
 

Plenáris hírlevél
2020. július 8-10., Brüsszel
 
Angela Merkellel vitatják meg a német elnökség célkitűzéseit a
képviselők 
A képviselők szerda délután Angela Merkel német kancellárral vitatják meg a
következő hat hónap német tanácsi elnökségének stratégiáját és fő célkitűzéseit.
 
 
Uniós költségvetés és helyreállítás: vita a Bizottság és a Tanács
elnökével 
A képviselők az Európai Tanács június 19-i és a július 17-i csúcstalálkozói közti ülésen
kifejtik álláspontjukat az Unió jövőbeli finanszírozásáról és a gazdasági helyreállításról.
 
 
Uniós közegészségügyi stratégia átalakítása a koronavírus-járvány
nyomán 
Az Unió közegészségügyi politikájának régóta esedékes felülvizsgálatáról vitázik a
Parlament Sztella Kiriakidész egészségügyi biztossal szerdán.
 
 
Közúti szállítás: a képviselők széleskörű reformokról szavaznak 
Az EP szerdán tartja a  sofőrök munkakörülményeit javító, a kiküldött sofőrökre
vonatkozó szabályzást egyértelműsítő, és az illegális gyakorlattal szemben fellépő
reformok végszavazását.
 
 
MFF: lesz-e jogállamisági feltétele az uniós források elérésének? 
Kötelező lesz-e tiszteletben tartani a jogállamiságot az új MFF támogatásainak
eléréséhez? - erről kérdezik a képviselők a Tanács és a Bizottság képviselőit
csütörtökön.
 
 
Az új különbizottságok, albizottság és vizsgálóbizottság tagjai 
Pénteken jelentik be az új parlamenti különbizottságok, albizottság és
vizsgálóbizottság tagjainak névsorát.
 
 
Zöld megállapodás: fel kell futtatni az energiatárolást 
Az EP a hidrogén-gazdaság és az otthoni akkumulátorok fejlesztését sürgeti annak
érdekében, hogy a megújuló energiák nagyobb szerephez jussanak az európai
energiaforrások között.

Plenáris ülés
02-07-2020 - 19:15
20200624BRI81917

4

5

7

9

10

11

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

1 I 18



 
 
Romák integrációja: a 2020 utáni stratégia 
A képviselők a Tanács és a Bizottság képviselőjének részvételével csütörtökön
áttekintik az európai roma népesség helyzetét és megvitatják a következő évtized
uniós romastratégiáját.
 
 
Végső szavazás az európai polgári kezdeményezések határidejeinek
meghosszabbításáról 
Az európai polgári kezdeményezések határidő-hosszabbításának parlamenti
javaslatokat is magába foglaló  változatáról csütörtökön szavaz a Ház.
 
 
585 millió euró támogatás a környékbeli országokban rekedt szír
menekültek számára 
A képviselők a Törökországban, Jordániában és Libanonban rekedt menekültek és
befogadóik támogatásának folytatásáról döntenek pénteken.
 
 
Vita a Földközi-tenger keleti medencéjében feszültséget szító
Törökországról 
A képviselők a Földközi-tenger keleti medencéjében kialakult helyzetről és a térségben
feszültséget szító Törökországról vitáznak Josep Borrell uniós főképviselővel
csütörtökön.
 
 
Emlékezés a srebrenicai áldozatokra 
A képviselők pénteken a második világháború óta elkövetett legvéresebb
tömegmészárlás 25 éves évfordulója kapcsán a srebrenicai vérengzés áldozataira
emlékeznek.
 
 
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/2020-07-08
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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/2020-07-08
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


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


Angela Merkellel vitatják meg a német elnökség
célkitűzéseit a képviselők
 
A képviselők szerda délután Angela Merkel német
kancellárral vitatják meg a következő hat hónap német
tanácsi elnökségének stratégiáját és fő célkitűzéseit.
 
A koronavírus járvány kezdete óta első külföldi  útján Brüsszelbe érkező Angela Merkel  a
plenáris ülésen 14:15 óra körül szólal fel. A kancellár után a Bizottság elnöke, Ursula von der
Leyen, és a képviselőcsoportok vezetői szólalnak fel.
 
A Tanács „Együtt Európa helyreállításáért" szlogennel induló német elnöksége a koronavírus-
járvány utáni gazdaságélénkítésre, többek között a többéves keretköltségvetésről (MFF-ről) és
a  helyreállítási  tervről  való  megállapodásra  koncentrál.  Az  MFF-ről  szóló  tárgyalások  a
Parlamenttel  azonnal  elkezdődnek,  amint  a  Tanács kialakítja  saját  közös állláspontját.  A
Parlamentnek hozzá kell  járulnia  az MFF elfogadásához.
 
