
 

Plenáris hírlevél
2020. február 10.-13., Strasbourg
 
Uniós költségvetési vita a kulcsfontosságú csúcsértekezlet előtt 
A képviselők szerdán, az Európai Tanács február 20-án kezdődő csúcstalálkozója előtt
ismét hangsúlyozzák a következő költségvetési ciklus Parlament számára
legfontosabb elemeit.
 
 
Dönt a Parlament az Unió és Vietnám közti szabadkereskedelmi
egyezményről 
A Parlament a keddi vitát követően szerdán dönt az EU és Vietnám közötti
szabadkereskedelmi és befektetésvédelmi megállapodásról.
 
 
Nagy Britannia és az EU: a Parlament véleményt nyilvánít a
hamarosan kezdődő tárgyalásokról 
A Parlament kedden vitázik és szerdán szavaz az Egyesült Királyság és az Unió
közötti jövőbeli kapcsolatot meghatározó tárgyalások kiindulópontjáról.
 
 
Mesterséges intelligencia: hogyan lehet biztonságos és semleges?  
A mesterséges intelligencia alkalmazásából eredő kihívásokról és a fogyasztók
védelmét célzó lehetséges lépésekről vitázik hétfőn és szavaz szerdán a Parlament.
 
 
Hogyan válhat valósággá a nők és férfiak egyenrangúsága? Vita a
plenárison 
A képviselők szerdán vitatják meg, milyen elemeket várnak a Bizottságtól a 2020-2024
közötti időszakra vonatkozó, nemi esélyegyenlőségi stratégiában.
 
 
Előrelépésre van szükség a női jogok terén, mondják a képviselők 
A képviselők a nők helyzetével foglalkozó ENSZ-bizottság márciusi, New Yorkban
megrendezett 64. ülése előtt az Unió prioritásairól vitáznak szerdán és szavaznak
csütörtökön.
 
 
Hogyan léphetünk fel az antiszemitizmussal, a rasszizmussal és a
gyűlölettel szemben az Unióban? 
A képviselők egy keddi vita során a Tanáccsal és a Bizottsággal együtt megvitatják,
hogy hogyan léphet fel az Unió az antiszemitizmussal, rasszizmussal és gyűlölettel
szemben.
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Veszélyben a jogállamiság Lengyelországban: azonnali változást vár
a Parlament 
A képviselők kedden a Tanács és a Bizottság részvételével vitáznak arról, hogy mit
lehet tenni a lengyelországi jogállamiságot érő folyamatos támadás ellen.
 
 
Állítsák le  a kismacskák és kölyökkutyák szabálysértő
kereskedelmét 
A képviselők az állatok jóléte és a macskák és kutyák gazdái érdekében, valamint
közegészségügyi okokból az illegális állatkereskedelemnek véget vető uniós
akciótervet várnak.
 
 
A prioritást élvező energiaprojektek uniós listájának vétójáról dönt a
Parlament 
A képviselők szerdán döntenek arról, hogy megvétózzák-e a közös érdekű uniós
energiaprojektek negyedik listáját amiatt, mert az új fosszilis tüzelőanyag-
infrastruktúrákat tartalmaz.
 
 
Vita az Unió bővítési folyamatának javításáról 
A képviselők hétfőn értékelik  az Unió bővítési folyamatának megreformálását szolgáló,
nemrég bemutatott bizottsági tervet.
 
 
Hogyan bánnak a menekültekkel  az Unió külső határain - választ
várnak a képviselők 
A képviselők szerdán az Unió külső határain a belépésre várakozó menedékkérők
helyzetéről vitáznak.
 
 
Szíriáról és Donald Trump közel-keleti tervéről vitázik a Parlament
Josep Borrellel 
A képviselők kedden délután az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjével
vitáznak az USA nemrég bemutatott közel-keleti tervéről és Szíriáról.
 
 
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/2020-02-10
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http://www.europarl.europa.eu//news/hu/agenda/briefing/2020-02-10


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
A képviselőcsoportok sajtótájékoztatója pénteken 11:00-től

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
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20200207-1100-SPECIAL
https://twitter.com/Europarl_HU


Uniós költségvetési vita a kulcsfontosságú
csúcsértekezlet előtt
 
A képviselők szerdán, az Európai Tanács február 20-án
kezdődő csúcstalálkozója előtt ismét hangsúlyozzák a
következő költségvetési ciklus Parlament számára
legfontosabb elemeit.
 
