
 

Plenáris hírlevél
2020. október 5.-8., Brüsszel
 
Az Európai Bizottságban történő változásokról dönt a Parlament 
A Parlament szerdán Mairead McGuinness biztosi kinevezéséről és Valdis
Dombrovskis bizottsági ügyvivő alelnök új tárcájáról szavaz.
 
 
Uniós éghajlattörvény: a 2030-as kibocsátáscsökkentési célról
szavaz a Ház 
Ha az Unió  2050-re klímasemleges szeretne lenni, akkor 2030-ra magasabb
kibocsátáscsökkentési célértékben kell megállapodnia, vélik a képviselők a szerdai
szavazás előtt.
 
 
Állandó ellenőrzőmechanizmus az európai értékek védelmében 
Az autokratikus és illiberális trendeket,  korrupciót, félretájékoztatást és az állam
foglyulejtését célkeresztbe állító jogalkotási kezdeményezésről vitázik hétfőn és
szavaz szerdán az EP.
 
 
Hosszú távú költségvetés: az uniós értékeket semmibe vevők uniós
pénzt se kapjanak 
A képviselők a költségvetési tárgyalásokra utalva  figyelmeztetnek: a tagállamok ne
lazítsák fel az uniós források kifizetését a jogállamiság tiszteletben tartásához kötő
szabályjavaslatot.
 
 
A bolgár jogállamiságról és alapvető jogokról fogad el állásfoglalást
a Ház 
A képviselők a július óta folyamatosan zajló bolgár demonstrációkról vitáznak hétfőn és
szavaznak csütörtökön. 
 
 
 
Egyéb témák a napirenden  
A plenáris ülésen az alábbi további témákról folytatnak vitát és szavaznak a
képviselők.
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http://www.europarl.europa.eu//news/hu/agenda/briefing/2020-10-05

 
 
Hírlevél
 

Kapcsolatok 
 
 

További információ
Napirendtervezet
Élő közvetítés a plenáris ülésről (EbS+)
Sajtótájékoztatók és egyéb események élő közvetítése
Az EP multimédiás honlapja (angolul)
EP Newshub
A képviselőcsoportok sajtótájékoztatója október 5., hétfőn 11:00-től

BALÁZS Eszter
sajtóreferens

(+32) 2 28 42373 (BXL)
(+33) 3 881 73839 (STR)
(+32) 470 88 08 77
eszter.balazs@europarl.europa.eu
sajto-HU@europarl.europa.eu
@Europarl_HU
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http://www.europarl.europa.eu//news/hu/agenda/briefing/2020-10-05
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/agendas.html
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/webstreaming
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/home
http://www.epnewshub.eu
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/pre-session-briefing_20201005-1100-SPECIAL-PRESSER_vd
https://twitter.com/Europarl_HU


Az Európai Bizottságban történő változásokról
dönt a Parlament
 
A Parlament szerdán Mairead McGuinness biztosi
kinevezéséről és Valdis Dombrovskis bizottsági ügyvivő
alelnök új tárcájáról szavaz.
 
A plenárison történő szavazás előtt az illetékes parlamenti szakbizottságok október 2-án két,
egyenként  három órás ülésen kérdezik  a  pénzügyi  szolgáltatások,  pénzügyi  stabilitás  és
tőkepiacok portfóliójára jelölt ír McGuinnesst és a nemzetközi kereskedelmi tárcára jelölt lett
Dombrovskist.
 
A  szakbizottsági  meghallgatások  után  a  képviselőcsoportokat  vezető  képviselők  és  a
szakbizottság  elnöke  értékeli  a  jelölt  szereplését.
 
A  Bizottsági  Elnökök  Értekezlete  október  5-én  értékeli  a  két  meghallgatás  eredményét,
következtetéseit  pedig  továbbítja  az  Elnökök Értekezletének.  Ez  utóbbi  végzi  el  a  végső
értékelést,  majd  október  6-án dönt  a  meghallgatások lezárásáról  vagy egyéb lépésekről.
 
A plenáris ülés várhatóan október 7-én dönt a két jelöltről.
 
Szavazás: október 7., szerda
 
Eljárás: határozati javaslat
 
További információ
Gyakorlati útmutató a média számára (2020.9.30., angolul)
A meghallgatások honlapja
Az Európai Parlament eljárási szabályzata, VII. melléklet
Szabadon elérhető kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200925IPR87927/media-advisory-hearings-of-ms-mcguinness-and-mr-dombrovskis-on-2-october
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/valtozas-az-europai-bizottsagban-2020
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-TOC_HU.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Uniós éghajlattörvény: a 2030-as
kibocsátáscsökkentési célról szavaz a Ház
 
Ha az Unió  2050-re klímasemleges szeretne lenni, akkor
2030-ra magasabb kibocsátáscsökkentési célértékben kell
megállapodnia, vélik a képviselők a szerdai szavazás előtt.
 
