
 

Plenáris hírlevél
2020. május 13.-16., Brüsszel
 
Áprilisi koronavírus-csúcs: a Parlament a Tanács elnökével áttekinti
az eredményeket 
A képviselők az Európai Tanács legutóbbi videókonferenciájának eredményeit tekintik
át. A tagállamok vezetői áprilisban a koronavírus-járvány hatásainak enyhítéséről
tanácskoztak.
 
 
A hosszú távú uniós költségvetés újratervezése és a helyreállítás:
eljött a bátorság és a nagyratörő ambíció ideje 
A képviselők a Bizottság elnökével és a Tanács képviselőivel szerdán  a 2020 utáni
időszakra vonatkozó uniós költségvetésről és a gazdaságélénkítési tervről vitáznak.
 
 
Hosszú távú uniós költségvetés: a Parlament  biztonsági hálót kér a
2021. évi kedvezményezetteknek 
Az EP vészforgatókönyv benyújtását várja a Bizottságtól annak érdekében, hogy
folytatódhassanak az uniós kifizetések akkor is, ha 2021. január 1-ig nem sikerül
megállapodni az új MFF-ben.
 
 
Magyarország, koronavírus: vita a veszélybe került uniós
alapértékekről 
A képviselők szerda este a Magyarországon a koronavírus járvány miatt bevezetett
intézkedésekről, és azok demokráciára, jogállamiságra és alapjogokra gyakorolt
hatásáról vitáznak.
 
 
Kontaktfelkutató alkalmazásokkal a koronavírus terjedése ellen 
A Parlament a járvány terjedését nyomon követő okostelefon-alkalmazásokról, és a
velük kapcsolatos adat- és a magánélet-védelmi kérdésekről vitázik csütörtökön.
 
 
A koronavírus-védőoltásról és terápiáról vitázik a Parlament 
Hogyan támogatható leghatékonyabban a koronavírus elleni oltóanyag és terápia
kifejlesztése: erről vitázik csütörtökön a Parlament Sztella Kiriakidesz egészségügyi
biztossal és a Tanáccsal.
 
 
A gumiabroncsok címkéinek ezentúl energiafelhasználási és
tapadási adatokat is tartalmaznia kell
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Az autók-teherautók gumiabroncsain látható címkéken ezentúl több információ áll a
fogyasztók rendelkezésére a gazdaságosabb, biztonságosabb, kevésbé zajos gumik
kiválasztásához.
 
 
Hárommilliárd eurós hitel a koronavírus-járvány sújtotta
partnerországoknak 
A Parlament szerdán szavaz az Unió koronavírussal küzdő szomszédainak és más
partnerországoknak nyújtott, hárommilliárd eurós  pénzügyi támogatásról.
 
 
Rendben az elszámolás, de védekezni kell a csalás ellen: dönt a
2018-as számlákról a Parlament 
A képviselők a szerdai mentesítési szavazás során várhatóan jóváhagyják az Unió
2018-as elszámolását, de szigorúbb szabályokat kérnek a csalás és az
összeférhetetlenség elleni fellépéshez.
 
 
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/2020-05-13
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További információ
Napirendtervezet
Élő közvetítés a plenáris ülésről (EbS+)
Sajtótájékoztatók és egyéb események élő közvetítése (EP Live)
Az EP multimédiás honlapja (angolul)
EP Newshub
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http://www.europarl.europa.eu//news/hu/agenda/briefing/2020-05-13
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
https://www.epnewshub.eu/


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
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https://twitter.com/Europarl_HU


Áprilisi koronavírus-csúcs: a Parlament a Tanács
elnökével áttekinti az eredményeket
 
A képviselők az Európai Tanács legutóbbi
videókonferenciájának eredményeit tekintik át. A
tagállamok vezetői áprilisban a koronavírus-járvány
hatásainak enyhítéséről tanácskoztak.
 
A vitára szerdán, az ülés megnyitását és az első szavazási kört követően 16 órától kerül sor. A
vitán az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen, és várhatóan az Európai Tanács
elnöke, Charles Michel is részt vesz.
 
Az uniós tagállamok állam- és kormányfői 2020. április 23-án tekintették át a koronavírus-
járvány  különböző  következményeire  adandó  uniós  választ.  Ez  már  a  negyedik  hasonló
videóértekezlet  volt.
 
