
 

Plenáris hírlevél
2020. november 23-26., Brüsszel
 
Az uniós fogyasztók hamarosan közösen állhatnak ki jogaik mellett 
A jogtalanságot elszenvedett fogyasztók csoportja hamarosan a kollektív
érdekérvényesítés keretében képviseleti keresetet adhat be és közösen kérhet
kompenzációt.
 
 
A média szabadsága: a bíráló hangok elhallgattatása, újságírókat ért
támadások miatti aggodalmak 
A képviselők  tartanak attól, hogy tőbb tagállamban nem maradhat független a média,
és a médiára nehezedő nyomásra és az újságírók zaklatására figyelmezetnek.
 
 
Legyenek a termékek javíthatók, kérik a képviselők 
A Parlament  a termékek újrafelhasználásáról és a termékélettartam lerövidítésének
megszüntetéséről, azaz a fenntarthatóság növelésének módjairól vitáznak hétfőn.
 
 
A  2019. májusi európai választások tanulságai 
A Parlament várhatóan elfogadja a 2019-es európai választások tanulságait összegző
állásfoglalást, amely a folyamatban lévő reformokkal is foglalkozik.
 
 
A Parlament a fejlesztési együttműködések eredményességéről
vitázik 
Hogyan biztosíthatók úgy a fejlesztési támogatások, hogy segítsenek a célállamoknak
elérni az ENSZ fenntartható fejlesztési céljait: erről vitázik és szavaz a Parlament.
 
 
2030-ig számolják fel a hajléktalanságot az Unióban, kérik a
képviselők 
A képviselők a hajléktalanság elkerülésének módjáról és a lakhatásból való
kirekesztettség felszámolásáról szavaznak hétfőn.
 
 
Koronavírus és természeti katasztrófák: 823 millió euró segítség
nyolc tagállamnak 
A képviselők kedden várhatóan jóváhagyják a horvát földrengésekre, lengyel
áradásokra, és a koronavírus-járvány hatásainak enyhítésére szánt 823 millió eurós
uniós segítséget.
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Romlik az alapjogok helyzete az Unióban, mondják a képviselők 
Az alapjogok helyzete 2018-19-ben az Unióban: a Parlament kedden vitázik,
csütörtökön pedig szavaz az éves jelentésről.
 
 
A Parlament teljeskörűen működő schengeni térséget akar 
A járvány alatt is csak kivételes esetben legyen korlátozható a mozgás szabadsága az
Unión belül, kérik a képviselők.
 
 
A Parlament az új európai gyógyszerstratégiáról vitázik 
A biztonságos és kifizethető árú gyógyszerekről és a velük kapcsolatos európai
innovációról vitázik csütörtökön a Parlament Sztella Kiriakidész biztos részvételével.
 
 
A Parlament várhatóan elítéli az abortusz tulajdonképpen teljes
betiltását Legyelországban 
A képviselők várhatóan bírálják a lengyel alkotmánybíróság döntését, amely
gyakorlatilag betiltja az abortuszt.
 
 
Nem maradhatnak büntetlenül az újságírók ellen elkövetett
merényletek: vita Josep Borrellel  
A képviselők  kedden várhatóan kiállnak a szólásszabadság és az újságírók védelmét
biztosító garanciák mellett.
 
 
Nők elleni erőszak: vita az isztambuli egyezményről 
A koronavírus-járvány idején a családon belüli erőszak súlyosbodását aggodalommal
figyelő képviselők várhatóan sürgetik a tagállamokat az isztambuli egyezmény
azonnali ratifikálására.
 
 
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/2020-11-23
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http://www.europarl.europa.eu//news/hu/agenda/briefing/2020-11-23


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
eszter.balazs@europarl.europa.eu
sajto-HU@europarl.europa.eu
@Europarl_HU
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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


Az uniós fogyasztók hamarosan közösen
állhatnak ki jogaik mellett
 
A jogtalanságot elszenvedett fogyasztók csoportja
hamarosan a kollektív érdekérvényesítés keretében
képviseleti keresetet adhat be és közösen kérhet
kompenzációt.
 
A parlamenti tárgyalók és az uniós miniszterek között júniusban megszületett megállapodást
követően a Parlament szerdán várhatóan jóváhagyja a reprezentatív keresetről szóló tanácsi
álláspontot.
 
A kedden  vitára  bocsátandó  új  szabályok  képviseleti  kereseti  rendszerek  létrehozására
kötelezik  a  tagállamokat.  A  rendszerek  célja,  hogy védje  a  fogyasztók  kollektív  érdekeit,
ugyanakkor  megfelelő  biztonságot  adjon a visszaélésszerű perek ellen.  A fogyasztóknak
jogában áll majd a jogsértés megszüntetésére és a jogorvoslatra irányuló keresetet beadni
bizonyos feljogosított szervezeteken (például fogyasztói szervezeteken vagy állami szerveken)
keresztül, így jobban érvényesíthetik jogaikat.
 
