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A Parlament az uniós agrárpolitika jövőjéről szavaz
A képviselők az agrárpolitika fenntarthatóbbá, ellenállóbbá és rugalmasabbá tételéről
vitáznak kedden és szavaznak a hét folyamán.

4

Digitális szolgáltatások: a Parlament meghatározza a fő célkitűzéseit
A digitális szolgálatások, így a techóriások által üzemeltetett platformok és az online
piacterek szabályozásáról vitázik a Parlament hétfőn és szavaz kedden.

6

A mesterséges intelligencia szabályozása: a Parlament bemutatja
elképzelését
A Parlament hétfőn arról vitázik, hogyan célszerű szabályozni a mesterséges
intelligencia fejlesztését.

8

Szaharov-díj: a Parlament elnöke bejelenti a 2020-as díjazott nevét
A parlamenti Elnökök Értekezlete (azaz a Parlament elnöke és a képviselőcsoportok
elnökei) csütörtökön dönt a gondolat szabadságáért járó Szaharov-díj idei díjazottjáról.

10

Az Európai Bizottság bemutatja jövő évi terveit
A képviselők kedden 15:00 órától értékelik a Bizottság 2021-es munkatervét, amelyet
Maroš Šefčovič alelnök mutat be.

11

A Parlament az európai piacra kerülő termékek miatti globális
erdőirtás ellen
A képviselők várhatóan köteleznék a vállalatokat, hogy győződjenek meg arról, hogy
az általuk piacra dobott termékek gyártása során nem pusztitottak ki erdőket.

12

Koronavírus: a képviselők a digitális szakadék áthidalását várják az
oktatás területén
A képviselők sürgős intézkedéseket várnak a Bizottságtól annak biztosítására, hogy
esetleges jövőbeli kijárási tilalmak esetén is minden európai iskolás résztvehessen az
oktatásban.
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A koronavírus társadalmi és gazdasági következményeinek
enyhítése
A járvány miatti elbocsátáshullám és a járvány utáni gazdasági és társadalmi
talpraállás a fő témája a szerdai vitának.

15

Az Uniónak alapjaiban kell felülvizsgálnia a Belorusszal fenntartott
kapcsolatát
A képviselők várhatóan egy sor ajánlást fogadnak majd el arról, hogyan kellene
átértékelnie az Uniónak a Belarusszal fenntartott kapcsolatot.
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Rendőri erőszak a tagállamokban: vita
A képviselők várhatóan a túlzott vagy nem igazolhatóan alkalmazott rendőri erőszak
példáit említve az elkövetők megbüntetését kérik a keddi vitán.
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Uniós útlevelet áruló tagállamok: vita a plenárison
A képviselők a Bizottságot kérdezik arról, hogy hogyan küszöbölhető ki, hogy nem
uniós országból érkező bűnözők vegyenek uniós útlevelet vagy vízumot.
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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/2020-10-19

Hírlevél
További információ
Napirendtervezet
Élő közvetítés a plenáris ülésről (EbS+)
Sajtótájékoztatók és egyéb események élő közvetítése (EP Live)
Az EP multimédiás honlapja (angolul)
EP Newshub

HU

Sajtószolgálat, Kommunikációs Főigazgatóság
Európai Parlament - szóvivő: Jaume Duch Guillot
A sajtóosztály központi telefonszáma: (32 2 ) 28 33000

2 I 19

Plenáris ülés
Kapcsolatok
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

HU

Sajtószolgálat, Kommunikációs Főigazgatóság
Európai Parlament - szóvivő: Jaume Duch Guillot
A sajtóosztály központi telefonszáma: (32 2 ) 28 33000