Az  Európai  Tanács  elfogadta  a  koronavírus-járvány  következtében  bevezetett  kijárási
korlátozások fokozatos megszüntetésére vonatkozó tervet, és egy közös helyreállítási tervet is
támogatott. A tagállamok emellett üdvözölték a munkavállalóknak, vállalatoknak és az egyes
országoknak biztosított  védőhálót,  amely június elsejével  540 milliárd euró értékben lesz
elérhető. A tagállamok végül felkérték a Bizottságot, hogy nyújtson be egy, a helyreállítási
alapra vonatkozó javaslattervezetet.
 
Vita: május 13., szerda
 
Eljárás: a Tanács és a Bizottság felszólalása, állásfoglalás nélkül
 
További információ
Az Európai Tanács április 23-i ülésének főbb eredményei
Koronavírus - uniós válaszlépések
Koronavírus-járvány elleni válaszintézkedések (Európai Bizottság)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.consilium.europa.eu/hu/meetings/european-council/2020/04/23/
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/koronavirus-unios-valaszlepesek
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_hu
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk


A hosszú távú uniós költségvetés újratervezése
és a helyreállítás: eljött a bátorság és a
nagyratörő ambíció ideje
 
A képviselők a Bizottság elnökével és a Tanács
képviselőivel szerdán  a 2020 utáni időszakra vonatkozó
uniós költségvetésről és a gazdaságélénkítési tervről
vitáznak.
 
Az állásfoglalásról pénteken szavaz a Parlament.
 
A parlamenti MFF-kapcsolattartó csoport múlt heti értekezletét követően a Parlament elnöke,
David Sassoli az alábbiakat nyilatkozta: „Az uniós költségvetés által támogatott programok
tervezésében eljött a bátorság és a nagyratörő ambíció ideje. A Parlament a többi intézménnyel
együtt részese a folyamatnak, és a munka során mindent megtesz, hogy a végén az európai
gazdaság és lakosság szempontjából a lehető legjobb eredmény szülessen. Sürgősen meg kell
állapodnunk a helyreállítási programban és a következő többéves költségvetésben."
 
 Az elnök teljes nyilatkozata itt olvasható
 
 
Az Európai Bizottság bejelentette, hogy hamarosan benyújtja a 2021-2027 közötti időszakra
érvényes többéves pénzügyi keret (MFF) újratervezett változatát egy gazdaságélénkítési tervvel
együtt. Ez utóbbi a koronavírus-járvány hatásait hivatott kezelni.
 
 
 
A Parlament  az  április  17-én  elfogadott  állásfoglalásában  robosztus  gazdaságélénkítési
csomagot kért, és egy, a koronavírussal kapcsolatos szolidaritási alap felállítását javasolta.
 
Vita: május 13., szerda
 
Szavazás: május 15., péntek
 
Eljárás: a Tanács és a Bizottság felszólalása, majd vita (állásfoglalással)
 
További információ
Kérdések és válaszok az EU hosszú távú költségvetéséről (azaz az MFF-ről)
Covid19: A képviselők nagyszabású helyreállítási csomagot várnak, és a Koronavírus
Szolidaritási Alap felállítását kérik (2020.4.17.)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200115IPR70326/kerdesek-es-valaszok-az-eu-hosszu-tavu-koltsegveteserol-azaz-az-mff-rol
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200506IPR78505/sassoli-az-eu-intezmenyeknek-nagyratoro-helyreallitasi-tervvel-alljanak-elo
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200115IPR70326/kerdesek-es-valaszok-az-eu-hosszu-tavu-koltsegveteserol-azaz-az-mff-rol
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200415IPR77109/ep-nagyszabasu-helyreallitasi-csomagot-koronavirus-szolidaritasi-alapot
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200415IPR77109/ep-nagyszabasu-helyreallitasi-csomagot-koronavirus-szolidaritasi-alapot
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/home


Hosszú távú uniós költségvetés: a Parlament
biztonsági hálót kér a 2021. évi
kedvezményezetteknek
 
Az EP vészforgatókönyv benyújtását várja a Bizottságtól
annak érdekében, hogy folytatódhassanak az uniós
kifizetések akkor is, ha 2021. január 1-ig nem sikerül
megállapodni az új MFF-ben.
 