A  képviselők  kedden  vitáznak  a  Bizottság  európai  éghajlattörvény-javaslatáról.  A
jogszabályjavaslat  célja,  hogy  a  2050-ig  elérendő éghajlatsemlegességről  szóló  politikai
ígéreteket kötelező érvényűvé tegye, és így jogbiztonságot és kiszámíthatóságot biztosítson az
átállásra felkészülő európaiaknak és vállalatoknak.
 
A képviselők a jelentéstervezetben a károsanyag-kibocsátások 1990-es szintjéhez képest 2030-
ig 60 százalékos kibocsátáscsökkentést kérnek. Emellett  hangsúlyozzák: 2050-re az Unió
egészének, és külön-külön minden egyes tagállamnak is éghajlatsemlegessé kell  válnia.
 
A zöld megállapodás döntő szerepe
 
Az Európai Tanács 2019-ben határozott arról, hogy az Uniónak 2050-re éghajlati szempontból
semlegessé  kell  válnia.  Ezután  terjesztette  be  a  Bizottság  2020  márciusában  az  uniós
éghajlattörvényt, amely törvényi erőre emelné a 2050-re elérendő uniós éghajlatsemlegességet.
A Bizottság szeptember 17-én egy 2030-ra vonatkozó új célkítűzés beemelésével módosította a
javaslatot.
 
A Parlament már eddig is aktívan kiállt a minél ambíciózusabb éghajlattörvény mellett, 2019.
november 28-án pedig éghajlatváltozási vészhelyzetet jelentett be.
 
Média-webinárium
 
2020.  október  5-én  14:00  és  16:00  óra  között  a  kulcsszereplő  képviselők  részvételével
webináriumot  szervezünk  az  uniós  éghajlattörvénnyel  foglalkozó  újságírók  számára.  A
programról  a  Háttérben  szereplő  linkek  között  tájékozódhat.
 
Élőben itt követheti a webináriumot.
 
Vita: október 6., kedd
 
Szavazás: október 7., szerda
 
Eljárás: rendes jogalkotási eljárás
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-10/COM_COM20200080_HU.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-10/COM_COM20200080_HU.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/prop_reg_ecl_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/prop_reg_ecl_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191121IPR67110/a-parlament-eghajlatvaltozasi-veszhelyzetet-hirdetett
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webinar-for-journalists-climate-law-what-is-at-stake_20201005-1430-SPECIAL-OTHER_vd


További információ
Jelentéstervezet (egyelőre angolul)
Az eljárás lépései (angolul)
Sajtóközlemény: Uniós éghajlattörvény: a képviselők 60 százalékra emelnék a
kibocsátáscsökkentés 2030-ig kötelezően elérendő értékét (2020.9.11., angolul)
Az európai éghajlattörvényről készült jelentéstervezet (egyelőre angolul)
Jelentéstevő: Jytte Guteland (S&D, Svédország)
Webinárium újságírók részére az éghajlattörvényről, 2020.10.5., 14-16:00
EP kutatószolgálat: Az európai éghajlattörvény (angolul)
EP kutatószolgálat: Éghajlatváltozás és éghajlat-politika (angolul)
Sajtóközlemény: Az éghajlatváltozás legyen a Parlament első számú feladata, mondják az
európaiak (2019.11.29.)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0162_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0036(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200907IPR86512/eu-climate-law-meps-want-to-increase-emission-reductions-target-to-60-by-2030
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200907IPR86512/eu-climate-law-meps-want-to-increase-emission-reductions-target-to-60-by-2030
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0162_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/124991/JYTTE_GUTELAND/home
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20201001RES88305/20201001RES88305.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649385/EPRS_BRI(2020)649385_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652032/EPRS_BRI(2020)652032_EN.pdf
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://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_14101_pk


Állandó ellenőrzőmechanizmus az európai
értékek védelmében
 
Az autokratikus és illiberális trendeket,  korrupciót,
félretájékoztatást és az állam foglyulejtését célkeresztbe
állító jogalkotási kezdeményezésről vitázik hétfőn és
szavaz szerdán az EP.
 
A Michal Šimečka (Renew, Szlovákia) képviselő által jegyzett állásfoglalástervezet objektív és
igazolt tényeken alapuló eljárást vetít elő, amely egyenlően, objektíven és méltányos módon
kezelne minden tagállamot a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok védelme és
megerősítése  érdekében.  A  Parlament  Állampolgári  Jogi  Bizottságában már  jóváhagyott
tervezet szerint az Uniónak erőteljes, átfogó és eredményközpontú eljárásra van szüksége
ahhoz, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében szereplő értékeket megóvja és
megerősítse.
 