3 I 19

Plenáris ülés

A Parlament az uniós agrárpolitika jövőjéről
szavaz
A képviselők az agrárpolitika fenntarthatóbbá, ellenállóbbá
és rugalmasabbá tételéről vitáznak kedden és szavaznak a
hét folyamán.
A képviselők várhatóan támogatják az agrárpolitika irányváltását, amelynek célja, hogy a közös
mezőgazdaságpolitikát (KAP) jobban az egyes tagállamok igényeihez szabják. Az egyes
kormányoknak stratégiai tervben kellene megfogalmazni, hogy az uniós célokat hogyan
szándékoznak helyben megvalósítani. A Bizottság pedig nem pusztán az uniós szabályoknak
való megfelelést, hanem a célok megvalósultát is ellenőrizné.
A KAP-reform részeként a gazdálkodóknak ezentúl a közvetlen támogatásokért cserébe
kötelezően környezetbarát és az éghajlatváltozás szempontjából kedvező módszereket kell
alkalmazniuk. Többlettámogatás jár azoknak, akik önkéntesen más zöld eljárást is használnak.
A képviselők szavaznak a nagy gazdaságoknak járó kifizetések csökkentéséről és azok
átirányításáról kisebb gazdálkodásokba és fiatal gazdálkodók számára. A szavazásra
bocsátandó témák között az ellenőrzésre vonatkozó szabályok egyszerűsítése is szerepel.
A parlamenti döntést követően a képviselők készen állnak a KAP reformájól szóló tárgyalások
elkezdésére a tagállami szakminisztereket tömörítő Tanáccsal.
Háttér
Az Unió 1962-ben elindított mezőgazdasági politikáját legutoljára 2013-ban vizsgálták felül.
A jelenlegi KAP-szabályok 2020. december 31-én járnak le. A KAP-reform lezárultáig és az új
szabályok parlamenti és tanácsi elfogadásáig átmeneti szabályok alapján működhet az ágazat.
A KAP költségei a 2020-as uniós költségvetés 34,5 százalékát (58,2 milliárd eurót) teszik ki. A
KAP költségvetésének kb. 70 százalékát hat-hétmillió uniós gazdaság támogatására költik.
Vita: október 20., kedd
Szavazás: október 20., kedd - október 23., péntek
Eljárás: rendes jogalkotási eljárás (együttdöntés)
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További információ
Az eljárás lépései (stratégiai tervek, angolul)
Az eljárás lépései (a mezőgazdasági termékek közös piacszervezése, angolul)
Az eljárás lépései (a KAP finanszírozása, irányítása és ellenőrzése, angolul)
Jelentéstevő (stratégiai tervek): Peter Jahr (EPP, Németország)
Jelentéstevő (a mezőgazdasági termékek közös piacszervezése): Eric Andrieu (S&D,
Franciaország)
Jelentéstevő (a KAP finanszírozása, irányítása és ellenőrzése): Ulrike Müller (Renew,
Németország)
EP kutatószolgálat: KAP stratégiai tervek (2018. december, angolul)
EP kutatószolgálat: KAP-módosító indítványok a mezőgazdasági termékek közös
piacszervezéséhez (2019. október, angolul)
EP kutatószolgálat: KAP horizontális rendelet (2019. június, angolul)
EP kutatószolgálat: A 2020 utáni KAP - a reformcsomag és a jelenlegi rendelet
összehasonlítása (2018. szeptember, angolul)
Tanulmány: A 2020 utáni KAP: az Európai Bizottság jogszabály-javaslatának értékelése (2018.
október, angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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Digitális szolgáltatások: a Parlament
meghatározza a fő célkitűzéseit
A digitális szolgálatások, így a techóriások által
üzemeltetett platformok és az online piacterek
szabályozásáról vitázik a Parlament hétfőn és szavaz
kedden.
Az Európai Unió a digitális szolgáltatásokról szóló, most készülő jogszabályban egyrészt uniós
szinten szabályozná a digitális gazdaságot, másrészt viszont az adatvédelmi törvényhez
hasonló módon nemzetközi szinten is szeretné meghatározni a digitális gazdaságban
alkalmazandó normákat.
A Parlament Belső piac és fogyasztóvédelmi, illetve a Jogi ügyi szakbizottsága két külön
jogalkotási kezdeményezésben szólítja fel az Európai Bizottságot, hogy az év végén
beterjesztendő, a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálycsomagban javasoljon megoldást a
digitális környezetben tapasztalható problémákra.
Mindkét szakbizottság kötelezően alkalmazandó „értesítési-cselekvési" eljárást kér az online
található illegális tartalmak kezelésére. A Belső piaci szakbizottság képviselői jogszabályban
köteleznék az online piactereket az átlátható működésre és a vásárlók tájékoztatására például
azzal kapcsolatban, ha egy termék nem biztonságos. A képviselők emellett szigorúbb online
fogyasztóvédelmi szabályokat és hatékonyabb felügyeletet és fogyasztói érdekérvényesítést
várnak a jogszabálytól. Külön szabályzásra van szükség a nagy internetplatformok okozta
piactorzulás kiküszöbölésére, és nem csupán a torzulás miatti kár megtérítésére, teszik hozzá a
képviselők.
A Jogi ügyek szakbizottsága egyértelmű jogszabályokat kér a a techóriások által üzemeltetett
platformokra vonatkozóan, a felhasználók személyes adatainak védelmére pedig garanciákat
vár, például bírósági jogorvoslathoz való hozzáférés és az álhírekhez hasonló káros taratlmakra
vonatkozó szigorú szabályzás formájában. A képviselők nagyobb szerepet adnának a
felhasználónak annak eldöntésében, hogy mit szeretnének online látni (azaz például
elutasíthassák a kifejezetten a számukra összeállított tartalmakat), és kevesebb erőszakosan
célzott hirdetést, átláthatóbb adatgyűjtést, és egy európai, bírságok kiszabására is
felhatalmazott felügyeleti szervet szeretnének.
Az Állampolgári jogi szakbizottság által ugyanebben a témában benyújtott harmadik, nem
jogalkotási állásfoglalás alapjogi kérdésekkel foglalkozik, és a tartalmak „alapos, arányos és
megkülönböztetés-mentes" eltávolítását kéri a szólás- és az információszabadság, valamint a
magánélet és az adatok védelme érdekében. A képviselők arra is rámutatnak, hogy az emberi
gyengeségeket kihasználó üzenetek alkalmazása éppúgy probléma, mint a gyűlöletbeszéd és a
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dezinformáció terjesztése. Ezért a képviselők az online platformok bevételszerzési irányelveinek
átláthatóságát kérik.
Vita: október 19., hétfő
Szavazás: október 20., kedd, eredménybejelentés: október 21., szerdán
Eljárás: jogalkotási kezdeményezésről szóló jelentés (a Belső piaci és a Jogi bizottsági
jelentések esetében, EP Eljárási szabályzat 47. cikk) és nem jogalkotási jelentés (az
Állampolgári jogi bizottság jelentése)