A Parlament a szavazásra bocsátandó jogalkotási kezdeményezésben arra kéri a Bizottságot,
hogy 2020. június 15-ig  terjesszen be egy MFF-vészforgatókönyvet tartalmazó javaslatot.
 
A vészhelyzeti tervben figyelembe kellene venni a koronavírus-járvány közvetlen társadalmi és
gazdasági következményeit is, fogalmaz a szövegtervezet. A vészforgatókönyv célja, hogy
továbbra is biztosítani lehessen a forrásokat az uniós programok kedvezményezettjei számára,
legyen  szó  állampolgárokról,  régiókról,  városokról,  gazdálkodókról,  egyetemekről  vagy
vállalkozásokról. A felkészüléssel elkerülhető lenne, hogy a mostani MFF alatt futó programok
leálljanak vagy nem egyértelmű szabályok alapján folytatódjanak. A tagállamok közötti hosszas
viták miatt már most késésben van a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó következő MFF. A
Bizottság hamarosan beterjeszti  a koronavírus-járvány utáni  időszakra vonatkozó, és egy
helyreállítási tervet is magába foglaló, újratervezett MFF-javaslatát. Az új javaslatról is vitát
folytat majd a Parlament és a Tanács.
 
További információ a Költségvetési Bizottságban múlt héten lezajlott szavazásról szóló, angol
nyelvű sajtóközleményben olvasható.
 
A következő lépések
 
Ha  a  parlamenti  kezdeményezést   az  összes  képviselő  többsége  támogatja,  akkor  a
Bizottságnak be kell terjeszenie a kezdeményezett jogszabályjavaslatot. Ha nem terjeszt be
javaslatot,  akkor  az  Európai  Unió  működéséről  szóló  szerződés  225.  cikke  értelmében
tájékoztatnia  kell  a  Parlamentet  arról,  hogy  miért  nem.
 
Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von Leyen tavaly júniusi parlamenti beiktatása alkalmával
az alábbi ígéretet tette: „Ha a Parlament a képviselők többsége által elfogadott állásfoglalásban
jogszabály-javaslat  benyújtására  kéri  a  Bizottságot,  kötelességemnek tekintem,  hogy  az
arányosság, a szubszidiaritás, és a hatákonyabb jogalkotás elvét teljes mértékben tiszteletben
tartó jogszabály-tervezettel válaszoljunk a kérésre."
 
Szavazás: május 14., csütörtök és május 15., péntek

Plenáris ülés

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

6 I 15

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0099_EN.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/budg-committee-meeting_20200504-0930-COMMITTEE-BUDG_vd
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200430IPR78226/long-term-eu-budget-meps-demand-safety-net-for-beneficiaries
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A12016E225
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_19_4230


Eljárás: jogalkotási kezdeményezés
 
További információ
Jelentéstervezet
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2020.5.4., angolul)
Az eljárás lépései (angolul)
Kérdések és válaszok az EU hosszú távú költségvetéséről (azaz az MFF-ről)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0099_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200430IPR78226/long-term-eu-budget-meps-demand-safety-net-for-beneficiaries
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2051(INL)
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200115IPR70326/kerdesek-es-valaszok-az-eu-hosszu-tavu-koltsegveteserol-azaz-az-mff-rol
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/home


Magyarország, koronavírus: vita a veszélybe
került uniós alapértékekről
 
A képviselők szerda este a Magyarországon a koronavírus
járvány miatt bevezetett intézkedésekről, és azok
demokráciára, jogállamiságra és alapjogokra gyakorolt
hatásáról vitáznak.
 
A  szerda  esti  vitán  a  tagállamokat  képviselő  Tanács  egy  képviselője,  és  Vera  Jourová
értékekért és átláthatóságért felelős biztos is részt vesz. A vita aktualitását a magyar kormány
hatalmának a közelmúltban a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban történt kiterjesztése adja.
 