A képviselők megismétlik, hogy olyan ambíciózus többéves költségvetési keretet (MFF) várnak,
amely biztosítja az Unió legfontosabb szakpolitikáinak -  például  a mezőgazdasági  vagy a
regionális politika - folytonosságát. A kiemelt területekre - az éghajlatváltozás kezelésére, a
kutatásra, a digitalizációra, a fiatalok támogatására (Erasmus+, fiatalok munkavállalása), és a
kis- és középvállalkozásokra több forrást kell szánni. A nemrég indult programokat, amilyen
például  a  pénzügyi  és  gazdasági  válság  nyomán  kezdődő  befektetésösztönzés,  vagy  a
migráció  és  a  biztonság  kérdése,  új  forrásokból,  és  nem  egyéb  programok  forrásainak
elvonásával  kellene  finanszírozni.
 
Az Unió állam- és kormányfői az Európai Tanács rendkívüli ülésén, február 20-án vitatják meg
az Unió hosszú távú költségvetését. A Tanács még nem jutott közös álláspontra. A Parlament
2018 novemberében fogadta el a Bizottság 2018 májusában benyújtott javaslatárol alkotott
közös állásponját.
 
Az MFF-fel kapcsolatban teljeskörű és folyamatosan frissülő információ az MFF kérdések és
válaszok oldalon és a linkgyűjteményben található.
 
A Parlament költségvetési tárgyalódelegációja február 11-én, kedden 16:00-19:00 óra között a
strasbourgi Parlament WEISS épületének S2.2 termében várja az újságírókat egy kerekasztal-
beszélgetésre.
 
Az  Erasmus, Kreatív Európa és Európai Szolidaritási Testület programok MFF-vetületével
foglalkozó  parlamenti  jelentéstevők  február  12-én,  szerdán  15:00  órától  tartanak
sajtótájékoztatót  a  strasbourgi  sajtótájékoztató  teremben.
 
Vita: február 12., szerda
 
Eljárás: a Tanács és a Bizottság felszólalása, majd vita
 
További információ
Minden tudnivaló az Unió 2021 és 2027 közötti hosszú távú költségvetéséről (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200115IPR70326/multiannual-financial-framework-q-a
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200115IPR70326/multiannual-financial-framework-q-a
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200115IPR70326/multiannual-financial-framework-q-a
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Dönt a Parlament az Unió és Vietnám közti
szabadkereskedelmi egyezményről
 
A Parlament a keddi vitát követően szerdán dönt az EU és
Vietnám közötti szabadkereskedelmi és befektetésvédelmi
megállapodásról.
 
A szabadkereskedelmi megállapodás a következő tíz év folyamán fokozatosan csaknem az
összes vámtarifát eltörli a Vietnám és az Unió közötti kereskedelemben. A megállapodásnak
köszönhetően emellett ezentúl eredetvédelmet élvez több olyan emblematikus európai termék
mint például a Tokaji bor vagy a Roquefort sajt, és az európai cégek versenybe szállhatnak a
vietnami közbeszerzési piacon. A megállapodás emellett a vietnámi környezetvédelemhez és a
társadalmi fejlődéshez is hozzájárul.
 
A Parlament a szabadkereskedelmi megállapodás mellett befektetésvédelmi megállapodásról is
dönt. Ez utóbbi az állam és a befektetők közti vitás ügyek rendezésére független bírák alkotta
bíróság felállítását írja elő.
 
A  vitát  követően  a  belga  konzervatív  Geert  Bourgeois  jelentéstevő  és  a  Nemzetközi
kereskedelmi  bizottság  német  szocialista  elnöke,  Bernd  Lange  sajtótájékoztatót  tart.
 
Háttér
 
Vietnám Szingapúr után az Unió második legnagyobb kereskedelmi partnere a Délkelet-ázsiai
Nemzetek Szövetségében (ASEAN), a két fél közötti áruforgalom évente 47,6 milliárd euróra
rúg, a szolgáltatások kereskedelme pedig 3,6 milliárd euró értékű. Ugyan az Unió évről évre öt-
hét százalékkal növeli a Vietnámba irányuló exportját, azonban azzal 2018-ra még mindig 27
milliárd euróval lemaradt az EU-ba exportáló Vietnám mögött.
 
Európa leginkább távközlési berendezéseket, ruhaneműt és élelmiszeripari termékeket importál
Vietnámból,  míg  fő  exportcikkei  gépipari  és  szállítóeszközök,  vegyipari  cikkek  és
mezőgazdasági  termékek.
 
