
 

Plenáris hírlevél
2020. január 13.-16., Strasbourg
 
Konferencia Európa jövőjéről: szót kapnak az európaiak az Unió
megreformálásában 
A Parlament az európaiakhoz fordul Európa jövőjének alakításában.
 
 
Működjön a zöld megállapodás: a képviselők a finanszírozásról
vitáznak a Bizottsággal 
Az EP a zöld megállapodásról szóló döntés előtt először az alacsony széndioxid-
kibocsátású gazdaságra való átálláshoz szükséges jogszabályjavaslatokról vitázik a
Bizottsággal kedden.
 
 
Biodiverzitás megőrzése: a Parlament kötelező célok kijelölését
sürgeti 
A biológiai sokféleségről tartott globális konferenciának a  párizsi megállapodásban
találhatókhoz hasonló, kötelező célokat kellene kitűznie, vélik várhatóan a képviselők
csütörtökön.
 
 
Magyar- és Lengyelország: a Parlament felméri, mire jutottak eddig a
7. cikk szerinti eljárások 
A képviselők felmérik, mennyiben léptek előre az uniós miniszterek annak
megállapításában, hogy veszélyben van-e a magyar és a lengyel jogállamiság. 
 
 
Brexit: a Parlament az uniós és brit állampolgárok jogaira
figyelmeztet 
Mi lesz az uniós és a brit állampolgárok jogaival a brexit után? A képviselők szerdán
állásfoglalásban adnak hangot aggodalmuknak.
 
 
A Tanács horvát elnöksége bemutatja legfontosabb célkitűzéseit 
Andrej Plenković horvát miniszterelnök kedd reggel mutatja be a Tanács soros
elnökségi posztját hat hónapig betöltő Horvátország legfontosabb célkitűzéseit.
 
 
A cseh miniszterelnök összeférhetetlensége: a képviselők friss
információkat várnak 
A képviselők friss információkat várnak a Bizottságtól az Andrej Babiš miniszterelnök
összeférhetetlenségével és az Unió pénzügyi érdekeinek védelmével kapcsolatos
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uniós vizsgálat állásáról.
 
 
A nők és férfiak bére közötti különbség megszüntetése az Unióban 
A képviselők hétfőn vitatják meg, hogyan számolható fel a női és férfi bérek közti
szakadék, és várhatóan sürgős, kötelező érvényű szabályok megalkotására kérik a
Bizottságot.
 
 
Lakhatás: sürgősen foglalkozni kell az európai hajléktalan-kérdéssel 
A képviselők sürgetik az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy a
hajléktalanságot tekintsék kiemelten fontos, azonnal kezelendő problémának.
 
 
Egységes mobiltöltő bevezetését kéri a Parlament 
A képviselők az elektronikusszemét-mennyiség csökkentése és a fogyasztók életének
megkönnyítése érdekében az egységes mobiltöltő kötelező bevezetését
szorgalmazzák.
 
 
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/2020-01-13

 
 
Fontos: újítsa meg feliratkozását a parlamenti
sajtóközleményekre, különben a jövőben nem kap tőlünk
közleményeket. A feliratkozási linket lent találja.
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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
Sajtótájékoztató a plenáris témáiról: január 10., péntek, 11:00
Feliratkozás a Parlament sajtóközleményeire
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http://www.europarl.europa.eu//news/hu/agenda/briefing/2020-01-13
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=20200110-1100-SPECIAL-PRESSER
https://epspfo.europarl.europa.eu/epspfo/hu


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


Konferencia Európa jövőjéről: szót kapnak az
európaiak az Unió megreformálásában
 
A Parlament az európaiakhoz fordul Európa jövőjének
alakításában.
 
A Parlament szerda délben a Charles Michel tanácsi, és Ursula von der Leyen bizottsági elnök
részvételével  zajló  vitát  követően szavaz az Európa jövőjéről  rendezendő konferenciával
kapcsolatos elképzeléseiről.
 
A képviselők azt szeretnék, ha a témák széles körét felölelő viták során az európaiak is szóhoz
jutnának annak eldöntésében,  hogy hogyan foglalkozzon az Unió a lisszaboni  szerződés
megkötésekor még előre nem látott problémákkal. A konferencia a tervek szerint 2020-ban
kezdődik, és több körben két éven át zajlik majd.
 