Az  irányelv  különbséget  tesz  a  belföldi  illetve  a  határokon  átnyúló  keresetek  között:  az
utóbbiakkal  foglalkozó  feljogosított  szervezeteknek  egy  sor  harmonizált  feltételnek  kell
megfele ln iük.  Az  i rányelv  az  érvénybe  lépésének  napjátó l  indí tot t  ko l lekt ív
érdekérvényesí tésekre   a lkalmazható.
 
Vita: november 24., kedd
 
 
Szavazási eredmény: november 25., szerda
 
 
Eljárás: rendes jogalkotási eljárás
 
További információ
A Tanács első olvasati álláspontja (2020.11.6.)
Sajtóközlemény a parlamenti álláspont elfogadásakor (2019.3.26., angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200619IPR81613/
https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2020/11/04/collective-redress-for-consumers-council-adopts-position-at-first-reading/
https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2020/11/04/collective-redress-for-consumers-council-adopts-position-at-first-reading/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9573-2020-REV-1/hu/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190321IPR32135/new-rules-to-help-consumers-join-forces-to-seek-compensation
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


A média szabadsága: a bíráló hangok
elhallgattatása, újságírókat ért támadások
miatti aggodalmak
 
A képviselők  tartanak attól, hogy tőbb tagállamban nem
maradhat független a média, és a médiára nehezedő
nyomásra és az újságírók zaklatására figyelmezetnek.
 
A plenáris ülésen hétfőnn az európai médiaszabadság helyzetéről vitáznak a képviselők. Ezt
követően elsősorban a politikai beavatkozással, az újságírók védelmével, a gyűlöletbeszéddel,
a félretájékoztatással  és más hasonló fenyegetésekkel,  valamint  az internetes platformok
szerepével  foglalkozó állásfoglalást  fogadnak el.
 
Az  Állampolgári  Jogi  Bizottságban  elfogadott  állásfoglalás-tervezet  kiemeli,  hogy  egyes
tagállamokban a kormányok a kritikus és függelten média elhallgattatására tesznek kísérletet.
Az állásfoglalásban hangsúlyozzák: megengedhetetlen, hogy uniós források a kormány által
ellenőrzött médiavállalatokhoz jussanak, vagy propagandát finanszírozzanak.
 
Magyar beavatkozás a szlovén és az észak-macedón médiába
 
Egy szerdai vitában a képviselők a Tanács és a Bizottság képviselőivel a szlovén és az észak-
macedón médiába történő magyar beavatkozást vitatják meg.
 
Vita:  november  23.,  hétfő  (a  média  szabadsága),  november  25.,  szerda  (magyar
beavatkozás)
 
 
Szavazási eredmény: november 25., szerda
 
 
Eljárás: nem jogalkotási állásfoglalás  
 
 
További információ
Jelentéstevő: Magdalena Adamowicz (EPP, Lengyelország)
Az eljárás lépései (angolul)
A sajtószabadság védelme a koronavírus-járvány idején
Parlamenti állásfoglalás: A tömegtájékoztatás szabadsága és sokszínűsége az Európai
Unióban (2018.5.3.)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0205_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201024IPR90116/meps-warn-of-attempts-by-some-eu-countries-to-silence-and-subdue-critical-media
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201024IPR90116/meps-warn-of-attempts-by-some-eu-countries-to-silence-and-subdue-critical-media
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/197490/MAGDALENA_ADAMOWICZ/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/197490/MAGDALENA_ADAMOWICZ/home
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/world/20200423STO77709/protecting-press-freedom-during-the-covid-19-pandemic
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0204_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0204_HU.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-freedom-in-eu_13601_pk


Legyenek a termékek javíthatók, kérik a
képviselők
 
A Parlament  a termékek újrafelhasználásáról és a
termékélettartam lerövidítésének megszüntetéséről, azaz a
fenntarthatóság növelésének módjairól vitáznak hétfőn.
 
A vitát követően szerdán szavaz a Ház.
 
A képviselők a fenntarthatóbb egységes piacról szóló állásfoglalásban felszólítják a Bizottságot,
hogy segítsen a termékek eldobás helyetti megjavítását  vonzóbbé és költséghatékonyabbá
tenni, például a cserélt alkatrészekre adott garancia, vagy a javításról és karbantartásról szóló
információ biztosításával.
 