Vita: február 11., kedd
 
Szavazás: február 12., szerda
 
Eljárás: egyetértés
 
Sajtótájékoztató: február 12., szerda, 15:30 Geert Bourgeois (ECR, BE) jelentéstevővel és
Bernd Lange (S&D, DE) szakbizottság-elnökkel
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https://www.europarl.europa.eu/meps/hu/197467/GEERT_BOURGEOIS/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/hu/1909/BERND_LANGE/home


További információ
Egyetértés-tervezet - szabadkereskedelmi megállapodás (angolul)
Állásfoglalás-tervezet - szabadkereskedelmi megállapodás (angolul)
Egyetértés-tervezet - befektetésvédelmi megállapodás (angolul)
Állásfoglalás-tervezet - befektetésvédelmi megállapodás (angolul)
Sajtóközlemény a bizottsági szavazás alkalmával (2020.1.21., angolul)
Jelentéstevő: Geert Bourgeois (ECR, BE)
Az eljárás lépései - egyetértés, szabadkereskedelmi megállapodás (angolul)
Az eljárás lépései - egyetértés, befektetésvédelmi megállapodás (angolul)
EP kutatószolgálat: Az EU-Vietnám közötti szabadkereskedelmi és befektetésvédelmi
megállapodás (2019.11.14., angolul)
EP kutatószolgálat: A Vietnámmal kötött kereskedelmi és befektetésvédelmi megállapodások
röviden (2020. február, angolul)
Interjú a jelentéstevővel: Amit az EU–Vietnám kereskedelmi megállapodásról tudni érdemes
Háttér a szabadkereskedelmi megállapodásról (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0003_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0017_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0002_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0014_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200121IPR70703/eu-vietnam-free-trade-deal-gets-green-light-in-trade-committee
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/197467/GEERT_BOURGEOIS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0356(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0358(NLE)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642270
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642270
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/646158/EPRS_ATA(2020)646158_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/646158/EPRS_ATA(2020)646158_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20200131STO71518/amit-az-eu-vietnam-kereskedelmi-megallapodasrol-tudni-erdemes
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-balanced-and-progressive-trade-policy-to-harness-globalisation/file-eu-vietnam-fta
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Nagy Britannia és az EU: a Parlament véleményt
nyilvánít a hamarosan kezdődő tárgyalásokról
 
A Parlament kedden vitázik és szerdán szavaz az Egyesült
Királyság és az Unió közötti jövőbeli kapcsolatot
meghatározó tárgyalások kiindulópontjáról.
 
Az Európai Bizottság által megfogalmazott, és az Unió főtárgyalója, Michel Barnier által február
3-án bemutatott tárgyalási mandátumtervezet alapján a Parlament megfogalmazza az Unió és
az Egyesült Királyság jövőbeli kapcsolatáról folytatott tárgyalásokról alkotott álláspontját.
 
A tárgyalási mandátumtervezet szabja meg a tárgyalások által lefedendő témaköröket és az
elérendő célokat. A mandátumtervezetet az Unió 27 tagországának képviselőjéből álló Tanács
hagyja jóvá.
 
Bármely  jövőbeli  megállapodás  életbe  lépéséhez  azonban  szükség  van  a  Parlament
jóváhagyására. A Parlament koordiációs csapatot állít fel az Európai Bizottság által folytatott
tárgyalások szoros nyomon követésére, és a parlamenti álláspont képviseletére.
 
A Tanács február 25-én várhatóan elfogadja a mandátumtervezetet, ezt követően indulhat meg
az első tárgyalási forduló március elején.
 
Háttér
 
Az Egyesült Királyság január 31-én lépett ki az Európai Unióból. A kilépési megállapodásban
rögzített átmeneti időszak február elsejétől idén december 31-ig tart.
 
Vita: február 11., kedd
 
Szavazás: február 12., szerda
 
Eljárás: nem jogalkotási állásfoglalás
 
További információ
Sajtóközlemény: Az Európai Parlament jóváhagyta a brexitet (2020.1.29.)
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: A végső visszaszámlálás (2020.1.24., angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://audiovisual.ec.europa.eu/hu/video/I-183943
https://audiovisual.ec.europa.eu/hu/video/I-183943
https://ec.europa.eu/commission/publications/withdrawal-agreement-and-political-declaration-official-journal-european-union-12-november-2019_hu
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200128IPR71204/az-europai-parlament-jovahagyta-a-brexitet
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
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_13108_pk


Mesterséges intelligencia: hogyan lehet
biztonságos és semleges? 
 
A mesterséges intelligencia alkalmazásából eredő
kihívásokról és a fogyasztók védelmét célzó lehetséges
lépésekről vitázik hétfőn és szavaz szerdán a Parlament.
 