A német elnökség a járvány következményeinek enyhítése mellett várhatóan részt vesz az EU
és  az  Egyesült  Királyság  közti  jövőbeli  viszony  rendezésében,  és  új  lendületet  ad  az
éghajlatváltozással,  a  digitlizációval  és Európa világban betöltött  szerepével  kapcsolatos
tárgyalásoknak is.
 
Vita: július 8., szerda
 
Eljárás: a Tanács és a Bizottság felszólalása
 
További információ
Az EU hosszú távú költségvetése
A német elnökség honlapja (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.eu2020.de/eu2020-en
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/mff
https://www.eu2020.de/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/german-presidency_15901_pk?


Uniós költségvetés és helyreállítás: vita a
Bizottság és a Tanács elnökével
 
A képviselők az Európai Tanács június 19-i és a július 17-i
csúcstalálkozói közti ülésen kifejtik álláspontjukat az Unió
jövőbeli finanszírozásáról és a gazdasági helyreállításról.
 
A vita szerdán 15:30 óra körül kezdődik.
 
Az Unió állam- és kormányfői  június 19-én videókonferencián vitatták meg a koronavírus-
járvány  utáni  helyreálításra  vonatkozó  terveket  és  az  Unió  következő  hosszú  távú
költségvetését, amelyet a Bizottság május 27-én mutatott be a Parlamentben. A Tanácsnak
eddig nem sikerült közös álláspontra jutnia.
 
Az Unió vezetői július 17-én üléseznek ismét, immár Brüsszelben. Ezen az ülésen Charles
Michel, az Európai Tanács elnökének a csúcstalálkozó előtt bemutatandó konkrét javaslatáról
próbálnak majd megegyezni.
 
Az  Európai  Parlament  elnöke,  David  Sassoli  július  2-án  elmondta:  „Most  elindulnak  a
tárgyalások, a Parlament készen áll. Ursula von der Leyen elnök a Szerződés 324. cikkére
hivatkozott, amely jelzi az uniós intézmények elkötelezettségét amellett, hogy közösen adjanak
választ az európai polgároknak. Ma egy ambíciózus megállapodást célzó tárgyalásra kaptam
tárgyalási  felhatalmazást  a  parlamenti  képviselőcsoportok  elnökeiből  álló  Elnökök
Értekezletétől."
 
A Parlamentnek abszolút  többséggel  kell  hozzájárulnia  a  2021-2027 közötti  hosszú távú
költségvetéshez ahhoz,  hogy az  életbe léphessen.
 
Vita: július 8., szerda
 
 
Eljárás: a Tanács és a Bizottság felszólalása, állásfoglalás nélkül
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https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2020/06/19/remarks-by-president-charles-michel-after-video-conference-of-the-members-of-the-european-council-19-june-2020/
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200526IPR79817/az-unio-jovoje-a-tet-kepviselok-tobbsege-udvozli-a-helyreallitasi-csomagot
https://www.consilium.europa.eu/hu/meetings/european-council/2020/07/17-18/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A12016E324


További információ
David Sassoli, az EP elnökének beszéde június 19-én, az Európai Tanács előtt (angolul)
EP kutatószolgálat: Az Európai Tanács június 19-i videókonferenciájának eredménye (angolul)
A Parlament öt képviselőcsoport-elnökének levele az uniós állam- és kormányfőkhöz
(2020.6.18., angolul)
Az Uniónak két billió eurós helyreállítási csomagra van szüksége a koronavírus-járvány
hatásának enyhítésére (2020.5.15.)
Az új többéves keretköltségvetésről, a saját forrásokról és a helyreállítási tervről szóló, 2020.
május 15-i parlamenti állásfoglalás
A parlamenti MFF/saját források tárgyalódelegáció nyilatkozata: „A helyreállítási terv
kulcsfontosságú, de ne áldozzuk fel a hosszú távú célokat a rövid távú célokért" (2020.5.27.,
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/the-president/en/newsroom/sassoli-to-euco-next-generation-eu-is-the-essential-basis-for-negotiations
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642845
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200619RES81612/20200619RES81612.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200619RES81612/20200619RES81612.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200512IPR78912/ep-ket-billio-euros-helyreallitasi-csomag-kell-a-jarvany-hatasanak-enyhitesere
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200512IPR78912/ep-ket-billio-euros-helyreallitasi-csomag-kell-a-jarvany-hatasanak-enyhitesere
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200526IPR79824/ep-negotiators-recovery-plan-crucial-but-do-not-trade-long-term-for-short-term
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200526IPR79824/ep-negotiators-recovery-plan-crucial-but-do-not-trade-long-term-for-short-term
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200526IPR79824/ep-negotiators-recovery-plan-crucial-but-do-not-trade-long-term-for-short-term
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/en/european-council-19-june-2020_16001_pk