A képviselők növelnék a használtcikk-piacterek támogatását, kérik a termékek élettartamát
szándékosan csökkentő műveletek felszámolását, és kiállnak a fenntartható gyártás mellett. A
képviselők az elektronikus hulladék csökkentése érdekében megismétlik az egységes töltők
iránti kérésüket, és felvetik, hogy a címkéken a termékek és szolgáltatások tartósságát is fel
kellene  tüntetni  (például  életciklus-grafikonnal  és  egyértelmű  információval  a  várható
élettartamról).
 
Vita: november 23., hétfő
 
Szavazási eredmény: november 25., szerda
 
 
Eljárás: saját kezdeményezés
 
További információ
Állásfoglalás-tervezet: A fenntarthatóbb egységes piac felé (egyelőre angolul)
Sajtóközlemény: Az európai fogyasztóknak biztosítani kell a termékek javíthatóságának jogát
(2020.10.26., angolul)
Az eljárás lépései (angolul)
Jelentéstevő: David Cormand (Zöldek/EFA, Franciaország)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0209_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200128IPR71205/parliament-wants-binding-rules-on-common-chargers-to-be-tabled-by-summer
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200128IPR71205/parliament-wants-binding-rules-on-common-chargers-to-be-tabled-by-summer
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0209_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201024IPR90101/
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201024IPR90101/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2021(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/197503/DAVID_CORMAND/home


A  2019. májusi európai választások tanulságai
 
A Parlament várhatóan elfogadja a 2019-es európai
választások tanulságait összegző állásfoglalást, amely a
folyamatban lévő reformokkal is foglalkozik.
 
Az állásfoglalásban a képviselők a 2019 májusában lebonyolított választásokat és a Parlament
által kezdeményezett és 2018-ban elfogadott reformokjelenlegi állását elemzik. A tervezet
szerint az Uniónak a valódi, európai poitikai nyilvánosság megteremtésére kellene kihasználnia
a megnövekedett választási részvételt és a fiatalok részéről tapasztalt aktivitást. A képviselők
ennek fényében tekintik át többek között a csúcsjelölti folyamatot, a transznacionális listákat, a
nemzeti választási szabályok harmonizálását, és az uniós intézményi reformokat.
 
A demokrácia mélyítése és az európai állampolgárság eszméjének formálása érdekében a
tagállamoknak egységes és egyenlő szavazati és képviseleti jogokat kellene biztosítaniuk. Az
állásfoglalás üdvözli  az Európa jövőjéről  rendezendő konferenciát,  amely a demokratikus
folyamatokkal  és intézményi  kérdésekkel  foglalkozik majd.
 
Vita: november 24., kedd
 
Szavazási eredmény: november 26., csütörtök
 
 
Eljárás: nem jogalkotási állásfoglalás
 
További információ
Állásfoglalás-tervezet (egyelőre angolul)
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2020.10.28., angolul)
Jelentéstevő: Pascal Durand (Renew, Franciaország)
Az eljárás lépései (angolul)
Az európai nyilvánosság európaivá tétele (tanulmány, angolul)
EP kutatószolgálat: Az Európai Unió választási törvénye: jelenlegi helyzetés történelmi háttér
(2019.10. 17., angolul)
EP kutatószolgálat: Az Európai Bizottság elnökének szerepe és megválasztása (angolul)
EP tanulmány: A 2019. májusi európai választások: választási rendszerek és eredmények
(2019.7.29., angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.europarl.europa.eu/election-results-2019/hu
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180628IPR06818/parliament-backs-a-modernised-eu-electoral-law
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-union-of-democratic-change/file-reform-of-the-electoral-law-of-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191029IPR65301/final-turnout-data-for-2019-european-elections-announced
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200615IPR81226/conference-on-future-of-europe-should-start-as-soon-as-possible-in-autumn-2020
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0211_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201024IPR90129/lessons-from-the-may-2019-elections-for-future-eu-reforms
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/124693/PASCAL_DURAND/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2088(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)654628
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642250
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642250
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)637983
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)652037
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)652037
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-elections-2019_4002_pk


A Parlament a fejlesztési együttműködések
eredményességéről  vitázik
 
Hogyan biztosíthatók úgy a fejlesztési támogatások, hogy
segítsenek a célállamoknak elérni az ENSZ fenntartható
fejlesztési céljait: erről vitázik és szavaz a Parlament.
 
A vitára hétfőn, a szavazásra szerdán kerül sor.
 
A képviselők várhatóan felkérik a Bizottságot, hogy a tervezettnél hamarabb terjessze be az
Unió  fej lesztés-támogatási  programjait  a  tagállami  programokkal  összehangoló
jogszabályjavaslatot.  A képviselők azt is kérik, hogy a Bizottság félévente számoljon be a
bizottsági és tagállami programok közös tervezéséről, végrehajtásáról és eredményeiről, illetve
a helyi és regionális hatóságok fejlesztési projektjeiről.
 