A vitára és a szavazásra azt megelőzően kerül sor, hogy 2020. február 19-én a Bizottság
várhatóan  bemutatja  a  mesterséges  intelligenciáról  szóló  fehér  könyvét,  amelyben  a
technológiával  kapcsolatos  uniós  megközelítésre  tesz  javaslatot.
 
Az automatizált döntéshozatali rendszerekkel való találkozás során a felhasználónak tudatában
kell  lennie,  hogy  hogyan működik  a  rendszer,  és  hogyan ellenőrízhető  és  korrigálható  a
mesterséges  intelligencia  döntéshozatali  folyamata,  fogalmaz  a  vita  után  szavazásra
bocsátandó  állásfoglalás-tervezet.
 
A képviselők a mesterséges intelligenciával felszerelt termékek megjelenése miatt az uniós
(például  gépekre vagy játékokra vonatkozó) biztonsági  és felelősségvállalási  szabályokat
frissítő javaslatot  várnak a Bizottságtól.
 
Vita: február 10., hétfő
 
 
Szavazás: február 12., szerda
 
 
Eljárás: szóbeli választ igénylő kérdés a Bizottsághoz, állásfoglalással
 
További információ
Sajtóközlemény a bizottsági szavazást követően (2020.1.23., angolul)
Állásfoglalás-tervezet a Belső piac és fogyasztásvédelem bizottságtól (angolul)
Szóbeli választ igénylő kérdés a Bizottsághoz
Videóinterjú a bizottság elnökével, Petra De Sutterrel (Zöldek/EFA, Belgium)
EP kutatószolgálat: Az algoritmuson alapuló döntéshozatal: lehetőségek és kihívások (angolul)
EP kutatószolgálat: Szabályozási keret az algoritmikus rendszerek átláthatósága és az általuk
felvetett felelősségi kérdésekre (angolul)
EP kutatószolgálat: Globális trendek - Algoritmusok auditálása a diszkrimináció kiszűrésére
(angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/white_paper.html?locale=hu
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200120IPR70622/artificial-intelligence-eu-must-ensure-a-fair-and-safe-use-for-consumers
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2020/01-22/RE_1194746_HU.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000008_HU.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/automated-decision-making-processes-vote_I183228-V_v
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624261/EPRS_STU(2019)624261_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624262/EPRS_STU(2019)624262_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624262/EPRS_STU(2019)624262_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)646111
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)646111
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Hogyan válhat valósággá a nők és férfiak
egyenrangúsága? Vita a plenárison
 
A képviselők szerdán vitatják meg, milyen elemeket várnak
a Bizottságtól a 2020-2024 közötti időszakra vonatkozó,
nemi esélyegyenlőségi stratégiában.
 
A  képviselők  a  Bizottság  által  a  nemzetközi  nőnapon  (március  8-án)  bemutatandó
esélyegyenlőségi  stratégiához  kívánnak  hozzászólni.
 
Az egyenlőségért felelős biztos, Helena Dalli a tavaly októberi parlamenti meghallgatásán azt
ígérte, hogy a Bizottság első száz napja alatt bemutatja az új, 2020 és 2024 közötti időszakra
vonatkozó, nemi esélyegyenlőségi stratégiát. A stratégia új szakpolitikai irányvonalat határoz
majd meg, és iránymutatást és konkrét intézkedéseket tartalmaz többek között a nők elleni
erőszak, a fizetések átláthatósága és a bérszakadék, a vállalatok irányító testületeinek nemek
szerinti kiegyensúlyozása, a magánélet és a munka egyensúlya, és az éghajlatváltozással és a
mesterséges intelligenciával kapcsolatos esélyegyenlőségi kérdések terén.
 
Vita: február 12., szerda
 
Eljárás: a Bizottság felszólalása, állásfoglalás nélkül
 
További információ
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/-hearing-of-helena-dalli-commissioner-designate-equality-opening-statement-by-helena-dalli_I177923-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Előrelépésre van szükség a női jogok terén,
mondják a képviselők
 
A képviselők a nők helyzetével foglalkozó ENSZ-bizottság
márciusi, New Yorkban megrendezett 64. ülése előtt az
Unió prioritásairól vitáznak szerdán és szavaznak
csütörtökön.
 
25 évvel a Pekingi nyilatkozat és cselekvési platform megszületését követően a nők helyzetével
foglalkozó ENSZ-bizottság 64. ülése a nyilatkozatban szereplő vállalások megvalósulását tekinti
majd át. A Bizottság részvételével a plenárison zajló vita során a képviselők várhatóan kiemelik,
hogy a nőknek Európában és világszerte továbbra is az ellenük irányuló erőszakkal, jogaik
megsértésével, gazdasági egyenlőtlenséggel és a döntési folyamatokban hiányzó képviseletttel
kell megküzdeniük.
 