A Parlament állásfoglalás-tervezete szerint az uniós prioritások lefektetésébe a lentről felfelé
építkező,  átlátható,  befogadó,  részvételen  alapuló  és  kiegyensúlyozott  eljárás  jegyében
európai,  nemzeti,  térségi és helyi  szinten mindenféle hátterű embert és a civil  társadalom
képviselőit is be kell vonni. A konferencia akár a szerződések felülvizsgálatához és egy állandó
állampolgári részvételi mechanizmus kialakításához is elvezethet.
 
A megfelelő  intézményi  elkötelezettség  biztosítása  és  a  konferencia  végeredményeinek
megvalósítása érdekében a Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak magas szinten kell
képviseltetnie magát, fogalmaz az állásfoglalás.
 
Vita és szavazás: január 15., szerda
 
További információ
EP kutatószolgálat: Az Európa jövőjéről szóló konferencia előkészítése (angolul)
Az Alkotmányos ügyekkel foglalkozó bizottság aljánlásai (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)644202
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191210IPR68711/conference-on-the-future-of-europe-input-by-afco-committee-finalised
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Működjön a zöld megállapodás: a képviselők a
finanszírozásról vitáznak a Bizottsággal
 
Az EP a zöld megállapodásról szóló döntés előtt először az
alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való
átálláshoz szükséges jogszabályjavaslatokról vitázik a
Bizottsággal kedden.
 
A Bizottság kedden 15 órakor mutatja be az előre beharangozott „mechanimus és alap az
igazságos átmenethez" programot létrehozó jogszabályjavaslatot. Felszólalását vita követi.
 
A képviselők szerdán szavaznak a decemberi plenáris ülésen Ursula von der Leyen bizottsági
elnök  részvételével  lezajlott,  a  zöld  megállapodás  egészéről  folytatott  vitát  lezáró
állásfoglalásról,  amely  a  megállapodásra  vonatkozó  parlamenti  álláspontot  tartalmazza.
 
Az állásfoglalás várhatóan támogatja a 2050-re elérendő éghajlatsemlegesség célkitűzését, és
megismétli a 2030-as uniós kibocsátáscsökkentési célok felülvizsgálatát sürgető parlamenti
kérést. A Parlament szerint a felülvizsgálatnak még a 2020-ban Glasgowban megrendezett
ENSZ-éghajlatkonferencia előtt meg kell történnie.
 
A Parlament már többször hangsúlyozta: az Uniónak 2030-ra 55 százalékkal csökkentenie kell
kibocsátását ahhoz, hogy 2050-re elérhesse az éghajlat szemponjtából semleges állapotot.
Ehhez viszont sürgősen ambíciózus hosszú távú uniós költségvetésről kell megállapodnia a
2021 és 2027 közötti időszakra. Egy ilyen büdzsének köszönhetően indulhatnak csak el az
éghajlatváltozás szempontjából lényeges programok.
 
Vita: december 11., szerda
 
Szavazás: január 15., szerda
 
Eljárás: nem jogalkotási állásfoglalás
 
További információ
Sajtóközlemény a vita után:
Európai zöld megállapodás: első képviselői reakciók (2019.12.11.)
Sajtóközlemény:
A Parlament éghajlatváltozási vészhelyzetet hirdetett (2019.11.21.)
Sajtóközlemény: Az éghajlatváltozás legyen a Parlament első számú feladata, mondják az
európaiak (2019.11.29.)
Európai zöld megállapodás (Európai Bizottság)
EP kutatószolgálat: háttéranyag az európai zöld megállapodásról
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191203IPR68087/europai-zold-megallapodas-elso-kepviseloi-reakciok
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191121IPR67110/a-parlament-eghajlatvaltozasi-veszhelyzetet-hirdetett
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191121IPR67110/a-parlament-eghajlatvaltozasi-veszhelyzetet-hirdetett
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191007IPR63549/a-hosszu-tavu-budzse-kesese-rossz-hir-a-polgaroknak-es-a-vallalatoknak-is
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191203IPR68087/europai-zold-megallapodas-elso-kepviseloi-reakciok
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191203IPR68087/europai-zold-megallapodas-elso-kepviseloi-reakciok
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191121IPR67110/a-parlament-eghajlatvaltozasi-veszhelyzetet-hirdetett
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191121IPR67110/a-parlament-eghajlatvaltozasi-veszhelyzetet-hirdetett
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191129IPR67710/az-eghajlatvaltozas-legyen-a-parlament-elso-szamu-feladata-mondjak-az-europaiak
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191129IPR67710/az-eghajlatvaltozas-legyen-a-parlament-elso-szamu-feladata-mondjak-az-europaiak
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_hu
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)644205