Vita: november 23., hétfő
 
Szavazási eredmény: november 25., szerda
 
Eljárás: saját kezdeményezés
 
További információ
Állásfoglalás-tervezet (angolul)
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2020.10.29., angolul)
Jelentéstevő: Tomas Tobé (EPP, Svédország)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0212_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201024IPR90126/meps-scale-up-coordination-and-effectiveness-in-eu-development-policy
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/197402/TOMAS_TOBE/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


2030-ig számolják fel a hajléktalanságot az
Unióban, kérik a képviselők
 
A képviselők a hajléktalanság elkerülésének módjáról és a
lakhatásból való kirekesztettség felszámolásáról szavaznak
hétfőn.
 
A  Petíciós  Bizottságban  elfogadott  állásfoglalás-tervezet  annak  a  700  ezernél  is  több
európainak a bizonytalan helyzetére irányítja a figyelmet, akiknek Európában minden éjjel azzal
kell szembesülniük, hogy nincsen tető a fejük felett. Számuk egy évtized alatt 70 százalékkal
nőtt. Az állásfoglalás-tervezet hangsúlyozza: a lakhatáshoz való jog alapvető emberi jog. A
képviselők erőteljesebb fellépést várnak a Bizottságtól és a tagállamoktól annak érdekében,
hogy Európában 2030-ra  megszűnjön a hajléktalanság.  A Parlament  ennek érdekében a
tagállami  támogatások  emelését,  a  megelőzés  és  a  korai  beavatkozás  fokozását,  az
egészségügyhöz és az oktatáshoz való  egyenlő  hozzáférést,  a  munkaerőpiaci  integráció
támogatását,  a  hajléktalanság  dekriminalizálását,  és  hosszú  távú  haléktalan-stratégiák
végrehajtását  tartja  elengedhetetlennek.
 
Szavazás: november 23., hétfő
 
 
Eljárás: aktuális témákról szóló állásfoglalás
 
További információ
Sajtóközlemény a  szakbizottsági szavazás alkalmával (2020.11.10., angolul)
Petíció az Európai Unióban a hajléktalanság kezeléséről
További információ a hajléktalanságról (Európai Bizottság, angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.feantsa.org/en/report/2020/07/23/fifth-overview-of-housing-exclusion-in-europe-2020?bcParent=27
https://www.feantsa.org/en/report/2020/07/23/fifth-overview-of-housing-exclusion-in-europe-2020?bcParent=27
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201106IPR91005/
http://www.europarl.europa.eu/petitions/hu/petition/content/0546%252F2020/html/Petition-No-0546%252F2020-by-Julia-Boehme-%2528Swedish%2529-on-tackling-homelessness-rates-in-the-European-Union
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1061&langId=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


•

•

•

Koronavírus és természeti katasztrófák: 823
millió euró segítség nyolc tagállamnak
 
A képviselők kedden várhatóan jóváhagyják a horvát
földrengésekre, lengyel áradásokra, és a koronavírus-
járvány hatásainak enyhítésére szánt 823 millió eurós
uniós segítséget.
 
Az Európai Unió Szolidaritási Alapjából származó 823 millió euró támogatást az alábbiak szerint
osztják szét:
 

több  mint  132,7  millió  euró  előleget  kap  Németország,  Írország,  Görögország,
Spanyolország, Horvátország, Magyarország és Lengyelország a 2020 elején a
koronavírus-járvány okozta súlyos népegészségügyi vészhelyzet kezelésére. 
Horvátország 683,7 millió eurót  kap a 2020. márciusi  pusztító erejű Zágráb- és
környéki földrengés utáni helyreállításra. Az összeg első részletét, 88,9 millió eurót
már 2020 augusztusában megkapta az ország. 
Lengyelország több mint hét millió eurót kap a Podkarpackie régiót sújtó júniusi
áradások utáni helyreállításra.
 

2020-ban a koronavírus-reagálási befektetési kezdeményezés keretében módosították az EU
Szolidaritási Alap szabályait annak érdekében, hogy az Unió ezt a forrást is használhassa
súlyos egészségügyi vészhelyzet esetén.
 
Háttér az EU Szolidaritási Alapjáról
 
Az  egyes  országoknak  kif izetendő  összegek  részletes  lebontása  a  Parlament
jelentéstervezetében és a bizottsági javaslatban található. Magyarország előzetes kifizetésként
kap most 26,6 millió eurót.
 
A következő lépések
 
A tagállamok szakminisztereiből álló Tanács október 30-án már jóváhagyta a támogatást. Ha a
Parlament is így tesz, a tagállamok hozzájuthatnak a számukra megítélt összeghez.
 