Többen az uniós kötelezettségvállalások megújítását és megerősítését várják majd, és azt,
hogy  az  esélyegyenlőséget  és  a  nők  és  lányok  jogainak  tiszteletben  tartását  célzó
erőfeszítéseket  világszerte  tegyék  számonkérhetővé  és  szánjanak  rá  elegendő  forrást.
 
A szerdai vitát csütörtökön zárja a szavazás az állásfoglalásról.
 
Háttér
 
A Pekingi  nyilatkozat.  c.  ENSZ-állásfoglalást  1995.  szeptember  15-én,  a  nőkről  szóló  4.
világkonferencia végén fogadták el annak érdekében, hogy világszerte elterjedjenek a nők és
férfiak egyenjogúságának alapelvei.  A cselekvési  platform több téren (gazdaság, oktatás,
egészségügy,  erőszak,  döntéshozatal,  stb.)  stratégiai  fellépést  szorgalmazott.
 
Médiaszeminárium
 
Meghívjuk  az  újságírókat  a  Pekingi  nyilatkozat  25.  évfordulója  alkalmából  rendezett
szemináriumra Brüsszelbe, március 4-én. A következő napon a Parlament női jogokkal és
esélyegyenlőséggel foglalkozó bizottsága nemzeti parlamenti képviselőkkel szervez találkozót a
témában. A március 16-18. között New Yorkban megrendezett ENSZ-konferenciána Parlament
részéről a női jogokkal és fejlesztéssel foglalkozó parlamenti képviselők küldöttsége vesz részt.
 
Vita: február 12., szerda
 
Szavazás: február 13., csütörtök
 
 
Eljárás: szóbeli választ igénylő kérdés a Tanácshoz, állásfoglalással
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https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action.pdf


További információ
Az ENSZ-kongresszus honlapja (angolul)
A szóbeli választ igénylő kérdés
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.unwomen.org/en/csw/csw64-2020
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000006_HU.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Hogyan léphetünk fel az antiszemitizmussal, a
rasszizmussal és a gyűlölettel szemben az
Unióban?
 
A képviselők egy keddi vita során a Tanáccsal és a
Bizottsággal együtt megvitatják, hogy hogyan léphet fel az
Unió az antiszemitizmussal, rasszizmussal és gyűlölettel
szemben.
 
Több képviselőt aggaszt,  hogy egyes tagállamokban gyakoribbá vált  az olyan antiszemita
erőszak, mint például 2019 októberi hallei (Németország) zsinagóga elleni szélsőjobboldali
támadás, amelyben ketten életüket vesztették. Mások a bizonyos rassz, etnikum, nem vagy
szexuális érdeklődés iránt érzett gyűlöletből elkövetett bűncselekmények terjedését említik.
 
Vita: február 11., kedd
 
Eljárás: a Tanács és a Bizottság felszólalása, állásfoglalás nélkül
 
További információ
Az Eurobarométer felmérés európai antiszemitizmussal foglalkozó különkiadása (2019.1.22.,
angolul)
Sajtóközlemény: A Parlament az auschwitzi haláltábor felszabadulásának 75. évfordulójára
emlékezik (2020.1.29., angolul)
EP kutatószolgálat: Zsidó közösségek az EU-ban (2020. január, angolul)
Parlamenti állásfoglalás az antiszemitizmus elleni fellépésről (2017.6.1.)
Az EU alapjogi chartája, 21. cikk - A megkülönböztetés tilalma
Sajtóközlemény: Legyen vége az afrikai származású európaiak hátrányos
megkülönböztetésének az Unióban (2019.3.26., angolul)
Parlamenti állásfoglalás a kisebbségekhez tartozó uniós állampolgárok tagállami hátrányos
megkülönböztetése elleni fellépésről (2018.2.7.)
Sajtóközlemény:
Több tagállamban veszélyben az uniós alapjogok
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/memo_19_542
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/memo_19_542
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200128IPR71206/parliament-commemorates-the-liberation-of-auschwitz-75-years-ago
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200128IPR71206/parliament-commemorates-the-liberation-of-auschwitz-75-years-ago
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614659/EPRS_ATA(2018)614659_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0243_HU.html
https://fra.europa.eu/hu/eu-charter/article/21-megkulonboztetes-tilalma
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190321IPR32133/end-racist-discrimination-against-afro-european-people-in-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190321IPR32133/end-racist-discrimination-against-afro-european-people-in-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0032_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0032_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190109IPR23026/tobb-tagallamban-veszelyben-az-unios-alapjogok
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190109IPR23026/tobb-tagallamban-veszelyben-az-unios-alapjogok
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Veszélyben a jogállamiság Lengyelországban:
azonnali változást vár a Parlament
 
A képviselők kedden a Tanács és a Bizottság részvételével
vitáznak arról, hogy mit lehet tenni a lengyelországi
jogállamiságot érő folyamatos támadás ellen.
 