Biodiverzitás megőrzése: a Parlament kötelező
célok kijelölését sürgeti
 
A biológiai sokféleségről tartott globális konferenciának a
párizsi megállapodásban találhatókhoz hasonló, kötelező
célokat kellene kitűznie, vélik várhatóan a képviselők
csütörtökön.
 
Az  ENSZ  2020-as,  biodiverzitással  foglalkozó  COP  15  konferenciájának  segítenie  kell
megfékezni  a  biológiai  sokszínűség  pusztulását,  fogalmaz  a  jelentéstervezet.
 
A képviselők szerint Európának a folyamat élére kellene állnia például úgy, hogy 2030-ra az
Unió területének 30 százalékán fenntartja a természetes állapotot, és hogy a biodiverzitás
megőrzésének célját minden uniós szakpolitikában figyelembe veszi. A képviselők emellett az
Unió hosszú távú költségvetésének tíz százalékát a biológiai sokféleség fokozására fordítanák.
 
Háttér
 
A Parlament következetesen kiállt a biológiai sokszínűség mellett, és többször figyelmeztetett a
biodiverzitás folyamatos, soha nem látott mértékű pusztulására.
 
Az ENSZ biológiai sokféleségről szóló egyezménye 1993. december 29-én lépett életbe. Az
egyezmény 2020. október 19-től november elsejéig tartó, a kínai Kunmingben megrendezett 15.
konferenciáján az Európai Parlament küldöttsége is részt vesz.
 
A COP 15 várhatóan egy olyan  globális biodiverzitási keretegyezményt fogad el,  amely a
következő  évtizedre  és  az  azutánra  is  világszerte  alapvetően  meghatározza  a  biológiai
sokszínűség  fennmaradását.
 
Vita: január 15., szerda
 
Szavazás: január 16., csütörtök
 
Eljárás: nem jogalkotási állásfoglalás
 
További információ
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2019.12.3., angolul)
A biológiai sokszínűségről szóló egyezmény honlapja (angolul)
EP kutatószolgálat: A 2020 utáni biodiverzitási keretegyezmény előkészítése (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.cbd.int/
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191203IPR67906/biodiversity-meps-call-for-legally-binding-targets-as-for-climate-change
https://www.cbd.int/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)646121
https://multimedia.europarl.europa.eu/da/home


Magyar- és Lengyelország: a Parlament felméri,
mire jutottak eddig a 7. cikk szerinti eljárások
 
A képviselők felmérik, mennyiben léptek előre az uniós
miniszterek annak megállapításában, hogy veszélyben van-
e a magyar és a lengyel jogállamiság. 
 
A Parlament csütörtökön szavaz az állásfoglalásról.
 
A Parlament  2018 szeptemberében kérte  a  Tanácstól,  hogy  akadályozza meg a  magyar
hatóságokat  az  Unió  alapértékeinek  megsértésében.  A  képviselőket  elsősorban  az
igazságszolgáltatás függetlensége, a szólásszabadság, a korrupció, a kisebbségek jogai, és a
bevándorlók és menekültek kezelése aggasztotta.
 
Lengyelország esetében az Európai Bizottság kezdeményezte az eljárást 2017 decemberében
azért, mert úgy vélte, veszélyben van a lengyel igazságszolgáltatás függetlensége. Az Európai
Parlament  egy  2018  márciusában  elfogadott  állásfoglalásban  egyetértett  a  lengyel
jogállamisággal  szemben  megfogalmazott  kritikával.
 