Szavazási eredmény: november 24., kedd
 
 
Eljárás: költségvetési
 
További információ
Jelentéstervezet
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2020.11.16.)
Az eljárás lépései (angolul)
Az eljárás lépései (9/2020-as  költségvetési módosítás)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/funding/solidarity-fund/
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200325IPR75811/covid-19-parliament-approves-crucial-eu-support-measures
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020PC0114
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020PC0114
https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/funding/solidarity-fund/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-PR-659081_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-PR-659081_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0960/COM_COM(2020)0960_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-PR-659081_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201113IPR91596/szolidaritasi-alap-823-millio-euro-unios-segitseg-nyolc-tagallamnak
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0299(BUD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0297(BUD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


•

•

•

•

•

•

•

Romlik az alapjogok helyzete az Unióban,
mondják a képviselők
 
Az alapjogok helyzete 2018-19-ben az Unióban: a Parlament
kedden vitázik, csütörtökön pedig szavaz az éves
jelentésről.
 
A képviselők várhatóan felhívják a figyelmet az alapvető jogok és az uniós értékek romlására,
és kiemelik, hogy égető szükség van a demokráciát, a jogállamiságot és az alapvető jogokat
védő és erősítő mechanizmusra.
 
A jelentéstervezet többek között
 

hangsúlyozza, hogy a megszorítások leginkább a hátrányos helyzetűeket érintették,
ezért  olyan  gazdaságpolitika  mellett  érvel,  amely  szociális  szempontokat  is
figyelembe  vesz; 
elítéli a nemek közötti egyenlőség, a női jogok, a szexuális és reproduktív egészség
és  jogok  elleni  szervezett  fellépést,  és  a  nők  elleni  erőszak  egyéb,  nehezen
felszámolható  formáit; 
rámutat,  hogy  a  gyűlöletbeszéd  használata  egyre  elfogadottabbá  válik,  és  a
rasszizmus egyes formáit  már nem csak szélsőségesek,  hanem egyes politikai
vezetők és kormánytagok is  megengedik maguknak; 
elítéli a média szabadsága, függetlensége és sokszínűsége, és az újságírók elleni
támadásokat; 
komoly  aggodalmának  ad  hangot  a  menedékkérők  durva  elutasítása  és  a
menekültügyi  gócpontokban  uralkodó  humanitárius  helyzet  miatt; 
bírálja egyes kormányok erőfeszítéseit  a hatalmi ágak szétválasztásának és az
igazszágszolgáltatás függetlenségének meggyengítésére;  és 
felkéri a tagállamokat, hogy tartózkodjanak a gyülekezési szabadságot korlátozó
jogszabályok elfogadásától, és elítési az aránytalanul erőszakos beavatkozást.
 

Vita: november 24., kedd
 
Szavazási eredmény: november 26., csütörtök
 
Eljárás: nem jogalkotási állásfoglalás
 
További információ
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2020.11.17., angolul)
Jelentéstevő: Clare Daly (GUE/NGL, Írország)
Az eljárás lépései (angolul)
Az Európai Unió alapjogi chartájának alkalmazása 2018-ban (Európai Bizottság, angolul)
Az EU Alapjogi Ügynöksége: 2018-as jelentés (angolul)
Az EU Alapjogi Ügynöksége: 2019-es jelentés (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag: jogállamiság
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag: európai sajtószabadság
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201002IPR88432/parliament-demands-a-legally-binding-effective-mechanism-to-protect-eu-values
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201002IPR88432/parliament-demands-a-legally-binding-effective-mechanism-to-protect-eu-values
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201113IPR91603/protect-eu-fundamental-rights-in-all-their-diversity
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/197731/CLARE_DALY/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2199(INI)
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights/application-charter/annual-reports-application-charter_hu
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/fundamental-rights-report-2018
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/fundamental-rights-report-2019
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_14501_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-freedom-in-eu_13601_pk


A Parlament teljeskörűen működő schengeni
térséget akar
 
A járvány alatt is csak kivételes esetben legyen
korlátozható a mozgás szabadsága az Unión belül, kérik a
képviselők.
 
A Parlament hétfőn várhatóan elfogadja a teljes egészében működő schengeni térséghez való
gyors  visszatérést  sürgető  állásfoglalás-tervezetet.  A  schengeni  szabályokat  a  térség
felaprózódásának elkerülése érdekében tiszteletben kell  tartani, jelentik ki a képviselők. A
határlezárások negatív hatásai a határ közelében élőket, és az országhatárokon át munkába
járókat, a más országban tanulókat, és az  eltérő országban élő párokat is kedvezőtlenül érinti,
jegyzi meg az állásfoglalás.
 