A javasolt új éves ellenőrzési ciklus figyelembe venné és kiegészítené a már létező eljárásokat,
így az uniós szerződés 7. cikke szerinti eljárást és a Bizottság szeptember 30-án bemutatott
éves jogállamisági jelentését. Az eljárásban használt megelőző és korrigáló intézkedések az
európai  szemeszter  mintájára  országokra  lebontott  ajánlásoktól   a  költségvetési  pénzek
feltételekhez  kötéséig  terjednek.  A  jelentéstevő  nyilatkozata  itt  tekinthető  meg.
 
Ursula von der Leyen bizottsági elnök 2019 júliusában elhangzott beiktatási beszédében és a
politikai célkitűzései között egyaránt szerepelt, hogy a Bizottság azonnal jogalkotási javaslatot
terjeszt  be  a  jogállamiság  védelme  érdekében,  amint  a  Parlament  tagjai  többségének
szavazatával  erre  irányuló  kérést  tartalmazó  állásfoglalást  fogad  el.
 
Vita: október 5., hétfő
 
Szavazás: október 6., kedd (módosító indítványok) és október 7., szerda (végszavazás)
 
 
Eljárás: jogalkotási állásfoglalás
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https://www.europarl.europa.eu/meps/hu/103746/MICHAL_SIMECKA/home
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-eu-mechanism-on-democracy-the-rule-of-law-and-fundamental-rights
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200918IPR87418/european-values-towards-a-permanent-monitoring-mechanism-against-backsliding
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200918IPR87418/european-values-towards-a-permanent-monitoring-mechanism-against-backsliding
https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_2/oj?locale=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A12012M007
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_1756
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies/08-2020
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies/08-2020
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/rule-of-law-fundamental-rights-final-vote-simeka_I195136-V_v
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-06-30-RULE-047_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-06-30-RULE-047_HU.html


További információ
Az eljárás lépései (angolul)
A jogállamiság helyzete a tagállamokban és a híres 7. cikk (infografika)
Az európai jogállamisági mechanizmus – tájékoztató (Európai Bizottság)
EP kutatószolgálat: A demokráciára, jogállamiságra és alapvető jogokra vonatkozó uniós
eljárás európai hozzáadott értéke - előzetes felmérés (2020.9.30., angolul)
EP kutatószolgálat: A koronavírus-intézkedések hatása a demokráciára, a jogállamiságra és
az alapvető jogokra az Unióban (2020.4.23.,angolul)
EP kutatószolgálat: A jogállamiság védelme az Unióban: Létező eljárások és lehetséges
változtatások (2019.11.6., angolul)
EP kutatószolgálat: A parlament jogszabály-kezdeményezési joga (2020.2.12., angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2072(INL)
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/a-jogallamisag-helyzete-a-tagallamokban-es-a-hires-7-cikk
https://ec.europa.eu/info/files/european-rule-law-mechanism-factsheet_hu
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654186
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654186
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)651343
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)651343
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/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646174
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_10601_pk


Hosszú távú költségvetés: az uniós értékeket
semmibe vevők uniós pénzt se kapjanak
 
A képviselők a költségvetési tárgyalásokra utalva
figyelmeztetnek: a tagállamok ne lazítsák fel az uniós
források kifizetését a jogállamiság tiszteletben tartásához
kötő szabályjavaslatot.
 
A képviselők várhatóan emlékeztetik a tagállamokat, hogy a Parlament csak akkor hagyja jóvá
a hosszú távú költségvetést, ha az tartalmaz egy konkrét, a működő jogállamiságot a kifizetések
feltételül szabó eljárást, amellyel felfüggeszthetők vagy csökkenthetők az uniós források a
jogállamiságot tiszteletben nem tartó tagállamok számára.
 
A Tanáccsal és a Bizottsággal folytatott vitára hétfőn kerül sor.
 
Háttér
 
A  Tanács  hosszú  távú  költségvetésről  (MFF)  szóló  júliusi  megállíapodását  követően  a
képviselők egy állásfoglalásban sajnálatukat fejezték ki, hogy az Európai Tanács az MFF és a
Következő Nemzedék EU eszköz keretein belül jelentősen meggyengítette a jogállamiság, az
alapvető jogok és a demokrácia fenntartására irányuló bizottsági és parlamenti erőfeszítéseket.
 
A Tanács szeptember  30-án fogadta el  a  mandátumát  azokra a Parlamenttel  folytatandó
tárgyalásokra,  ahol  a  jogállamisági  feltételt  tartalmazó jogszabályról  megállapodnak.
 