További információ
A Belső piac és fogyasztóvédelmi bizottság jelentése (egyelőre angolul)
Az eljárás lépései - Digitális szolgáltatásokra vonatkozó jogszabály: Az egységes piac
működésének javítása (angolul)
A Belső piaci bizottság jelentéstevője: Alex Agius Saliba (ScD, Málta)
A Jogi ügyek bizottságának jelentése (egyelőre angolul)
Az eljárás lépései - Digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: A kereskedelmi és polgári
törvények alkalmazása az online térben működő kereskedelmi egységekre (angolul)
A Jogi ügyek bizottságának jelentéstevője: Tiemo Wölken (S&D, Németország)
Az Állampolgári jogok, bel- és igazságügyi bizottság jelentése, eljárásának lépései és
jelentéstevője (angolul)
EP kutatószolgálat: a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabállyal kapcsolatos tanulmányok
(angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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A mesterséges intelligencia szabályozása: a
Parlament bemutatja elképzelését
A Parlament hétfőn arról vitázik, hogyan célszerű
szabályozni a mesterséges intelligencia fejlesztését.
A Ház hétfőn két jogalkotási kezdeményezésről, kedden pedig egy másik állásfoglalásról
szavaz azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne a legjobban szabályozni a mesterséges
intelligencia fejlesztését úgy, hogy az fokozza az innovációt, tiszteletben tartsa az etikai
normákat és fenntartsa a technológiába vetett bizalmat.
A Parlament az elsők között fogalmazza meg ajánlásait ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban,
így az Európai Unió éllovas lehet a mesterséges intelligenciával összefüggő etikai, felelősségi
és szellemi tulajdonjogi kérdések tisztázása, és a mesterséges intelligencia fejlesztése terén. A
Bizottság várhatóan 2021. elején terjeszti be jogszabályjavaslatát.
Az etikai kérdésekkel foglalkozó jogalkotási kezdeményezésről szóló jelentés szerint a jövőbeli
jogszabályoknak többek között az alábbi alapelvekre kell figyelemmel lenniük: a mesterséges
intelligencia maradjon emberközpontú és ember által létrehozott; legyen biztonságos, átlátható
és számon kérhető; legyenek biztosítékok az előítélet- és megkülönböztetés-mentesség
garantálására; legyen mód jogorvoslatra; valamint a fejlesztés a társadalmi és környezetvédelmi
felelősségvállalás és az alapvető jogok tiszteletben tartása mellett történjen.
A polgári jogi felelősségvállalással foglalkozó jogalkotási kezdeményezésről szóló jelentésben a
képviselők a jövő felé forduló szabályzási mechanizmust javasolnak, amely egyértelműsítené a
nagy kockázatú mesterséges intelligenciát alkalmazók felelősségét károkozás esetén. A
szabályoknak az élet, az egészség, a testi épség, és a tulajdon védelmére kellene kiterjedniük,
és a „bizonyítható gazdasági veszteség" okozása esetén jelentős nem anyagi természetű kár
megtérítését is tartalmazniuk kell.
A harmadik szöveg jól működő szellemi tulajdonjogi rendszert és az uniós szabadalmi
szabályok betartatását kéri. A jelentésben a képviselők olyan kérdésekkel foglalkoznak a
mesterséges intelligencia segítségével létrehozott vagy az által generált végtermékek esetében,
mint a jogi személyiség, a szerzői jog, és az üzletii titok.
Vita: október 19., hétfő
Szavazás: október 20., kedd, eredménybejelentés: október 21., szerda
Eljárás: jogalkotási kezdeményezési jelentés (etika és polgári jogi felelősség) és nem
jogalkotási jelentés (szellemi tulajdonjogok)
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További információ
Jelentéstervezet a mesterséges intelligenciára, robotikára és a kapcsolódó technológiákra
vonatkozó etikai keretről (egyelőre angolul)
Jelentéstervezet a mesterséges intelligenciához kapcsolódó polgári jogi felelősségrendszerről
(egyelőre angolul)
Jelentéstervezet a mesterséges intelligenciát tartalmazó technológiák fejlesztésére vonatkozó
szellemi tulajdonsjogokról (egyenlőre angolul)
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2020.10.1., angolul)
Sajtótájékozató a szakbizottsági szavazás alkalmával (2020.10.1., angolul)
Az EP kutatószolgálat tanulmányai a mesterséges intelligenciával kapcsolatban (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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Szaharov-díj: a Parlament elnöke bejelenti a
2020-as díjazott nevét
A parlamenti Elnökök Értekezlete (azaz a Parlament elnöke
és a képviselőcsoportok elnökei) csütörtökön dönt a
gondolat szabadságáért járó Szaharov-díj idei díjazottjáról.
A díjazott(ak) nevét csütörtök délben a plenáris ülésen jelenti be David Sassoli, a Parlament
elnöke.
A Szaharov-díj döntősei a következők:

• a belarusz demokratikus ellenzék, amelyet bátor nők és a civil szereplők egy
kezdeményezése, az Egyeztető Tanács képvisel;

• a honduras-i Guapinol aktivistái és Berta Cáceres; és
• Najeeb Michaeel, Moszul érseke.
Itt olvasható további információ a Szaharov-díjról és az idei jelöltekről.
Bejelentés: október 22., csütörtök
Eljárás: 2020. évi Szaharov-díj

További információ
Sajtóközlemény: 2020-as Szaharov-díj: a képviselők kiválasztották a döntősöket (2020.10.12.,
angolul)
Audiovizuális csomag: David McAllister (EPP, Németország) a külügyi bizottság, Tomas Tobé
(EPP, Svédország), a fejlesztési bizottság, és Maria Arena (S&S, Belgium), az emberi jogi
bizottság elnökének nyilatkozata a három döntősről
A Szaharov-díj közössége
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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Az Európai Bizottság bemutatja jövő évi terveit
A képviselők kedden 15:00 órától értékelik a Bizottság
2021-es munkatervét, amelyet Maroš Šefčovič alelnök
mutat be.
A Bizottság Ursula von der Leyen elnök szeptember 15-i évértékelő beszédét követően
bemutatja a koronavírus-válságból való kilábalást segítő, ellenálló, karbonsemleges, digitálisan
fejlett és senkit hátra nem hagyó uniós gazdaságot célzó terveit.
Von der Leyen a 2020. szeptember 16-án a Parlament elnökének, David Sassolinak és a német
tanácsi elnökségnek címzett levelében felsorolta azokat a területeket, amelyeken 2021-ben
lépni szeretne. A levél jelenti a következő évi prioritásokról az intézmények között zajló vita
kezdetét.
Vita: október 20., kedd
Eljárás: a Bizottság felszólalása, majd a képviselőcsoportok egy-egy felszólalója