A magyar és a lengyel jogállamiság folyamatos romlásáról a közelmúltban elfogadott parlamenti
állásfoglalást  követően a  plenáris  ülésen a  vita  ismét  akörül  forog,  hogy a  „Tanács nem
alkalmazza  hatékonyan  az  EUSZ  7.  cikkét".  A  vita  apropójául  a  lengyelországi
igazságszolgáltatási reformokkal kapcsolatos legfrissebb fejlemények szolgálnak. A képviselők
várhatóan ismét hangsúlyozzák: „sürgősen szükség van a demokráciával, a jogállamisággal és
az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmusra", ahogy azt a januári állásfoglalás már
leszögezte.
 
Háttér
 
Lengyelország  esetében  az  uniós  eljárást  az  Európai  Bizottság  kezdeményezte  2017
decemberében  azért,  mert  úgy  vélte,  veszélyben  van  a  lengyel  igazságszolgáltatás
függetlensége.  Az  Európai  Parlament  egy  2018 márciusában elfogadott  állásfoglalásban
egyetértett  a  lengyel  jogállamisággal  szemben megfogalmazott  kritikával.
 
A Szerződés 7. cikke értelmében a kérést elbíráló Tanács az érintett országban egyértelműnek
minősítheti az uniós értékek súlyos megsértését. A döntés előtt a Tanács meghallgatja az
értintett ország kormányának álláspontját. A lengyel kormányt 2018 júniusa és decembere
között három alkalommal hallgatták meg a Tanácsban.
 
Az Európai Tanács a 7. cikk szerinti eljárás későbbi szakaszában egyhangúlag és a Parlament
jóváhagyásának birtokában megállapíthatja, hogy a tagállam hatóságai súlyos mértékben és
folyamatosan megsértik a jogállamiságot, a demokráciát és az alapvető jogokat. A döntés
szankciókhoz, például a tanácsi szavazati  jog felfüggesztéséhez is vezethet.
 
Vita: február 11., kedd
 
Eljárás: a Tanács és a Bizottság felszólalása
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017PC0835&from=HR
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180226IPR98615/lengyel-jogallamisag-az-ep-tamogatja-a-fellepest
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:12012M007


További információ
EP kutatószolgálat: A jogállamiság védelme az Unióban: Meglévő eljárások és lehetséges
továbblépés (2019.11.6., angolul)
Sajtóközlemény: Magyar és lengyel jogállamiság: a képviselők az uniós értékek hatékonyabb
védelmét várják (2019.12.17.)
Rosszabb állapotban a jogállamiság Magyarországon és Lengyelországban (2020.1.16.)
Infografika: A jogállamiság helyzete a tagállamokban és a híres 7. cikk
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191216IPR69127/magyar-es-lengyel-jogallamisag-a-kepviselok-az-eu-ertekek-vedelmet-varjak
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191216IPR69127/magyar-es-lengyel-jogallamisag-a-kepviselok-az-eu-ertekek-vedelmet-varjak
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200109IPR69907/rosszabb-allapotban-a-jogallamisag-magyarorszagon-es-lengyelorszagban
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/a-jogallamisag-helyzete-a-tagallamokban-es-a-hires-7-cikk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_10601_pk


Állítsák le  a kismacskák és kölyökkutyák
szabálysértő kereskedelmét
 
A képviselők az állatok jóléte és a macskák és kutyák
gazdái érdekében, valamint közegészségügyi okokból az
illegális állatkereskedelemnek véget vető uniós akciótervet
várnak.
 
A képviselők szerdán a macskák és kutyák kötelező regisztrációját előírő, és a kereskedelmi
célú tenyésztőhelyek (az ún.  kölyökneveldék)  uniós meghatározását  kérő állásfoglalásról
döntenek.
 
Háttér
 
Havonta közel 46 ezer kutyát adnak el egyik tagállamból a másikba, legtöbbször regisztráció
nélkül. A kereskedelmi célból kutyát vagy macskát tenyésztő vállalkozások pedig a kedvtelésből
tartott állatok nem kereskedelmi célú utaztatására vonatkozó uniós előírásokat használják ki
jogosulatlanul. 
 