A Parlament az április 17-i állásfoglalásában kiemeli, hogy a koronavírus-járvány kezelésével
kapcsolatos „valamennyi intézkedésnek a jogállamisággal összhangban szigorúan a helyzet
által  megkövetelt  mértékkel  [...]  kell  arányosnak lennie,  egyértelműen kapcsolódnia kell  a
jelenlegi egészségügyi válsághoz, időben korlátozottnak kell lennie, és valamennyi intézkedést
rendszeres ellenőrzésnek kell alávetni".
 
 
A veszélyhelyzet határidő nélküli meghosszabbítása, a kormány felhatalmazása a rendeletekkel
történő kormányzásra, és a parlamenti ellenőrzés meggyengítése „az európai értékekkel teljes
mértékben  összeegyeztethetetlen",  fogalmaz  az  állásfoglalás.  A  képviselők  felkérték  a
Bizottságot,  hogy a  rendelkezésre  álló  összes uniós  eszköz és  szankció  -  többek között
költségvetési szankciók - mérlegelése mellett foglalkozzon a súlyos és folyamatos jogsértéssel.
A Tanácsot a Magyarország ellen folyamatban lévő 7. cikk szerinti eljárás ismételt napirendre
tűzésére kérte a Parlament.
 
Vita: május 13., szerda
 
Eljárás: a Tanács és a Bizottság felszólalása
 
További információ
EP kutatószolgálat: A demokráciával, jogállamisággal és alapvető jogokkal foglalkozó uniós
mechanizmus előnye - előzetes értékelés (2020.4.23., angolul)
EP kutatószolgálat: A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedések hatása a
demokráciára, a jogállamiságra és az alapvető jogokra az Európai Unióban (2020.4.23.,
angolul)
EP kutatószolgálat: A jogállamiság védelme az Unióban. Meglévő mechanizmusok és
lehetséges új fejlemények (2019.11.6., angolul)

A jogállamiság helyzete a tagállamokban és a híres 7. cikk
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_HU.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A12012M007
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642831
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642831
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)651343
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)651343
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)651343
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/a-jogallamisag-helyzete-a-tagallamokban-es-a-hires-7-cikk
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


Kontaktfelkutató alkalmazásokkal a koronavírus
terjedése ellen
 
A Parlament a járvány terjedését nyomon követő
okostelefon-alkalmazásokról, és a velük kapcsolatos adat-
és a magánélet-védelmi kérdésekről vitázik csütörtökön.
 
A képviselők a Tanács és a Bizottság részéről Thierry Breton belső piaci és Didier Reynders
igazságügyi  biztos  részvételével  fejlesztés  alatt  álló,  más  tagállamokban  pedig  már
használatban lévő olyan mobilalkalmazásokról  vitáznak,  amelyek a megfertőződött,  vagy
fertőzésnek  kitett  egyének  mozgását  követik.  A  képviselők  várhatóan  arra  vonatkozó
kérdéseket vetnek majd fel, hogy milyen hatással vannak ezek az alkalmazások az alapvető
európai jogokra, többek között az adatvédelemmel és a magánélet védelmével kapcsolatos
jogokra.
 
Az április 17-én elfogadott állásfoglalásban a Parlament kiemelte, hogy a nemzeti és az uniós
hatóságoknak  teljes  mértékben  tiszteletben  kell  tartani  az  adatvédelmi  és  a  magánélet
védelmére vonatkozó jogszabályokat. „A mobil helymeghatározó adatokat csak az elektronikus
hírközlési adatvédelmi irányelvvel és az általános adatvédelmi rendelettel összhangban lehet
feldolgozni", áll az állásfoglalásban.
 
A  Bizottság  április  16-án  tette  közzé  az  új  kontaktfelkutató  alkalmazások  fejlesztésére
vonatkozó útmutatásait annak érdekében, hogy a magánélet és a személyes adatok védelmére
vonatkozó unión szabályokat tiszteletben tartó alkalmazások szülessenek.
 