További információ
Vita az Európai Unió helyzetéről, honlap
Az eljárás lépései (angolul)
EP kutatószolgálat: A von der Leyen-Bizottság hat fő célja: a 2020. őszi évértékelő (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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A Parlament az európai piacra kerülő termékek
miatti globális erdőirtás ellen
A képviselők várhatóan köteleznék a vállalatokat, hogy
győződjenek meg arról, hogy az általuk piacra dobott
termékek gyártása során nem pusztitottak ki erdőket.
Jelenleg nincsen olyan uniós szabály, amely megtiltaná azon termékek európai árusítását,
amelyek gyártása világszerte az erdők irtását eredményezi. Ezért a fogyasztók nem tudják,
hogy az általuk megvásárolt termékek máshol erdőirtáshoz vezettek.
Az uniós fogyasztás a világ erdőirtásának közel 10 százalékáért felelős, elsősorban olyan
termékek miatt, mint a pálmaolaj, a hús, a szója, a kakaó, az eukaliptusz, a kukorica, a faanyag,
a bőr és a gumi.
A képviselők várhatóan rámutatnak, hogy az önkéntes kezdeményezések nem vezettek sikerre
a globális erdőirtás megállításában. Ezért felszólíthatják a Bizottságot, hogy az javasoljon
kötelező érvényű szabályzást az európai igények kielégítésére végzett erdőirtás ellen.
Az állásfoglalás-tervezet szerint az áruk nyomonkövethetőségének és a kellő gondosság
elvének megfelelő kötelezettségeknek kellene az új uniós eljárás alapjául szolgálni, vagyis a
vállalatoknak meg kell győződniük arról, hogy olyan termékeket dobnak piacra az Unióban,
amelyek legyártása máshol nem vezet erdőirtáshoz. Az erdők és ökoszisztémák létét fenyegető
gyártási eljárással az uniós piacra kerülő termékek forgalmazóinak büntetéssel kellene
számolniiuk.
Háttér
1990 óta 1,3 millió négyzetkilométernyi, azaz dél-Afrikánál is nagyobb területnyi erdőt pusztított
ki az ember. Az erdőirtás megállítása a biológiai sokszínűség megőrzésének, a
szénelnyelésnek és egyes helyi közösségek fennmaradásának a kulcsa.
Vita: október 21., szerda
Szavazás: október 22., csütörtök
Eljárás: jogalkotási kezdeményezés
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További információ
Sajtóközlemény: Zöld megállapodás - a globális erdőirtás elleni harc fokozása (2020.9.16.,
angolul)
Az eljárás lépései (angolul)
EP kuatószolgálat: Az Európai Unió és az erdők (angolul)
EP kutatószolgálat: Brazília és az Amazon esőerdő: Erdőirtás, biodiverzitás és együttműködés
az Európai Unióval és más nemzetközi fórumokkal (angolul)
EP kutatószolgálat: Uniós szabályrendszer az uniós igények kielégítésére végzett erdőirtás
megállításáról (angolul)
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Koronavírus: a képviselők a digitális szakadék
áthidalását várják az oktatás területén
A képviselők sürgős intézkedéseket várnak a Bizottságtól
annak biztosítására, hogy esetleges jövőbeli kijárási
tilalmak esetén is minden európai iskolás résztvehessen az
oktatásban.
A képviselők a hétfői vitát követően szerdán állásfoglalásról szavaznak, amelyben kiemelik:
egyes tagállamokban a digitáis infrastruktúra vagy eszközök hiánya miatt a diákok 32 százaléka
nem részesült oktatásban a koronavírussal kapcsolatos lezárások idején. A vita során a
képviselők várhatóan értékelik a Bizottság legfrissebb oktatáspolitikai javaslatait.
A képviselők sürgős tervet kérnek az oktatáshoz való hozzáférés terén megmutatkozó súlyos
esélyegyenlőtlenség felszámolására. Ezt az esélyegyenlőtlenséget a járvány csak súlyosbította.
Vita: október 19., hétfő
Szavazás: október 21., szerda
Eljárás: szóbeli választ igénylő kérdés, állásfoglalással

