
 

Plenáris hírlevél
2020. január 29.-30., Brüsszel
 
75 éve szabadult fel Auschwitz: parlamenti megemlékezés 
A plenáris ülés elején tartott ünnepélyes megemlékezésen szerdán többek között a
Parlament elnöke, David Sassoli és Liliana Segre olasz túlélő mond beszédet.
 
 
Végső brexit-szavazás a Parlamentben 
A szerdán 18:00 órakor tartott szavazáson a képviselők várhatóan támogatják a
kilépési megállapodást.
 
 
Egységes töltőt és szigorúbb e-hulladék szabályokat kér a Parlament 
Egységes mobiltöltőt és az elektronikus hulladék mennyiségének csökkentését kéri a
Parlament a csütörtökön szavazásra bocsátandó állásfoglalás-tervezetben.
 
 
A képviselők a nők és férfiak bére közötti különbség felszámolását
kérik az Unióban 
Nemek közötti egyenlőség, és a nők és férfiak bére közti szakadék kötelező
felszámolása: a Parlament várhatóan ambíciózus uniós  egyenlőségi stratégiát kér a
Bizottságtól.
 
 
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/2020-01-29
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http://www.europarl.europa.eu//news/hu/agenda/briefing/2020-01-29


Kapcsolatok 
 
 

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/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


75 éve szabadult fel Auschwitz: parlamenti
megemlékezés
 
A plenáris ülés elején tartott ünnepélyes megemlékezésen
szerdán többek között a Parlament elnöke, David Sassoli
és Liliana Segre olasz túlélő mond beszédet.
 
A  képviselők  egy  perces  néma  csenddel  emlékeznek  meg  a  holokauszt  áldozatainak
nemzetközi emléknapjáról 75 évvel azután, hogy az auschwitzi náci koncentrációs tábor 1945.
január 27-én felszabadult.
 
A tisztelgést követően az auschwitzi haláltábor női zenekarának túlélő tagja, Anita Lasker-
Wallfisch világhírű csellista jelenlétében Mischa és Maxim Maisky adja elő csellón és zongorán
Ernest Bloch A zsidó életből c. sorozatából az Imádságot.
 
Liliana Segre örökös olasz szenátor és Auschwitz-túlélő 15:20 óra körül beszél a képviselők
előtt, őt Ursula von der Leyen, a Bizottság, és (várhatóan) Charles Michel, az Európai Tanács
elnökének felszólalása követi.
 
Az  ünnepélyes  megemlékezést  a  Karski  Kvartet  és  Naomi  Coquet  mezzo-szopránó
előadásában  Maurice  Ravel  Kaddisha  zárja  15:45  órakor.
 
Ünnepélyes megemlékezés: január 29., szerda
 
További információ
Élő közvetítés (EP Live)
Élő közvetítés (EbS+)
A Parlament elnöke, David Sassoli: Feledésbe merülnek a történelem tanulságai - Európának
és a világnak fel kell lépnie a terjedő antiszemitizmus ellen (2020.1.21., angolul)
EP kutatószolgálat: Az Európai Unió és a Holokauszt emlékezete (angolul)
EP kutatószolgálat: A Holokauszt-túlélők támogatása (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/hu/schedule
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-lessons-of-history-are-being-forgotten-europe-and-world-must-act-against-rising-antisemitism
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-lessons-of-history-are-being-forgotten-europe-and-world-must-act-against-rising-antisemitism
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614662/EPRS_BRI(2018)614662_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/633155/EPRS_ATA(2019)633155_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Végső brexit-szavazás a Parlamentben
 
A szerdán 18:00 órakor tartott szavazáson a képviselők
várhatóan támogatják a kilépési megállapodást.
 
A Parlament  a  brüsszeli  plenáris  ülésén szavaz a kilépési  megállapodásról.  A szavazást
megelőző, 16:15 óra körül kezdődő vitán várhatóan Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke,
Maroš Šefčovič bizottsági alelnök, a Tanácsot képviselő Nikolina Brnjac horvát európaügyi
miniszter, és az EU brexit-ügyi főtárgyalója, Michel Barnier is részt vesz.
 
A  Parlament  plenáris  ülésének  döntésére  a  ratifikációs  folyamat  brit  lezárását,  és  az
Alkotmányos ügyek bizottságának a kilépési megállapodás elfogadását támogató múlt heti
javaslatát követően kerül sor. Az EU és az Egyesült Királyság közötti kilépési megállapodás
hatályba lépéséhez azt a Parlamentben a leadott szavazatok egyszerű többségével jóvá kell
hagyni (az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke 2. bekezdése), mielőtt a Tanácsban sor
kerülhet a (minősített többséget igénylő) végső szavazásra.
 
A szavazást követően Sassoli elnök szólal fel a plenáris ülésen, majd 18:15 óra körül a brit
képviselőket és a képviselőcsoportok elnökeit  rövid ünnepségre várják a Yehudi Menuhin
galérián.
 