Vita: május 14., csütörtök
 
Eljárás: a Tanács és a Bizottság felszólalása, állásfoglalás nélkül
 
További információ
Koronavírus-nyomkövető alkalmazások: a magánélet és az adatok védelmének biztosítása
(2020.5.6., angolul)
A koronavírus-járvány kezelésére használt okostelefon-alkalmazásoknak tiszteletben kell
tartani az uniós adatvédelmi szabályokat (2020.4.7., angolul)
EP kutatószolgálat: Nyomkövető mobileszközök a koronavírus elleni fellépésben (2020.4.21.,
angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_HU.html
https://ec.europa.eu/health/ehealth/key_documents_hu
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus/20200429STO78174/covid-19-tracing-apps-ensuring-privacy-and-data-protection
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus/20200429STO78174/covid-19-tracing-apps-ensuring-privacy-and-data-protection
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200406IPR76604/use-of-smartphone-data-to-manage-covid-19-must-respect-eu-data-protection-rules
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200406IPR76604/use-of-smartphone-data-to-manage-covid-19-must-respect-eu-data-protection-rules
https://epthinktank.eu/2020/04/21/tracking-mobile-devices-to-fight-coronavirus/
https://epthinktank.eu/2020/04/21/tracking-mobile-devices-to-fight-coronavirus/
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/home


A koronavírus-védőoltásról és terápiáról vitázik a
Parlament
 
Hogyan támogatható leghatékonyabban a koronavírus
elleni oltóanyag és terápia kifejlesztése: erről vitázik
csütörtökön a Parlament Sztella Kiriakidesz egészségügyi
biztossal és a Tanáccsal.
 
Miközben Európában többfelé már elkezdődött a kijárási korlátozások fokozatos fellazítása, az
Unió  beszáll  a  koronavírus-járvány  terjedését  megakadályozó,  biztonságos  és  hatásos
oltóanyagért  folyó  verseny támogatásába.  A cél  a  betegség kialakulását  megakadályozó
védőoltás  és  a  betegség kezelésében hatékony gyógyszer  kifejlesztése.
 
Az  Unió  a  koronavírus  elleni  fellépés  jegyében  szervezett,  május  4-i  nemzetközi
donoreseményén 7,4  milliárd  euró  gyűlt  össze  a   vírus  elleni  oltóanyagok,  diagnosztikai
eszközök  és  terápiák  kifejlesztésének  támogatására.
 
A  képviselők  csütörtök  délután  14:30  és  15:30  óra  között  vitatják  meg  a  jelenleg  zajló
erőfeszítéseket.  Várhatóan felmerül  az is,  hogy hogyan biztosítható,  hogy a járvány alatt
mindenkihez eljutnak a szükséges és elérhető árú gyógyszerek.
 
Vita: május 14., csütörtök, 14:30-15:30
 
Eljárás: a Tanács és a Bizottság felszólalása
 
További információ
Koronavírus - uniós válaszlépések
Koronavírus-járvány elleni válaszintézkedések (Európai Bizottság)
Koronavírus elleni védőoltások (Európai Bizottság, angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ac_20_811
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/koronavirus-unios-valaszlepesek
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_hu
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation/vaccines_hu
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk


A gumiabroncsok címkéinek ezentúl
energiafelhasználási és tapadási adatokat is
tartalmaznia kell
 
Az autók-teherautók gumiabroncsain látható címkéken
ezentúl több információ áll a fogyasztók rendelkezésére a
gazdaságosabb, biztonságosabb, kevésbé zajos gumik
kiválasztásához.
 
A  tagállami  szakminisztereket  tömörítő  Tanáccsal  már  leegyeztetett,  új  szabályzásnak
köszönöhetően a gumiabroncsok címkéin ezentúl  fel  kell  tüntetni  az abroncs üzemanyag-
hatékonyságát,  nedvestapadási indexét,  és külső gördülési  zajszintjét.
 
A címkéknek a későbbiekben a kilométerben kifejezett maximális élettartamra, a kopásra, az
újrafutózott abroncsra és a havon és jégen mért tapadásra vonatkozó adatokat is tartalmazniuk
kell.
 
Az új címkeszabályok a nehézgépjárművek ún. C3 abroncsaira is vonatkoznak, amelyek eddig
nem tartoztak az Unió címkézési szabályainak hatálya alá.
 
A parlamenti és a tanácsi jóváhagyást követően a jogszabály 2021. május elsejével léphet
életbe.
 
Háttér
 
Az új címkézési rendszer akár tízmillió tonna széndioxiddal kevesebb kibocsátást jelenthet, a
gyártóknál pedig 9 milliárd eurós forgalomnövekedést eredményezhet.
 