Vita: október 5., hétfő
 
Eljárás: a Tanács és a Bizottság felszólalása
 
További információ
Sajtóközlemény:
A parlamenti jóváhagyáshoz javítani kell a hosszú távú uniós büdzséről szóló megállapodáson
(2020.7.23.)
Az Európai Tanács 2020. július 17–21-i rendkívüli ülésén elfogadott következtetésekről szóló
parlamenti állásfoglalás (2020.7.23.)
Jogalkotási folyamat: a jogállamisági feltételt tartalmazó rendelet (angolul)
EP kutatószolgálat: Az Unió költségvetésének védelme általános jogállamisági
hiányosságokkal szemben (2020.6.25., angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0206_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200722IPR83804/az-ep-jovahagyasahoz-javitani-kell-az-unios-budzserol-szolo-megallapodason
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200722IPR83804/az-ep-jovahagyasahoz-javitani-kell-az-unios-budzserol-szolo-megallapodason
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200722IPR83804/az-ep-jovahagyasahoz-javitani-kell-az-unios-budzserol-szolo-megallapodason
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0206_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0206_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630299
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630299
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


A bolgár jogállamiságról és alapvető jogokról
fogad el állásfoglalást a Ház
 
A képviselők a július óta folyamatosan zajló bolgár
demonstrációkról vitáznak hétfőn és szavaznak
csütörtökön. 
 
A bulgáriai tiltakozássorozat július 9-én robbant ki, a demonstrálók korrupció és az állam foglyul
ejtésének gyanúja miatt Bojkó Borisszov miniszterelnök és Ivan Gesev főügyész lemondását
követelik. A tiltakozókat a rendszerszintű politikai korrupció miatt egyre növekvő felháborodás
vitte az utcára.
 
Vita: október 5., hétfő
 
Szavazás:  október  7.,  szerda  (a  módosító  indítványokról)  és  október  8.,  csütörtök
(végszavazás)
 
Eljárás: nem jogalkotási állásfoglalás
 
 
További információ
Az állásfoglalás-tervezet itt lesz elérhető
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2020.10.2., angolul)
Sajtóközlemény: Európai értékek: demokrácia visszafejlődése ellen alkalmazható állandó
ellenőző mechanizmus felé haladva (2020.9.22., angolul)
A jogállamiság helyzete a tagállamokban és a híres 7. cikk (infografika)
Jogállamiság: Első éves jelentés a jogállamiság helyzetéről az Európai Unióban (Európai
Bizottság, 2020.9.30.)

Az európai jogállamisági mechanizmus – tájékoztató
(Európai Bizottság, 2020.9.30.)
EP kutatószolgálat: A demokráciára, jogállamiságra és alapvető jogokra vonatkozó uniós
eljárás európai hozzáadott értéke - előzetes felmérés (2020.9.30., angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/texts-submitted.html?tabType=motions
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200928IPR88007
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200918IPR87418/european-values-towards-a-permanent-monitoring-mechanism-against-backsliding
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200918IPR87418/european-values-towards-a-permanent-monitoring-mechanism-against-backsliding
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/a-jogallamisag-helyzete-a-tagallamokban-es-a-hires-7-cikk
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_1756
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_1756
https://ec.europa.eu/info/files/european-rule-law-mechanism-factsheet_hu
https://ec.europa.eu/info/files/european-rule-law-mechanism-factsheet_hu
https://ec.europa.eu/info/files/european-rule-law-mechanism-factsheet_hu
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654186
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654186
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_14501_pk


•
•
•
•
•

•

•
•

•

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

A nemek közötti egyensúly a vállalati vezetőtestületekben, vita hétfőn 
A Tanács álláspontjának ismertetése a 2021-es költségvetésről, vita hétfőn 
A pénzügyi eszközök piacai, Naktegaal, vita hétfőn, szavazás kedden 
Európai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatók, Jurzyca, vita hétfőn 
Az európai erdőgazdálkodási stratégia – a további lépések, Sarvamaa, vita kedden,
szavazás szerdán 
Az Európai Tanács 2020. október 3-4-i rendkívüli ülésének következtetései és az
október 15-16-i ülésének előkészítése, vita kedden 
Az európai felügyeleti hatóságok szerepe a Wirecard-botrányban, vita szerdán 
A Covid19-járvány hatása a tartós ápolási-gondozási létesítményekre, a Bizottság
felszólalása, vita csütörtökön 
Harc  a  pénzmosás ellen  a  FinCEN-ügy kapcsán,  a Bizottság felszólalása,  vita
csütörtökön
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