Vita és szavazás: január 29., szerda
 
Eljárás: jogalkotási állásfoglalás (egyetértés)
 
 
További információ
Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
Az eljárás lépései (angolul)
Brexit-jelentéstevő: Guy Verhofstadt (RE, Belgium)
Guy Verhofstadt az EU–Egyesült Királyság kapcsolatokról: „Ambíciózusnak kell lennünk”
EP kutatószolgálat: Az Európai Parlament a brexit után (2020.1.14., angolul)
EP kutatószolgálat: A felülvizsgált brexit-megállapodás - mi változott, és mik a következő
lépések? (2019.10.22., angolul)
EP kutatószolgálat: Brexit - végső visszaszámlálás (mit gondolnak a kutatócégek?)
(2020.1.24., angolul)
További információ a brexittel kapcsolatos parlamenti munkáról
Parlamenti állásfoglalások és a parlamenti brexit irányítócsoport összetétele (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200123IPR70904/brexit-the-withdrawal-agreement-passes-the-first-european-parliament-test
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200123IPR70904/brexit-the-withdrawal-agreement-passes-the-first-european-parliament-test
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M050&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0004_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0427(NLE)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/97058/GUY_VERHOFSTADT/home
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20200123STO70930/verhofstadt-az-eu-egyesult-kiralysag-kapcsolatokrol-ambiciozusnak-kell-lennunk
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/642259/EPRS_ATA(2020)642259_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642260
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642260
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646146
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646146
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/alkotmany-intezmenyek
http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home.html#
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_13108_pk


Egységes töltőt és szigorúbb e-hulladék
szabályokat kér a Parlament
 
Egységes mobiltöltőt és az elektronikus hulladék
mennyiségének csökkentését kéri a Parlament a
csütörtökön szavazásra bocsátandó állásfoglalás-
tervezetben.
 
Ha a fogyasztók érdeke egybeesik a környezet szempontjából is helyes úttal, akkor meg kell
ragadnunk a lehetőséget a fellépésre, fogalmaztak a képviselők egy január 13-i vita során.
 
A képviselők konkrét lépéseket, például az egységes töltőre vonatkozó paramétereket és az e-
szemét kezelését célzó intézkedéseket várnak a Bizottságtól. Többen felvetették, hogy az új
telefonokat és töltőket külön kellene árulni.
 
Háttér
 
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. Valami előrelépés
mégis történt, mondja a Bizottság: míg 2009-ben több mint 30 féle töltő létezett, mára nagyjából
három maradt.
 
Az eldobott régi töltők becslések szerint évente csaknem 50 ezer tonna, vagyis egyénenként
több mint hat kg e-szemetet jelentenek. Európában 2016-ban összesen 12,3 millió tonna e-
hulladék keletkezett, amelyből minden lakosra 16,6 kg jut.
 
Vita: január 13., hétfő
 
Szavazás: január 30., csütörtök
 
Eljárás: nem jogalkotási állásfoglalás
 
További információ
Vita a plenárison: felszólalások (szóbeli és írásbeli) az egységes töltővel kapcsolatban
(2020.1.13.)
Sajtóközlemény: A képviselők egyforma töltőt sürgetnek a mobiltelefonokhoz  (2014.3.13.)
Egységes mobiltöltő: hatásvizsgálat (Európai Bizottság, 2018., angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&startTime=20200113-19:39:11-616&date=20200113
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/doceo/document/CRE-9-2020-01-13-ITM-015_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-01-13-ITM-015_HU.html
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


A képviselők a nők és férfiak bére közötti
különbség felszámolását kérik az Unióban
 
Nemek közötti egyenlőség, és a nők és férfiak bére közti
szakadék kötelező felszámolása: a Parlament várhatóan
ambíciózus uniós  egyenlőségi stratégiát kér a
Bizottságtól.
 
A  képviselők  a január  13-i  vitát  követően  csütörtökön  szavaznak  arról  az  állásfoglalás-
tervezetről, amely a tagállamokat és a Bizottságot egyaránt a nők és férfiak fizetése közötti
különbség  megszüntetésére,  az  egyforma  fizetés  szigorú  betartatására,  és  a  bérek
átláthatóságát  növelő  jogszabályok  megalkotására  kéri.
 
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 - Magyarországon például
14 százalékkal  keresnek a  férfiak  többet.  A nyugdíjas  nők Európa szerte  még nehezebb
helyzetben vannak:  nyugdíjuk  csaknem 40 százalékkal  marad el  a  férfiakétól.
 
A Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen a 2019 és 2024 közötti időszakra vonatkozó politikai
célkitűzései között említette a nők és férfiak bére közötti különbség felszámolását, amelyet a
hamarosan bemutatandó gender-egyenlőségi stratégia részeként tervez megvalósítani. Az
egyenlőségért felelős biztos, Helena Dalli emellett azt ígérte, hogy a Bizottság első száz napja
alatt  bemutat  egy,  a  f izetések  átláthatóságával  kapcsolatos,  kötelező  érvényű
jogszabályjavaslatot.
 
Vita: január 13., hétfő
 
Szavazás: január 30., csütörtök
 
Eljárás: a Bizottság felszólalása, állásfoglalással
 
További információ
Európai Bizottság: a bérek közti különbségek nemek szerint az Európai Unióban (angolul)
Cikk: A férfiak és nők fizetése közötti szakadék: okok és megoldási javaslatok
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&startTime=20200113-20:26:09-799&date=20200113
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/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/equalpayday_factsheets_2018_country_files_hungary_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/gender-pay-gap-situation-eu_hu
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20200109STO69925/a-ferfiak-es-nok-fizetese-kozotti-szakadek-okok-es-megoldasi-javaslatok
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


•
•
•
•

•
•

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

Vita az őslakos népek jogairól, szerda 
India állampolgársági törvényéről,vita szerdán, szavazás csütörtökön 
A görök szigeteken rekedt migráns gyerekek aggasztó helyzete, vita szerdán 
Az Unió mobilitási és közlekedési stratégiája: a 2030-ig és azt követően szükséges
intézkedések, vita szerdán 
A Bizottság 2020-as munkaprogramja, vita csütörtökön 
A Parlament 2021-es ülésnaptára, szavazás csütörtökön
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