Uniós közegészségügyi stratégia átalakítása a
koronavírus-járvány nyomán
 
Az Unió közegészségügyi politikájának régóta esedékes
felülvizsgálatáról vitázik a Parlament Sztella Kiriakidész
egészségügyi biztossal szerdán.
 
A koronavírus-járvány tagállami és uniós kezelése felszínre hozta az uniós közegészségügyi
politika hiányosságait. A Parlament szerdán Sztella Kiriakidész egészségügyi biztossal azt
vitatja meg, hogy egy következő vészhelyzetben hogyan biztosítható az európai egészségügyi
rendszerek jobb felkészültsége és hatékonyabb együttműködése.
 
Háttér
 
A közegészségügy és konkrétan az egészségügyi rendszerek a tagállamok felelősségi körébe
tartoznak. Az Unió azonban fontos szerepet játszik a közegészségügyi helyzet javításában, a
betegségmegelőzésben  és  kezelésben,  az  ártalomforrások  mérséklésében,  és  az
egészségügyi  stratégiák  tagállamok  közötti  harmonizációjában.
 
A Parlament következetesen a koherens uniós közegészségügyi politika létrehozása mellett
érvelt, az uniós hosszú távú költségvetés koronavírus-járványt követő felülvizsgálatáról és a
gazdaságélénkítő  programról  szóló  állásfoglalásában pedig  önálló  európai  egészségügyi
program létrehozása mellett  álltak  ki  a  képviselők.
 
A Bizottság azóta a 2021 és 2027 közötti időszakra a Következő generáció uniós helyreállítási
terv részeként egy 9,4 milliárd eurós költségvetésű, EU4Health nevű program létrehozására
terjesztett be javaslatot.
 
Vita: július 8., szerda
 
Szavazás: július 10., péntek
 
Eljárás: a Bizottság felszólalása, állásfoglalás nélkül
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/koronavirus-unios-valaszlepesek/20200512IPR78912/ep-ket-billio-euros-helyreallitasi-csomag-kell-a-jarvany-hatasanak-enyhitesere
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/koronavirus-unios-valaszlepesek/20200512IPR78912/ep-ket-billio-euros-helyreallitasi-csomag-kell-a-jarvany-hatasanak-enyhitesere
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/koronavirus-unios-valaszlepesek/20200513STO79012/covid19-az-eu-terve-a-gazdasag-talpra-allitasara
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/koronavirus-unios-valaszlepesek/20200513STO79012/covid19-az-eu-terve-a-gazdasag-talpra-allitasara
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200525IPR79715/eu4health-meps-welcome-proposal-for-dedicated-eu-health-programme


További információ
Az eljárás lépései (angolul)
EU4Health: A képviselők üdvözlik a kifejezetten az egészségügyre koncentráló uniós
programot (2020.5.28., angolul)
A koronavírus-oltóanyagra vonatkozó uniós stratégiának biztonságos és mindenki számára
elérhető oltóanyagot kell eredményeznie (2020.6.22., angolul)

Egészségügyi veszélyhelyzetek az EU-ban: felkészülés és válságkezelés
Koronavírus - uniós válaszlépések

Koronavírus-járvány elleni válaszintézkedések
 (Európai Bizottság)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2691(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200525IPR79715/eu4health-meps-welcome-proposal-for-dedicated-eu-health-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200525IPR79715/eu4health-meps-welcome-proposal-for-dedicated-eu-health-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200619IPR81614/eu-strategy-on-covid-19-vaccines-must-guarantee-safety-and-accessibility-for-all
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200619IPR81614/eu-strategy-on-covid-19-vaccines-must-guarantee-safety-and-accessibility-for-all
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20200604STO80507/egeszsegugyi-veszelyhelyzetek-az-eu-ban-felkeszules-es-valsagkezeles
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20200604STO80507/egeszsegugyi-veszelyhelyzetek-az-eu-ban-felkeszules-es-valsagkezeles
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/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_hu
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_hu
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-health_15802_pk


Közúti szállítás: a képviselők széleskörű
reformokról szavaznak
 
Az EP szerdán tartja a  sofőrök munkakörülményeit javító,
a kiküldött sofőrökre vonatkozó szabályzást
egyértelműsítő, és az illegális gyakorlattal szemben fellépő
reformok végszavazását.
 