A képviselők  szorosabb egyeztetést  és  együttműködést,  a  nyomon követő  alkalmazások
kompatibilitását, és az európai utazási korlátozásokról és biztonsági intézkedésekről szóló
megbízható, naprakész és többnyelvű tájékoztatást várnak.
 
Szavazási eredmény: november 24., kedd
 
 
Eljárás: állásfoglalás aktuális témáról
 
További információ
A schengeni rendszerről és a COVID19-válság során hozott intézkedésekről szóló petíció
EP kutatószolgálat: A koronavírus htása a schengeni határokra (2020.4.27., angolul)
Sajtóközlemény: A határok lezárása: az Állampolgári jogi bizottság elnöke arányos reakciót és
koordinációt kér az Unión belül (2020.3.16.)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/petitions/hu/petition/content/0653%252F2020/html/Petition-No-0653%252F2020-by-Lutz-Ren%25C3%25A9-Jusczyk-%2528Belgian%2529%252C-on-behalf-of-the-Open-Borders-Europe-association%252C-bearing-2%25C2%25A0signatures%252C-on-the-Schengen-system-and-measures-taken-during-the-COVID-19-crisis
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649347
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200316IPR75003/closure-of-borders-civil-liberties-chair-demands-proportionality-coordination
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200316IPR75003/closure-of-borders-civil-liberties-chair-demands-proportionality-coordination
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


A Parlament az új európai gyógyszerstratégiáról
vitázik
 
A biztonságos és kifizethető árú gyógyszerekről és a velük
kapcsolatos európai innovációról vitázik csütörtökön a
Parlament Sztella Kiriakidész biztos részvételével.
 
Miután a Bizottság kedden váhatóan elfogadja az új európai gyógyszerstratégiát, a Parlament
csütörtökön  Sztella  Kiriakidész  egészségügyért  és  élelmiszerbiztonságért  felelős  biztos
részvételével a biztonságos és megfizethető árú gyógyszerekhez való hozzáférés javításáról és
felgyorsításáról, illetve az európai gyógyszeriparban zajló innováció támogatásáról vitázik.
 
A Parlament várhatóan áttekinti, milyen mértékben vette figyelembe a Bizottság a parlamenti
kéréseket.  Ezek  között  a  koronavírus  által  súlyosbított  gyógyszerhiány  megoldásának
felgyorsítása, és környezetvédelmi és közegészségügyi okok miatt a gyógyszerek észszerűbb
használatának és megsemmisítésének kérdése szerepel.
 
A Parlament november elején fogadta el álláspontját az uniós egészségügyi programról azt
követően, hogy az Unió hosszú távú költségvetéséről született kompromisszum keretében
megháromszorozta (5,1 milliárd euróra) az ágazatra szánt összeget.
 
Vita: november 26., csütörtök
 
 
Eljárás: a Bizottság felszólalása
 
További információ
Sajtóközlemény: A képviselők üdvözlik az európai egészségügyi unióról szóló javaslatot
(2020.11.17., angolul)
Sajtóközlemény: A Parlament zöld utat nyit egy hatékony uniós egészségügyi program előtt
(2020.11.13.)
Sajtóközlemény: Koronavírus: az Uniónak nagyobb erőbedobással kell dolgoznia a
gyógyszerhiány felszámolásán (2020.9.17., angolul)
Sajtóközlemény: A Parlament szerint az Uniónak foglalkoznia kell a gyógyszerek okozta
szennyezéssel (2020.9.17., angolul)
EP kutatószolgálat: Európai gyógyszeripari stratégia - első lépések (angolul)
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200910IPR86823/covid-19-eu-must-step-up-efforts-to-tackle-medicine-shortages
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200910IPR86823/covid-19-eu-must-step-up-efforts-to-tackle-medicine-shortages
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200910IPR86826/parliament-wants-the-eu-to-tackle-pharmaceutical-pollution
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200910IPR86826/parliament-wants-the-eu-to-tackle-pharmaceutical-pollution
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201109IPR91115/eu4health-meps-pave-the-way-for-an-effective-eu-health-programme
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201106IPR91014/compromise-on-long-term-eu-budget-ep-obtains-EU16-billion-more-for-key-programmes
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201116IPR91708/meps-welcome-proposals-for-a-european-health-union
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201116IPR91708/meps-welcome-proposals-for-a-european-health-union
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201109IPR91115/eu4health-meps-pave-the-way-for-an-effective-eu-health-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201109IPR91115/eu4health-meps-pave-the-way-for-an-effective-eu-health-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200910IPR86823/covid-19-eu-must-step-up-efforts-to-tackle-medicine-shortages
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200910IPR86823/covid-19-eu-must-step-up-efforts-to-tackle-medicine-shortages
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200910IPR86826/parliament-wants-the-eu-to-tackle-pharmaceutical-pollution
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200910IPR86826/parliament-wants-the-eu-to-tackle-pharmaceutical-pollution
https://epthinktank.eu/2020/06/24/a-pharmaceutical-strategy-for-europe-first-steps/


A Parlament várhatóan elítéli az abortusz
tulajdonképpen teljes betiltását
Legyelországban
 
A képviselők várhatóan bírálják a lengyel alkotmánybíróság
döntését, amely gyakorlatilag betiltja az abortuszt.
 
