgári jogi bizottságban elfogadott szöveg folyamatos törvényszegés esetén akár a
vállalat  forgalmának  négy  százalékára  rúgó  büntetést  helyez  kilátásba.  A  tervezet  a
szólásszabadságot  és  a  média  szabadságát  garantáló  biztosítékokat  is  tartalmaz,  és  kis
vállalatok esetében elkerüli  az  aránytalanul  nagy büntetéseket.
 
Szavazás: április 17., szerda
 
 
Eljárás: rendes jogalkotási eljárás, első olvasat
 
További információ
A terrorista tartalmak internetes terjesztésének megelőzéséről szóló jelentéstervezet (angolul)
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2019.4.8., angolul)
Jelentéstevő: Daniel Dalton (ECR, Egyesült Királyság)
Az eljárás lépései (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0193_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190408IPR35436/terrorist-content-online-companies-to-be-given-just-one-hour-to-remove-it
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/35135/DANIEL_DALTON/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0331(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-terrorism_2802_pk
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Egyéb témák a napirenden
 
A plenáris ülésen az alábbi további témákról folytatnak
vitát és szavaznak a képviselők.
 

Bankreform, Simon, Hökmark, vita hétfőn, szavazás kedden 
Online  platformok  európai  vállalatokkal  kötött  szerződéseinek  átláthatósága,
Schaldemose,  vita  kedden,  szavazás  szerdán 
Az  Európai  Unióban  alkalmazandó  átlátható  és  kiszámítható  munkafeltételek,
Chambon,  szavazás  kedden 
Fogyasztóvédelem  az  internetes  ranglisták  csalásaival  szemben,  Dalton,  vita
kedden,  szavazás  szerdán 
Az  élelmiszerláncban  alkalmazott  uniós  kockázatértékelés  átláthatósága  és
fenntarthatósága,  Ayuso,  vita  kedden,  szavazás  szerdán 
Európai Munkaügyi Hatóság, Lenaers, szavazás kedden 
Az OLAF-vizsgálatok és az Európai Ügyészséggel való együttműködés, Graessle,
szavazás kedden 
Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere, Karas, Berès,  vita hétfőn, szavazás
kedden 
Tárgyalások a Tanáccsal és a Bizottsággal az Európai Parlament vizsgálati jogáról,
szóbeli választ igénylő kérdés a Tanácshoz és a Bizottsághoz, vita csütörtökön
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