A  Szerződés  7.  cikke  értelmében  a  két  kérést  elbíráló  Tanács  az  érintett  országokban
egyértelműnek minősítheti  az uniós értékek súlyos megsértését.  A döntés előtt  a Tanács
meghallgatja az értintett  országok kormányának álláspontját.
 
Az Unió miniszterei eddig kétszer: 2019 szeptemberében és decemberében hallgatták meg a
magyar kormányt. A képviselők többször kifogásolták, hogy hivatalosan nem vehettek részt a
meghallgatásokon. A lengyel kormányt 2018 júniusa és decembere között három alkalommal
hallgatták meg a Tanácsban.
 
Az Európai Tanács a 7. cikk szerinti eljárás későbbi szakaszában egyhangúlag és a Parlament
jóváhagyásának birtokában megállapíthatja, hogy a tagállamok hatóságai súlyos mértékben és
folyamatosan megsértik a jogállamiságot, a demokráciát és az alapvető jogokat. A döntés
szankciókhoz, például a tanácsi szavazati  jog felfüggesztéséhez is vezethet.
 
Vita: január 15., szerda
 
Szavazás: január 16., csütörtök
 
Eljárás: a Tanács és a Bizottság felszólalása, állásfoglalással
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180906IPR12104/magyar-jogallamisag-a-parlament-fellepesre-szolitja-fel-az-uniot
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017PC0835&from=HR
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180226IPR98615/lengyel-jogallamisag-az-ep-tamogatja-a-fellepest
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:12012M007
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191209IPR68616/rule-of-law-meps-met-with-council-presidency-before-hungary-hearing


További információ
EP kutatószolgálat: A jogállamiság védelme az Unióban: Meglévő eljárások és lehetséges
továbblépés (2019.11.6., angolul)
Sajtóközlemény:
Magyar és lengyel jogállamiság: a képviselők az uniós értékek hatékonyabb védelmét várják
(2019.12.16.)
A jogállamiság helyzete a tagállamokban és a híres 7. cikk
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191216IPR69127/magyar-es-lengyel-jogallamisag-a-kepviselok-az-eu-ertekek-vedelmet-varjak
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191216IPR69127/magyar-es-lengyel-jogallamisag-a-kepviselok-az-eu-ertekek-vedelmet-varjak
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191216IPR69127/magyar-es-lengyel-jogallamisag-a-kepviselok-az-eu-ertekek-vedelmet-varjak
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/a-jogallamisag-helyzete-a-tagallamokban-es-a-hires-7-cikk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_10601_pk


Brexit: a Parlament az uniós és brit
állampolgárok jogaira figyelmeztet
 
Mi lesz az uniós és a brit állampolgárok jogaival a brexit
után? A képviselők szerdán állásfoglalásban adnak hangot
aggodalmuknak.
 
A Parlament kiemeli, hogy a Nagy Britanniában élő uniós, és az Unióban élő brit állampolgárok
jogait illetően a kilépési megállapodás tisztességes és kiegyensúlyozott szabályokat tartalmaz
az átmeneti időszak idejére és az azt követő időszakra. Azonban az érintettek, családtagjaik és
a társadalombiztosítási  jogaik  szempontjából  kulcsfontosságú a megállapodás teljeskörű
végrehajtása,  vélik  a  képviselők.
 
Az  állásfoglalás-tervezet  konkrétan  a  brit  kormány  letelepedési  rendszere  által  felvetett
kérdésekre utal. Az Unió 27 tagállamának területén élő brit állampolgárokkal kapcsolatban
ugyanakkor következetességre és nagylelkűségre kéri a tagállamokat.
 
Háttér
 
Az Európai  Unió és az Egyesült  Királyság között  megkötött  kilépési  megállapodás életbe
lépéséhez a Parlamentnek a leadott  szavaztok egyszerű többségével  jóvá kell  hagynia a
megállapodást (az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke (2) bekezdésének értelmében). A
Parlament a brit ratifikációs eljárás lezárultát követően szavaz a kilépési megállapodásról.
 