A vitára szerdán, a témában fogalmazott állásfoglalásról szóló szavazásra csütörtökön kerül
sor.
 
A lengyel  alkotmánybíróság a kormányzó Jog és Igazságosság párt  egyik képviselőjének
keresete nyomán nyilvánította októberben alkotmányellenesnek a művi terhességmegszakítást
súlyos magzati rendellenesség esetén engedélyező, 1993-as törvényt.
 
A képviselők várhatóan elítélik  a  döntést,  amely  abban az országban született,  ahol  már
egyébként is Európa egyik legszigorúbb abortuszszabályzása volt érvényben. A Parlament
felszólítja  a  lengyel  kormányt,  hogy ebben a  kérdésben minden nő számára biztosítsa  a
személyes döntés jogát.
 
Háttér
 
Lengyelország  ellen  az  Európai  Bizottság  2017-es  indítványa  óta  folyamatban  van  a
jogállamiság  megsértésével  kapcsolatos,  7,  cikk  szerinti  eljárás,  amelynek  elindítását  a
Parlament támogatta. Az eljárás középpontjában az igazgságszolgáltatás függetlenségével és
az alkotmánybíróság jogszerű működésével kapcsolatos kétségek állnak.
 
A Parlament  szeptemberben felszólította  a  Tanácsot,  hogy „tegyen végre  lépéseket",  és
határozottan bírált „minden olyan jogalkotási javaslatot, amely a magzat súlyos vagy élettel
összeegyeztethetetlen rendellenessége esetén tiltaná az abortuszt, és ezzel a gyakorlatban
jelentősen korlátozná, szinte megtiltaná az abortuszellátáshoz való
 
hozzéférést Lengyelországban".
 
Vita: november 25., szerda
 
Szavazási eredmény: november 26., csütörtök
 
Eljárás: a Tanács és a Bizottság felszólalása, állásfoglalással
 
További információ
Vezető képviselők az abortusz de facto betiltásáról (2020.10.22., angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017PC0835
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/rule-of-law-concerns-how-the-eu-can-act-infographic
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180226IPR98615/rule-of-law-in-poland-parliament-supports-eu-action
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200910IPR86860/poland-council-has-to-finally-act-to-protect-minorities-and-the-rule-of-law
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201022IPR89930/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Nem maradhatnak büntetlenül az újságírók
ellen elkövetett merényletek: vita Josep
Borrellel 
 
A képviselők  kedden várhatóan kiállnak a
szólásszabadság és az újságírók védelmét biztosító
garanciák mellett.
 
„Ha  az  újságírók  nem végezhetik  biztonságban  munkájukat,  akkor  az  interneten  terjedő
hamishír- és félretájékoztatatás-járvány elleni fontos védvonalról kényszerülünk lemondani" -
figyelmeztetett az ENSZ főtitkára november 2-án, azon a nemzetközi napon, amely az újságírók
elleni bűntettekre hívja fel a figyelmet.
 
Az elmúlt évek megrázó újságíró-gyilkosságai és az utóbbi évek európai újságírókat célzó
merényletei  láttán  a  képviselők  már  többször  felszólaltak  az  újságírókat  és  a  közérdekű
bejelentőket  védő eljárások megalkotása,  és az ellenük elkövetett  bűntettek független és
nemzetközi kivizsgálása érdekében. A képviselők a különböző médiaorgánumok egy kézben
összpontosuló tulajdonlását is bírálták és kérték a folyamat figyelemmel kísérését. Emellett
ismételten kiálltak a szabad sajtó fontossága mellett.
 
Az Európai Parlament október 16-án mutatta be a 2017-ben meggyilkolt  Daphne Caruana
Galizia máltai újságíró előtt  tisztelgő újságírói díját.
 