További információ
Állásfoglalás-tervezet a jövőbeli oktatásról Európában a koronavírus-járvány kapcsán
(egyelőre angolul)
Sajtóközlemény: A képviselők az oktatásban tapasztalható digitális szakadék áthidalását kérik
(2020.9.23., angolul)
Jelentéstevő. Sabine Verheyen (EPP, Németország)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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A koronavírus társadalmi és gazdasági
következményeinek enyhítése
A járvány miatti elbocsátáshullám és a járvány utáni
gazdasági és társadalmi talpraállás a fő témája a szerdai
vitának.
A vita során várhatóan a munkahelyeket és fizetéseket gazdasági válság idején megvédő
eszközök, a SURE program, a minimumbérrel kapcsolatban bejelentett bizottsági javaslatok,
egy európai munkanélküliségi viszontbiztosítási rendszer és a megerősített ifjúsági garancia
témája merülhet fel.
A Parlament, és különösen a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság továbbra is figyelemmel
kíséri a koronavírus-járvány szociális következményeit. A kérdés a Miniszterek Tanácsának
jelenlegi, Németország, Portugália és Szlovénia alkotta elnökségi triójának is a prioritásai között
szerepel.
Az Eurostat adatai szerint 2020 augusztusában az uniós munkanélküliségi ráta az előző év
azonos hónapjában mért 6,6 százalékról 7,4 százalékra emelkedett. Magyarországon 2020
júliusára 4,6 százalékra emelkedett a munkanélküliség az egy évvel azelőtti 3,4 százalékról (az
augusztusi adatok még nem állnak rendelkezésre).

Vita: október 21., szerda
Eljárás: a Tanács és a Bizottság felszólalása

További információ
A 27 tagú Európai Unió és az eurózóna munkanélküliségi adatai (angolul)
Az Unió helyzetéről szóló vita Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel (2020.9.16.)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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Az Uniónak alapjaiban kell felülvizsgálnia a
Belorusszal fenntartott kapcsolatát
A képviselők várhatóan egy sor ajánlást fogadnak majd el
arról, hogyan kellene átértékelnie az Uniónak a Belarusszal
fenntartott kapcsolatot.
A képviselők a kapcsolatok felülvizsgálata során a vitatott elnökválasztást megelőző és az azt
követő eseményekre egyaránt tekintettel voltak. Az augusztus 9-i elnökválasztás után széles
körű tiltakozás kezdődött a jelenleg is hatalmon lévő rezsim ellen.
A Külügyi bizottságban előkészített állásfoglalás-tervezet megismétli a Parlament legutóbbi,
szeptember 17-én elfogadott állásfoglalásának több pontját, így a szabad és tisztességes
választások megtartásának szükségességét, a választási csalásért és az emberi jogi
sérelmekért felelős tisztviselők beutazásának tilalmát és vagyonának befagyasztását - beleértve
Aljakszand Lukasenka elnököt is.
A konkrét javaslatok itt olvashatók (angolul).
Vita: október 20., kedd
Szavazás: október 21., szerda
Eljárás: nem jogalkotási állásfoglalás

További információ
Sajtóközlemény: Szvetlana Cihanovszkaja felszólítja a képviselőket, hogy álljanak ki a
belarusz nép mellett (2020.9.21., angolul)
Sajtóközlemény: Belarusz: a civil társadalom kiemelkedő alakjai sürgetik az Uniót a
tiltakozókkal való szolidaritásvállalásra (2020.9.7., angolul)
Sajtóközlemény: David McAllister: Az Európai Parlament támogatja a változást követelő
belarusz népet (2020.8.25., angolul)
Az eljárás lépései (angolul)
Jelentéstevő: Petras Auštrevičius (Renew, Litvánia)
A Belarusszal fenntartott kapcsolattal foglalkozó parlamenti delegáció honlapja (angolul)
EP kutatószolgálat: Belarusz támogatása (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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Rendőri erőszak a tagállamokban: vita
A képviselők várhatóan a túlzott vagy nem igazolhatóan
alkalmazott rendőri erőszak példáit említve az elkövetők
megbüntetését kérik a keddi vitán.
A vita során Jozef Chovanec esete is felmerülhet. A 38 éves szlovák férfi azután vesztette
életét, hogy 2018 februárjában őrizetbe vették a belgiumi charleroi repülőtéren.
2020 júniusában, egy, a George Floyd amerikai meggyilkolása, és a rasszizmus és a rendőri
brutalitás ellen világszerte megszervezett békés tüntetéseket követően elfogadott
állásfoglalásban a képviselők kiemelték, hogy a bűnüldözési hatóságok erőszakos fellépésének
mindig törvényesnek, arányosnak és szükségesnek kell lennie, és erőszak csak végső esetben
alkalmazható. A tömegek ellen alkalmazott túlzott erőszak ellentmond az arányosság
követelményének, jelentették ki. A képviselők a rasszon és etnikumon alapuló profilalkotás
felszámolását és a rendőri szervekben dolgozók nagyobb sokszínűségét kérték. A rendőröknek
hatékonyabb képzéseken kellene elsajátítatni a megkülönböztetésmentes és
rasszizmusmentes eljárásrendet, fogalmaztak a képvislelők.
Vita: október 20., kedd
Eljárás: vita állásfoglalás nélkül