Vita: január 14., kedd
 
Szavazás: január 15., szerda
 
Eljárás: nem jogalkotási állásfoglalás
 
További információ
Parlamenti állásfoglalások a brexittel kapcsolatban és a parlamenti brexit irányítócsoport
összetétele (angolul)
A Parlament brexit-honlapja
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M050&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home.html#
http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home.html#
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/alkotmany-intezmenyek
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_13108_pk


A Tanács horvát elnöksége bemutatja
legfontosabb célkitűzéseit
 
Andrej Plenković horvát miniszterelnök kedd reggel
mutatja be a Tanács soros elnökségi posztját hat hónapig
betöltő Horvátország legfontosabb célkitűzéseit.
 
A horvát elnökség az alábbi négy fő területre koncentrál: fejlődő Európa, kapcsolatteremtő
Európa, védelmet nyújtó Európa, és befolyásos Európa.
 
A horvát elnökség feladatai között emellett a brexit-ügy és az Unió hosszú távú költségvetése, a
2021 és 2027 között érvényes, többéves pénzügyi keretről szóló megállapodás is szerepel.
 
Az Unióhoz 2013-ban csatlakozó Horvátország most első ízben tölti be a Tanács soros elnöki
tisztjét. Az ország január elsején Finnországtól vette át a stafétát, amelyet július elsején ad
tovább Németországnak.
 
Vita: január 14., kedd
 
Eljárás: a Tanács és a Bizottság felszólalása, állásfoglalással
 
További információ

Mit várnak az EP-képviselők a horvát uniós elnökségtől?
A horvát tanácsi elnökség honlapja (angolul)
A horvát elnökség fő célkitűzései (angolul)
EP kutatószolgálat: A Tanács horvát elnökségének legfontosabb céljai (angolul)
Az EU Tanácsának elnöksége - A soros elnökség intézménye
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https://eu2020.hr/Home/Custom?code=Program
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20191127STO67508/mit-varnak-az-ep-kepviselok-a-horvat-unios-elnoksegtol
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20191127STO67508/mit-varnak-az-ep-kepviselok-a-horvat-unios-elnoksegtol
https://eu2020.hr/
https://eu2020.hr/Home/Custom?code=Priorities
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)644220
https://www.consilium.europa.eu/hu/council-eu/presidency-council-eu/


A cseh miniszterelnök összeférhetetlensége: a
képviselők friss információkat várnak
 
A képviselők friss információkat várnak a Bizottságtól az
Andrej Babiš miniszterelnök összeférhetetlenségével és az
Unió pénzügyi érdekeinek védelmével kapcsolatos uniós
vizsgálat állásáról.
 
A  képviselők  szerdán  a  Tanács  és  a  Bizottság  részvételével  folytatnak  vitát  a  cseh
miniszterelnök összeférhetetlensége ügyében. Andrej  Babišt  azzal  vádolják,  hogy éveken
keresztül  hatalmával visszaélve uniós forrásokból halmozta fel  saját  vagyonát.
 
A Parlament egy későbbi ülésszakon állásfoglalásról szavaz az ügyben.
 
Háttér
 
A Parlament 2017 óta kéri, hogy a Bizottság foglalkozzon a Csehországban kialakult helyzettel.
2018 decemberében a képviselők mély aggodalmuknak adtak hangot a cseh miniszterelnök és
a jelentős uniós mezőgazdasági támogatáshoz jutott Agrofert csoport közti kapcsolat miatt.
 
A  képviselők  sajnálatosnak  nevezték,  hogy  a  Bizottság  sokáig  passzívan  szemlélte  az
eseményeket  annak ellenére,  hogy  2014 óta  a  Parlament  szerint  jól  látható,  hogy  Babiš
esetében  mind  pénzügyminiszterként,  mind  a  későbbiekben  miniszterelnökként
összeférhetetlenség  áll  fenn.
 