A képviselők a kiküldött sofőrökre, a sofőrök pihenőidejére és a kabotázs-szabályok (azaz a
nem állampolgár sofőrök által lebonyolított alkalmi áruszállítás) jobb betartatására vonatkozó
felülvizsgált szabályokhoz beadott módosító indítványokról szavaz. A reform többek között
méltányos fizetéseket biztosít, visszaszorítja a rendszeres kabotázst, és felveszi a harcot a
postaláda-cégek ellen.
 
Ha a benyújtott módosító indítványok egyike sem kap abszolút többséget (azaz legalább 353
szavazatot), akkor az új szabályok, amelyekről már megszületett az előzetes megállapodás a
tagállami szakminisztereket tömörítő Tanáccsal, elfogadottnak minősülnek. A szerdai szavazás
eredményeit várhatóan július 9-én, csütörtökön jelentik be.
 
Henna Virkkunen (EPP, Finnország), Ismail Ertug (S&D, Németország) és Kateřina Konečná 
(GUE/NGL, Csehország) jelentéstevők július 9-én, csütörtökön 10:00 órától sajtótájékoztatót
tartanak.
 
A képviselők szerdán az áruszállításra vonatkozó új eFreight szabályokról is szavaznak. Az új
szabályzásnak  köszönhetően  a  fuvarozók  az  elektronikus  fuvarozási  dokumentumok
elterjedtével papíralapú dokumentáció nélkül is átmehetnek a határokon, amellyel időt és pénzt
takaríthatnak meg.
 
Szavazás: július 8., szerda
 
Eljárás: rendes jogalkotási eljárás, második olvasat
 
További információ
A Közlekedési Bizottság jóváhagyta a közúti fuvarozási ágazat nagyszabású reformját
(2020.6.8., angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.europarl.europa.eu/ordinary-legislative-procedure/en/ordinary-legislative-procedure.html
https://www.europarl.europa.eu/meps/hu/124726/HENNA_VIRKKUNEN/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96842/ISMAIL_ERTUG/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/hu/23699/KATERINA_KONECNA/home
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-electronic-freight-transport-information
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200607IPR80701/transport-committee-approves-major-reform-of-road-transport-sector
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200607IPR80701/transport-committee-approves-major-reform-of-road-transport-sector
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/mobility_15101_pk


MFF: lesz-e jogállamisági feltétele az uniós
források elérésének?
 
Kötelező lesz-e tiszteletben tartani a jogállamiságot az új
MFF támogatásainak eléréséhez? - erről kérdezik a
képviselők a Tanács és a Bizottság képviselőit
csütörtökön.
 
A Bizottság 2018 májusában javasolta egy olyan mechanizmus létrehozását a következő, 2021
és  2027  közötti  finanszírozási  időszakra,  amellyel  „a  jogállamiság  tekintetében  fennálló,
általánossá  vált  hiányosságok  esetén"  fel  lehetne  függeszteni  az  uniós  támogatások
folyósítását  vagy  csökkenteni  lehetne  azok  összegét.
 
 
A képviselők a 2019 januárjában elfogadott parlamenti tárgyalási felhatalmazásban az elvvel
egyetértettek, de megfelelő védelmet kértek a kifizetések végső kedvezményezettjei számára,
és ragaszkodtak ahhoz, hogy a Parlament teljes jogú döntéshozóként vehessen részt a pénzek
felfüggesztéséről szóló vitában.
 
A jogszabályról szóló tárgyalások még nem kezdődtek el a Tanáccsal, mivel az nem alakított ki
közös álláspontot a kérdésben.
 
Vita: július 9., csütörtök
 
Eljárás: a Tanács és a Bizottság felszólalása, rendes jogalkotási eljárás
 
További információ
Parlamenti állásfoglalás: A tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá
vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelme (2019.4.19.)
Sajtóközlemény: A jogállamiságot megsértő tagállamok uniós pénzektől eshetnek el
(2019.1.17.)
Az eljárás lépései (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190109IPR23011/a-jogallamisagot-megserto-tagallamok-unios-penzektol-eshetnek-el
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0349_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0349_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190109IPR23011/a-jogallamisagot-megserto-tagallamok-unios-penzektol-eshetnek-el
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190109IPR23011/a-jogallamisagot-megserto-tagallamok-unios-penzektol-eshetnek-el
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0136(COD)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_14501_pk


Az új különbizottságok, albizottság és
vizsgálóbizottság tagjai
 
Pénteken jelentik be az új parlamenti különbizottságok,
albizottság és vizsgálóbizottság tagjainak névsorát.
 