Az  ilyen  illegális  állatkereskedelem  a  benne  rejlő  közegészségügyi,  állatjóléti  és
fogyasztóvédelmi kockázat mellett  ráadásul  a nemzetközi  szervezett  bűnözés számára is
jelentős bevételiforrássá vált.
 
Vita: február 11., kedd
 
Szavazás: február 12., szerda
 
 
Eljárás: állásfoglalás időszerű témában
 
További információ
Az eljárás lépései (angolul)
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2020.1.21., angolul)
Videó: Fel kell számolni az illegális kisállat-kereskedelmet a képviselők szerint
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https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0576&from=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2814(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200120IPR70621/stop-illegal-trade-in-cats-and-dogs-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20200117STO70506/fel-kell-szamolni-az-illegalis-kisallat-kereskedelmet-a-kepviselok-szerint


A prioritást élvező energiaprojektek uniós
listájának vétójáról dönt a Parlament
 
A képviselők szerdán döntenek arról, hogy megvétózzák-e
a közös érdekű uniós energiaprojektek negyedik listáját
amiatt, mert az új fosszilis tüzelőanyag-infrastruktúrákat
tartalmaz.
 
A Bizottság jogszabály-tervezetében felsorolt új földgáz-infrastruktúrák megépülése továbbra is
fenntartaná Európa fosszilistüzelőanyag-függőségét, ez pedig nem összeegyeztethető a Párizsi
megállapodás céljaival, fogalmaz a szerdán szavazásra bocsátandó állásfoglalás.
 
A képviselők  hétfőn,  a  szavazás  előtt  az  Európát  átszelő  energiahálózatokra  vonatkozó
irányelvek  várható  felülvizsgálatáról  is  vitát  folytatnak.
 
Ha a Parlament a képviselők abszolút többségével a prioritást élvező projektek listája ellen
foglal állást, akkor az Európai Bizottságnak új szöveget kell beterjesztenie.
 
Háttér
 
A 2013-ban  elfogadott  transzeurópai  energiahálózatok  rendelet  értelmében  a  Bizottság
beazonosítja az Unió legfontosabb energiaprojektjeit, amelyek attól fogva egyszerűsített eljárás
során juthatnak engedélyekhez és pályázhatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz uniós
forrásaira.
 
A legtöbb projekt célja annak biztosítása, hogy a hálózaton található rések bezárásával és a
helyi tárolókapacitás növelésével az Unió minden részébe zavartalanul eljusson az áram és a
földgáz.
 
Vita: február 10., hétfő
 
Szavazás: február 12., szerda
 
Eljárás:  szóbeli  választ  igénylő  kérdés  a  Bizottsághoz,  kifogásemelés  a  111.  cikk
értelmében
 
További információ
Szóbeli választ igénylő kérdés a Bizottsághoz a transzeurópai energiaipari infrastruktúráról
szóló rendelet felülvizsgálatáról
Az Európai Bizottság sajtóközleménye az új közös érdekű energiaprojektek listájáról
(2019.10.31., angolul)
A közös érdekű enegiaprojektek negyedik listája (angolul)
Az Európai Parlament Eljárási szabályzatának 111. cikke
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000012_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000012_HU.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_19_6203
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_19_6203
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/c_2019_7772_1_annex.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-111_HU.html


Vita az Unió bővítési folyamatának javításáról
 
A képviselők hétfőn értékelik  az Unió bővítési
folyamatának megreformálását szolgáló, nemrég
bemutatott bizottsági tervet.
 
Az Európai Bizottság február 5-én mutatta be a bővítési folyamatot részben átalakító tervét,
amely új lendületet adna a megakadt bővítésnek. Várhelyi Olivér biztos aznap már beszámolt a
javaslatról a Külügyi bizottságban, hétfőn pedig a plenáris ülés vitatja meg a kérdést.
 
A csatlakozni kívánó országokkal folytatott tárgyalások előkészítését és lebonyolítását segíteni
kívánó új eljárás négy fő alapelven alapul: hitelesség, kiszámíthatóság, dinamizmus és politikai
irányítás.
 
Háttér
 
A  folyamat  átalakítására  azért  vált  szükségessé,  mert  tavaly  októberben  a  Tanács
megakadályozta a csatlakozási tárgyalások elindítását Észak-Macedóniával és Albániával.
 
Montenegróval, Szerbiával és Törökországgal már zajlanak a csatlakozási tárgyalások. Albánia
és  Észak-Macedónia  tagjelölt  ország,  míg  Bosznia-Hercegovina  és  Koszovó  potenciális
tagjelölt.
 