További információ
A Parlament elnökének nyilatkozata (2020.9.14., angolul)
A Parlament állásfoglalása a George Floyd halálát követő, rasszizmus elleni tiltakozásokról
(2020.5.19.)
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Uniós útlevelet áruló tagállamok: vita a
plenárison
A képviselők a Bizottságot kérdezik arról, hogy hogyan
küszöbölhető ki, hogy nem uniós országból érkező
bűnözők vegyenek uniós útlevelet vagy vízumot.
A csütörtöki vitára egy korábbi ciprusi botrányt követően kerül sor. Magasrangú ciprusi
tisztviselőket, köztük a ciprusi parlament elnökét lehetett hallani olyan titkos hangfelvételeken,
ahol egy priusszal rendelkező, kitalált kínai üzletembernek ajánlanak segítséget a ciprusi útlevél
megszerzéséhez az „állampolgárság befektetés révén" programon keresztül. A ciprusi elnök a
botrány kitörte után bejelentette a program leállítását.
Ciprus egyike annak a három tagállamnak (Máltával és Bulgáriával), ahol befektetésért cserébe
állampolgársághoz (ún. „aranyútlevélhez") lehet jutni. Összesen 19 tagállamban „tartózkodási
engedély befektetésért" program működik, ezeket nevezik „aranyvízum"-programoknak (a
magyar programot 2017. áprilisában felfüggesztették). A képviselők többször figyelmeztettek
arra, hogy ezek a programok korrupcióval, adóelkerüléssel és pénzmosással hozhatók
összefüggésbe, és ismételten kérték a programok átláthatóvá tételét.
2019 januárjában az Európai Bizottság létrehozott egy tagállami delegáltakból álló szakértői
csoportot, azzal a feladattal, hogy dolgozzon ki közös normákat és irányelveket az Unió
számára. A tavalyi négy értekezletet követően a csoport idén még nem ült össze.
Vita: október 22., csütörtök
Eljárás: a Bizottság felszólalása, állásfoglalás nélkül

További információ
Az Európai Bizottság jelentése a befektetéssel megvásárolható állampolgárságot és
tartózkodási engedélyt adó programokról az Európai Unióban (2019.1.23., angolul)
EP kutatószolgálat: Állampolgárság és tartózkozdási engedély befektetés révén - programok
az Unióban (2018.10.17., angolul)
Az uniós értékek, valamint a korrupció és a bűnözés terjedése az aranyvízumokon keresztül
témában rendezett vita leirata (2018.5.30.)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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Egyéb témák a napirenden
A plenáris ülésen az alábbi további témákról folytatnak
vitát és szavaznak a képviselők.
• USA-EU vízumkölcsönösség, szóbeli választ igénylő kérdés a Bizottsághoz hétfőn,
szavazás szerdán (eredmény csütörtökön)

• 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és
Szociális Bizottság és Tanács, Tomáš Zdechovský, végszavazás kedden

• A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés 2020. évi
felülvizsgálata, Sven Mikser, vita kedden, végszavazás szerdán

• Az euróövezet 2020. évi foglalkoztatási és szociális politikája, Dobrev Klára, vita és
szavazás szerdán

• Nemek közötti egyenlőség az EU kül- és biztonságpolitikájában, Ernest Urtasun, vita
csütörtökön, szavazás pénteken
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