Szavazás: május 13., szerda
 
További információ
 Jelentéstervezet a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyságra és más paraméterekre
vonatkozó címkézéséről
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2019.12.4., angolul)
Jelentéstevő: Henna Virkkunen (EPP, Finnország)
Az eljárás lépései (angolul)
EP kutatószolgálat: A gumiabroncsok címkéire vonatkozó új uniós szabályok (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ITRE-PR-648490_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ITRE-PR-648490_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191204IPR68235/labels-for-tyres-industry-meps-back-deal-with-council
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/124726/HENNA_VIRKKUNEN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0148(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=labelling+tyres
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/home


Hárommilliárd eurós hitel a koronavírus-járvány
sújtotta partnerországoknak
 
A Parlament szerdán szavaz az Unió koronavírussal küzdő
szomszédainak és más partnerországoknak nyújtott,
hárommilliárd eurós  pénzügyi támogatásról.
 
Az egy év alatt folyósított, kedvező kamatozású hitel tíz olyan országnak jelent segítséget,
amelyeknek gazdasági visszaeséssel kell számolniuk a koronavírus-járvány miatt: Albánia (180
millió euró), Bosznia-Hercegovina (250 millió euró), Grúzia (150 millió euró), Jordánia (200
millió euró), Koszovó (100 millió euró), Moldova (100 millió euró), Montenegró (60 millió euró),
Észak-Macedónia (160 millió euró), Tunézia (600 millió euró) és Ukrajna (1,2 milliárd euró).
 
A források minél  előbbi  célba juttatása céljából  a  Parlament  (az  Eljárási  szabályzat  163.
cikkében meghatározott)  sürgősségi  eljárásban hozza meg döntését,  azaz a Nemzetközi
Keresdelmi Bizottság módosítás nélkül a plenáris elé terjesztette be az Európai Bizottság
javaslatát.
 
Háttér
 
Az Unió rendszeresen segíti pénzügyi támogatással azokat az országokat, amelyek fizetési
mérlege nyomás alá került. A szóban forgó hitel a szokásosnál rövidebb időszakra (két és fél
helyett egy évre) szól, és kifejezi a járvány által sújtott szomszédokkal és a Keleti Partnerség
országaival vállalt uniós szolidaritást.
 
A hitelhez jutó országok mindegyikében fut már a Nemzetközi Valutaalap (IMF) programja,
ehhez csatlakozik  az uniós segítség.  A források a többek között  a  turizmusból  származó
bevételek, a külföldön dolgozók által hazaküldött pénzek, a közvetlen külföldi tőkebefektetések
megcsappanása és a tőkekiáramlás miatt gazdasági visszaeséssel szembenéző országokat
segíti.
 
Szavazás: május 13., szerda
 
Eljárás: egyetértési, sürgősségi eljárásban
 
További információ
Koronavírus: A Bizottság 3 milliárd eurós makroszintű pénzügyi csomaggal támogat tíz
szomszédos országot (az Európai Bizottság sajtóközleménye, 2020.4.22., angolul)
Az Európai Bizottság javaslata (2020.4.22., angolul)
Sürgősségi eljárás: az Eljárási szabályzat 163. cikke
Koronavírus - uniós válaszlépések
Koronavírus-járvány elleni válaszintézkedések (Európai Bizottság)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-163_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-163_HU.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_716
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_716
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0163&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-163_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/koronavirus-unios-valaszlepesek
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_hu
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/home


Rendben az elszámolás, de védekezni kell a
csalás ellen: dönt a 2018-as számlákról a
Parlament
 
A képviselők a szerdai mentesítési szavazás során
várhatóan jóváhagyják az Unió 2018-as elszámolását, de
szigorúbb szabályokat kérnek a csalás és az
összeférhetetlenség elleni fellépéshez.
 
Az 52 határozattervezet közül a legnagyobb összegről a Bizottság elszámolását áttekintő szól,
amely  a  teljes  költségvetés  97  százalékát  fedi  le.  A  képviselők  várhatóan jóváhagyják  a
Bizottság 2018-as  zárszámadását,  azonban a  döntést  kísérő  állásfoglalásban -  amelyről
csütörtökön szavaznak -  szigorúbb védelmet  kérnek az  uniós  kiadások számára.
 