Vita: január 15., szerda
 
Szavazás: egy későbbi plenáris ülésen
 
Eljárás: a Tanács és a Bizottság felszólalása, állásfoglalással
 
További információ
Sajtóközlemény: A képviselők az oligarchákhoz jutó uniós pénzek leállítását követelik - a 2019-
es plenáris vita összefoglalója (2019.12.19., angolul)
Összeférhetetlenség és az uniós költségvetés védelme a Cseh Köztársaságban - állásfoglalás
(2019.12.13.)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0530_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191213IPR69028/meps-ask-for-urgent-changes-to-stop-the-flow-of-eu-money-to-pockets-of-oligarchs
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191213IPR69028/meps-ask-for-urgent-changes-to-stop-the-flow-of-eu-money-to-pockets-of-oligarchs
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0530_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0530_HU.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/da/home


A nők és férfiak bére közötti különbség
megszüntetése az Unióban
 
A képviselők hétfőn vitatják meg, hogyan számolható fel a
női és férfi bérek közti szakadék, és várhatóan sürgős,
kötelező érvényű szabályok megalkotására kérik a
Bizottságot.
 
Ursula von der Leyen bizottsági elnök 2019-2024 közötti politikai célkitűzéseinek egyike, hogy a
hamarosan előterjesztendő nemi egyenlőségi stratégia keretében az Unióban megszüntessék a
nemi  alapú különbséget  a  fizetések között.  Az egyenlőségért  felelős biztos,  Helena Dalli
emellett bejelentette, hogy a Bizottság az első száz napjában tervvel áll elő a jogilag kötelező
érvényű átláthatósági szabályok bevezetésére.
 
Bár az egyenlő munkáért  járó egyenlő bér  elve az uniós szerződésekben is  szerepel,  az
Unióban mégis 16 százalékos eltérés tapasztalható a férfi  és női  bérek között.  Az egyes
tagállamok eredményei között jelentős különbségek figyelhetők meg. A nyugdíjas nők még
nehezebb helyzetben vannak: nyugdíjuk csaknem 40 százalékkal marad el a férfiakétól.
 
A vitát a második januári ülésszakon (január 29-30.) szavazásra bocsátandó állásfoglalás zárja.
 
Vita: január 13., hétfő
 
Szavazás: második januári ülésszak
 
Eljárás: a Bizottság felszólalása, állásfoglalással
 
További információ
Európai Bizottság: a bérek közti különbségek nemek szerint az Európai Unióban (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E157&from=EN
https://ec.europa.eu/info/publications/gender-pay-gap-european-union_hu
https://ec.europa.eu/info/publications/gender-pay-gap-european-union_hu
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/gender-pay-gap-situation-eu_hu
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Lakhatás: sürgősen foglalkozni kell az európai
hajléktalan-kérdéssel
 
A képviselők sürgetik az Európai Bizottságot és a
tagállamokat, hogy a hajléktalanságot tekintsék kiemelten
fontos, azonnal kezelendő problémának.
 
A képviselők egy hétfői vita során várhatóan felszólítják a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a
téli  halálesetek  miatt  sürgősen  lépjenek  fel  a  hajléktalanság  problémájának  megoldása
érdekében, és térképezzék fel, hogy hogyan biztosíthatnak megfizethető lakhatást azoknak,
akik máshogy nem jutnak fedélhez.
 
A Parlament már több alkalommal felkérte a Bizottságot, hogy foglalkozzon az egyre terjedő
problémával. A Parlament többek között a szociális jogok európai pillérének 19. alapelvére
hivatkozott, amely szerint „(a) rászorulók számára hozzáférést kell  biztosítani jó minőségű
szociális lakásokhoz vagy lakhatási támogatáshoz".
 
2019-ben az Európai Unióban becslések szerint 700 ezren éltek hajléktalanként. A fedél nélkül
élők száma Finnország kivételével mindenhol emelkedik: ott 45 százalékkal kevesebben lettek
a  hajléktalanok.  Lettországban  ezzel  szemben  2009  és  2017  között  389  százalékkal,
Írországban 2014 és 2018 között  pedig 203 százalékkal  nőtt  az otthontalanok száma. Az
elégtelen lakhatási körülmények jelentik a szegénység és a társadalmi kirekesztettség egyik
kiváltó okát, és szoros összefüggésben állnak a munkanélküliséggel is.
 
A Parlament később állásfoglalásról is szavaz.
 