Vita: november 24., kedd
 
 
Eljárás: az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, az Európai Bizottság
alelnökének felszólalása
 
További információ
Az Unió ne exportáljon fegyvert Szaúd-Arábiába, kérik a képviselők (2018.10.25.)
Ján Kuciak meggyilkolása: A képviselők az újságírók védelmét Európa-szerte célzó
intézkedéseket sürgetnek (2018.4.19., angolul)
Parlamenti állásfoglalás a máltai jogállamiságról (2017.11.15.)
EP kutatószolgálat: Az újságírók biztonsága és a korrupcióellenes harc az Unióban
(2020.7.15., angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.un.org/en/observances/end-impunity-crimes-against-journalists/messages
https://www.un.org/en/observances/end-impunity-crimes-against-journalists/messages
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/daphne-caruana-galizia-prize-for-journalism_16607_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/daphne-caruana-galizia-prize-for-journalism_16607_pk
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20181018IPR16536/meps-demand-end-to-eu-arms-exports-to-saudi-arabia
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180411IPR01528/murder-of-jan-kuciak-meps-urge-action-to-protect-journalists-across-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180411IPR01528/murder-of-jan-kuciak-meps-urge-action-to-protect-journalists-across-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0438_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)655187
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)655187
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Nők elleni erőszak: vita az isztambuli
egyezményről
 
A koronavírus-járvány idején a családon belüli erőszak
súlyosbodását aggodalommal figyelő képviselők várhatóan
sürgetik a tagállamokat az isztambuli egyezmény azonnali
ratifikálására.
 
A nők elleni erőszak felszámolásának nemzetközi napja (november 25.) kapcsán szerda reggel
a Parlament az Európa Tanács nők elleni erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló
egyezményéhez,  azaz  az  Isztambuli  Egyezményhez  való  uniós  csatlakozás  legújabb
fejleményeiről  tart  vitát.
 
A családon belüli erőszak jelentette probléma számos tagállamban súlyosbodott a járvány miatti
lezárások következtében. Ezért a képviselők várhatóan felszólítják az egyezményt még nem
ratifikáló  tagállamokat  -  köztük  Magyarországot  -,  hogy  késedelem  nélkül  emeljék  azt
jogrendjükbe,  és  tegyenek  meg  mindent  a  nők  elleni  erőszak  felszámolása  érdekében.
 
Háttér
 
Bár az Unió már 2017. június 13-án aláírta az egyezményt, hat tagállam még mindig nem
ratifikálta  azt:  Bulgária,  Csehország,  Magyarország,  Litvánia,  Lettország és Szlovákia.  A
magyar Országgyűlés májusban az egyezmény elutasítása mellett döntött. A lengyel hatóságok
júliusban jelentették be szándékukat a Lengyelország által 2015-ben aláírt egyezménytől való
visszalépésre.
 
Az Isztambuli  Egyezmény az első jogilag kötelező erejű nemzetközi  megállapodás a nők
védelmében.  Az  egyezmény  átfogó  eszközrendszert  hozott  létre  a  nők  elleni  erőszak
megelőzésére,  az  áldozatok  támogatására  és  az  elkövetők  megbüntetésére.
 
Vita: november 25., szerda
 
Eljárás: a Tanács és a Bizottság felszólalása, állásfoglalás nélkül
 
 
További információ
Parlamenti állásfoglalás az EU csatlakozásáról az Isztambuli Egyezményhez és a nemi alapú
erőszak leküzdését szolgáló egyéb intézkedésekről  (2019.11.28.)
Vezető képviselők bírálják Lengyelország tervezett visszalépését az Isztambuli Egyezménytől
(2020.7.30., angolul)
EP kutatószolgálat: Fellépés a nők elleni és a családon belüli erőszak ellen Európában - az
Isztambuli Egyezmény szerepe és a további feladatok (angolul)
EP kutatószolgálat: Nők elleni erőszak az Unióban: helyzetjelentés (2019. november, angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.un.org/en/events/endviolenceday/
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0080_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0080_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200730IPR84301/
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200730IPR84301/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658648/IPOL_STU(2020)658648_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658648/IPOL_STU(2020)658648_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/644190/EPRS_BRI(2019)644190_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


•

•

•
•

•
•
•
•

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

A Covid19-járvány külpolitikai következményei, Vautmans, vita hétfőn, szavazás
szerdán 
A termékbiztonság  kérdésének  kezelése  az  egységes  piacon,  Walsmann,  vita
hétfőn,  szavazás  szerdán 
Új európai iparstratégia, Calenda, vita hétfőn, szavazás szerdán 
Az EU kereskedelmi politikájának felülvizsgálata,  Lange, vita kedden, szavazás
csütörtökön 
Az észak-ciprusi helyzet, vita kedden, szavazás csütörtökön 
Az Európai Tanács 2020. december 10–11-i ülésének előkészítése, vita szerdán 
Új LGBTQI-egyenlőség stratégia, a Tanács és a Bizottság felszólalása, csütörtökön 
Egyes importtermékek vámjainak csökkentése, Lange, vita és szavazás csütörtökön
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