A  képviselők  konkrét  intézkedéseket  várnak  a  csalásokkal,  a  korrupcióval,  az
összeférhetetlenséggel,  a  forrásokkal  való  szándékos  visszaéléssel,  és  a  szervezett
bűnözéssel  szemben,  és  az  uniós  források  méltányosabb  elosztását  kérik.  Az
ajánlástervezetek  it t  olvashatók.
 
A képviselők a Tanács kivételével az összes uniós intézmény, ügynökség és közös vállalkozás
2018-as zárszámadásának jóváhagyását is javasolják.
 
Vita a Tanáccsal
 
A képviselők várhatóan a Tanács zárszámadásának elhalasztását kérik, mivel a Tanács nem
bocsátotta az értékeléshez szükséges dokumentumokat a Parlament rendelkezésére. További
információ a Tanáccsal folytatott vitáról
 
Háttér
 
Az Unió pénzügyi rendelete értelmében az éves mentesítési eljárást az érintett évet követő
második évben le kell zárni.
 
Az Európai Parlament mint költségvetési hatóság a Számadószékkel együtt minden évben
ellenőrzi, hogyan költötték el a tagállamok az uniós forrásokat, és felmérik, hogy hatékonyan
valósulnak-e meg az uniós szakpolitikák céljai. A Parlament jóváhagyhatja, elutasíthatja, vagy
elhalasztatja a mentesítés megadását.
 
Szavazás:  május  13.,  szerda  (mentesítési  határozatok),  május  14.,  csütörtök
(állásfoglalások)
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200218IPR72806/budgetary-control-committee-asks-for-stronger-measures-to-protect-eu-spending
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0038_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/572724/IPOL_STU(2017)572724_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/572724/IPOL_STU(2017)572724_EN.pdf


Eljárás: mentesítési eljárás, saját kezdeményezésű állásfoglalás
 
További információ
Határozattervezetek, állásfoglalás-tervezet és módosító indítványok: Európai Bizottság
Határozattervezetek, állásfoglalás-tervezet és módosító indítványok: Európai Parlament
Egyéb határozat- és állásfoglalás-tervezetek
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (Európai Bizottság) (2020.2.19.,
angolul)
Jelentéstevő - Európai Bizottság: Monika Hohlmeier (EPP, Németország)
Jelentéstevő - Európai Parlament: Maria Grapini (S&D, Románia)
Jelentéstevő - EKSz, Tanács, Európai Bíróság, egyéb intézmények: Tomáš Zdechovský (EPP,
Csehország)
Jelentéstevő - európai fejlesztési alap: Michèle Rivasi (Zöldek/EFA, Franciaország)
Jelentéstevő - uniós ügynökségek és közös vállalkozások: Ryszard Czarnecki (ECR,
Lengyelország)
Jelentéstevő - uniós ügynökségek és közös vállalkozások: Joachim Stanisław Brudziński
(ECR, Lengyelország)
Az eljárás lépései - a Bizottság mentesítése (angolul)
Az eljárás lépései - a Parlament mentesítése (angolul)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0069_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0021_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/texts-submitted.html?tabType=reports&tabActif=tabLast
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200218IPR72806/budgetary-control-committee-asks-for-stronger-measures-to-protect-eu-spending
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200218IPR72806/budgetary-control-committee-asks-for-stronger-measures-to-protect-eu-spending
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96780/MONIKA_HOHLMEIER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/124785/MARIA_GRAPINI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/124713/TOMAS_ZDECHOVSKY/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/124713/TOMAS_ZDECHOVSKY/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96743/MICHELE_RIVASI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/28372/RYSZARD_CZARNECKI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/28372/RYSZARD_CZARNECKI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/197501/JOACHIM+STANISLAW_BRUDZINSKI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/197501/JOACHIM+STANISLAW_BRUDZINSKI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2055(DEC)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2056(DEC)


•
•
•

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

A Schuman-nyilatkozat 70 éves évfordulója, vita csütörtökön 
A víz újrafelhasználása, szavazás szerdán 
Ujjlenyomat-adatok megosztása az Egyesült Királysággal, szavazás csütörtökön
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