Vita: január 13., hétfő
 
További információ
A hajléktalanság és elégtelen lakhatás elleni küzdelem Európában: a tagállami szakpolitikák
áttekintése (angolul)
A  2019-es növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásairól szóló parlamenti
állásfoglalás (2019.3.4.)
A szegénység elleni küzdelem célkitűzésének elérése a növekvő rezsiköltségek fényében,
parlamenti állásfoglalás  (2016.4.14.)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0052_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0136_HU.html
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_hu
https://www.feantsa.org/public/user/Resources/magazine/2019/Spring/Homeless_in_Europe_magazine_-_Spring_2019.pdf
http://oecdobserver.org/
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21629&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21629&langId=en
https://op.europa.eu/hu/publication-detail/-/publication/2dd1bd61-d834-11e9-9c4e-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/hu/publication-detail/-/publication/2dd1bd61-d834-11e9-9c4e-01aa75ed71a1
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0162_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0162_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0136_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0136_HU.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Egységes mobiltöltő bevezetését kéri a
Parlament
 
A képviselők az elektronikusszemét-mennyiség
csökkentése és a fogyasztók életének megkönnyítése
érdekében az egységes mobiltöltő kötelező bevezetését
szorgalmazzák.
 
A képviselők a rádióberendezésekre vonatkozó 2014-es irányelvben már kérték egy egységes
mobiltöltő kifejlesztését, és felhatalmazták a Bizottságot arra, hogy eljárjon az ügyben.
 
A Bizottság az egységes töltő kifejlesztésére ösztönözte az iparágat, de ez a megközelítés az
uniós  törvényhozók  szerint  nem  hozta  meg  a  kívánt  eredményt:  a  különböző  gyártók
önszorgalomból  nem  fejlesztenek  ki  egy  általánosan  használható  töltőt.
 
Az egységes  töltőnek  minden  mobiltelefonnal,  táblagéppel,  e-könyv  olvasóval  és  egyéb
hordozható  berendezéssel  működnie  kell,  jelentik  ki  várhatóan  a  képviselők.
 
A hétfői vitát egy későbbi plenáris ülésen állásfoglalással zárják a képviselők.
 
Az eldobott régi töltők becslések szerint évente több mint 51 ezer tonna elektronikus hulladékot
jelentenek.
 
Vita: január 13., hétfő
 
Állásfoglalás: egy későbbi plenáris ülésen
 
Eljárás: a Bizottság felszólalása, majd vita (állásfoglalással)
 
További információ

Sajtóközlemény: A képviselők egyforma töltőt sürgetnek a mobiltelefonokhoz  (2014.3.13.)
Egységes mobiltöltő: hatásvizsgálat (2018., angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0053&from=EN
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/implementing-and-delegated-acts_hu
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20140307IPR38122/a-kepviselok-egyforma-toltot-surgetnek-a-mobiltelefonokhoz
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20140307IPR38122/a-kepviselok-egyforma-toltot-surgetnek-a-mobiltelefonokhoz
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186_hu
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
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Egyéb témák a napirenden  
 
A plenáris ülésen az alábbi további témákról folytatnak
vitát és szavaznak a képviselők. 
 

Határokon átnyúló szervezett bűnözés és annak hatása a szabad mozgásra, vita
hétfőn 
Bozóttüzek Ausztráliában, vita hétfőn 
Éves  jelentés  a  közös  kül-  és  biztonságpolitika  és  a  közös  biztonság-  és
védelempolitika végrehajtásáról, és az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a
világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról, vita kedden, szavazás
szerdán 
Közös hozzáadottértékadó-rendszer kis- és középvállalkozások számára, szavazás
kedden 
A líbiai  helyzet,  a  Bizottság  alelnökének/az  Unió  külügyi  és  biztonságpolitikai
főképviselőjének  nyilatkozata,  vita  kedden 
Az iráni-iraki helyzet, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai
főképviselőjének nyilatkozata, vita kedden 
Szerdán délben ünnepélyes ülésen beszédet mond II. Abdullah jordán uralkodó 
A parlamenti bizottságok létszáma, szavazás szerdán 
Betiltott tárgyak 3D-nyomtatása, vita csütörtökön 
Szóbeli választ igénylő kérdés az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatójának,
Farkas Ádámnak az Európai Pénzügyi Piacok Szövetsége vezérigazgatójává történő
2020. február 1-jei kinevezésével kapcsolatban, vita csütörtökön
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