Vita: február 10., hétfő
 
Eljárás: a Bizottság felszólalása
 
További információ
Az Észak-Macedóniával és Albániával folytatandó csatlakozási tárgyalások megnyitásáról
szóló parlamenti állsfoglalás (2019.10.24.)
A Parlament elnöke, David Sassoli nyilatkozata az albániai látogatása során (2020.2.3.,
angolul)
Ismertető: Az Unió bővítése
Szabadon elérhető kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0050_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0050_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-there-is-no-plan-b-for-albania-we-will-continue-the-journey-that-you-embarked-upon-together
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-there-is-no-plan-b-for-albania-we-will-continue-the-journey-that-you-embarked-upon-together
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/167/the-enlargement-of-the-union
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Hogyan bánnak a menekültekkel  az Unió külső
határain - választ várnak a képviselők
 
A képviselők szerdán az Unió külső határain a belépésre
várakozó menedékkérők helyzetéről vitáznak.
 
A képviselők  a  horvát-bosnyák  határon  történt  állítólagos  erőszakos  rendőri  fellépéssel
kapcsolatban kérdezik a Tanács és a Bizottság képviselőit. Ha a hírek igaznak bizonyulnak,
akkor  a  menedékkérelem leadásának megakadályozása az  európai  és  a  nemzetközi  jog
megsértését jelenti. Hasonló, bár kevésbé erőszakos fellépésről már a görög-török szárazföldi
határszakaszról, és a Ceuta és Melilla spanyol városok és Marokkó közti határról is érkeztek
hírek.
 
A vita során a líbiai idegenrendészeti központokban fogva tartott menekültek helyzete is minden
bizonnyal felmerül.
 
Vita: február 12., szerda
 
Eljárás: a Tanács és a Bizottság felszólalása, állásfoglalás nélkül
 
További információ
Vita a plenárison a Boszniában, különösen a Bihaćban rekedt bevándorlók helyzetéről (a vita
leirata és videó, 2019.11.14.)
EP kutatószolgálat: A Bosznia-Hercegovinában lévő bevándorlók helyzete (2019.11.14.,
angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2019-11-14-ITM-002_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2019-11-14-ITM-002_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)644174
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)644174
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_13001_pk


Szíriáról és Donald Trump közel-keleti tervéről
vitázik a Parlament Josep Borrellel
 
A képviselők kedden délután az Unió kül- és
biztonságpolitikai főképviselőjével vitáznak az USA nemrég
bemutatott közel-keleti tervéről és Szíriáról.
 
Az Egyesült Államok közel-keleti tervének célja, hogy megoldást nyújtson az izraeli-palesztin
konfliktusra. A terv tartalmaz ugyan egy jövőbeli palesztin államot, de ezzel párhuzamosan
elismeri az elfoglalt Ciszjordánia területén létesített, a nemzetközi jog szerint illegális izraeli
telepek Izraeli fennhatóságát.
 
Az amerikai  elgondolás  emellett  Jeruzsálemet  Izrael  „osztatlan"  fővárosának  tekinti,  bár
megengedi, hogy a jövőbeli palesztin főváros magába foglalja kelet-Jeruzsálem egyes részeit.
 
A terv egészét azonnal elutasította több kulcsszereplő, többek között palesztin vezetők, az Arab
Liga és az Iszlám Együttműködés Szervezete (OIC). Az Unió külügyi vezetője, Josep Borrell
egy nemrég tett nyilatkozatban szintén elutastította a tervet.
 
A Parlament szintén kedden tekinti át a szíriai helyzetet.
 
Vita: február 11., kedd
 
Eljárás: a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai  főképviselőjének
felszólalása, állásfoglalás nélkül
 
További információ
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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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 kkv-k és a minőségi jogalkotás, a Bizottság nyilatkozata, vita hétfőn 
A  humanitárius  helyzet  Venezuelában,  migrációs  és  menekültválság,  vita
2019.12.18-án,  szavazás  kedden 
Új, átfogó Afrika-stratégia, szóbeli választ igénylő kérdés és vita kedden 
Az Európai Központi Bank 2018. évi éves jelentése, Christine Lagarde részvételével,
vita kedden, szavazás szerdán 
A grúziai helyzet, vita kedden, szavazás szerdán 
A jelenlegi grúziai helyzet, vita 2019. december 18-án, szavazás szerdán 
Angolai pénzmosási botrány, vita szerdán 
Ólmot tartalmazó, újrafelhasznált PVC betiltása, szavazás szerdán
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