A képviselők a júniusi plenáris ülésen nagy többséggel az adóügyekkel foglalkozó albizottság,
az  állatok  szállításával  foglalkozó  vizsgálóbizottság,  és  három,  a  rákkal,  a  mesterséges
intelligenciával és a külföldi beavatkozással és dezinformációval foglalkozó különbizottság
létrehozása mellett szavaztak.
 
A Parlament  elnöke,  David Sassoli  a  júliusi  ülésszakon jelenti  be a bizottságok tagjainak
névsorát.
 
Az  albizottságban  és  a  vizsgálóbizottságban  harminc  képviselő  dolgozik  majd,  a
különbizottságoknak pedig 33 tagjuk lesz. Az eljárást a Parlament Eljárási szabályzatának 209.
cikke szabályozza.
 
Bejelentés: július 10., péntek
 
Eljárás: az elnök bejelentése
 
További információ
Az adóügyekkel foglalkozó albizottság felállítása
A rák elleni küzdelemmel foglalkozó különbizottság létrehozása
A digitális korban a mesterséges intelligenciával foglalkozó különbizottság létrehozása
Az Európai Unió összes demokratikus folyamatába való külföldi beavatkozásssal, többek
között a dezinformációval foglalkozó különbizottság létrehozása
Az állatok Unión belül és kívül történő szállítását vizsgálóbizottság létrehozása
Különbizottságok létrehozása (Eljárási szabályzat 207. cikk)
Vizsgálóbizottságok létrehozása (Eljárási szabályzat 208. cikk)
Albizottságok létrehozása (Eljárási szabályzat 212. cikk)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag

Plenáris ülés

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

11 I 18

https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200615IPR81228/uj-parlamenti-kulonbizottsagok-vizsgalobizottsag-es-allando-albizottsag
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-209_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-209_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0159_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0160_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0162_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0161_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0161_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0163_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-207_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-208_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-212_HU.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Zöld megállapodás: fel kell futtatni az
energiatárolást
 
Az EP a hidrogén-gazdaság és az otthoni akkumulátorok
fejlesztését sürgeti annak érdekében, hogy a megújuló
energiák nagyobb szerephez jussanak az európai
energiaforrások között.
 
A képviselők a szerdán szavazásra bocsátandó, nem törvényerejű állásfoglalásban a megújuló
forrásból származó hidrogénben (az ún. „zöld hidrogénben”) rejlő lehetőségre mutatnak rá. A
képviselők  emellett  támogatják  azt  a  bizottsági  javaslatot,  amely  megalkotná  az
akkumulátorokra érvényes európai normát, és csökkentené az Európán kívülről  származó
termékektől való függőséget.
 
A képviselők megvizsgálják hogy hogyan fejleszthető a decentralizált energiatárolási képesség
például otthoni akkumulátorok, hőtárolás, intelligens házi energiarendszerek révén, és olyan
technológiákkal, amelyekkel az elektromos járműből a hálózatra lehet energiát feltölteni.
 
Egy másik, szintén szerdán szavazásra bocsátandó állásfoglalásban a képviselők az uniós
finanszírozási  iránymutatás  felülvizsgálatát  kérik  annak érdekében,  hogy az  összhangba
kerüljön az  európai  klímapolitika  és  a  párizsi  megállapodás céljaival.
 
Háttér
 
Az Európai Bizottság becslései szerint az Unióban a mainál hatszor több energiát kellene tudni
tárolni ahhoz, hogy 2050-re nettó zéró legyen az üvegházhatású gázok kibocsátása.
 
Szavazás: július 10., péntek
 
 
Eljárás: nem jogalkotási állásfoglalás
 
További információ
Az energiatárolásról szóló átogó európai stratégiáról szóló jelentéstervezet (itt lesz elérhető)
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2020.6.29., angolul)
Jelentéstevő: Claudia Gamon (Renew, Ausztria)
Az eljárás lépései (angolul)
EP kutatószolgálat: Energiatárolás és energiaágazat: egy integrált, dekarbonizált
energiarendszer felé (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/texts-submitted.html?tabType=reports
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200627IPR82201/meps-want-to-boost-energy-storage-in-the-eu-to-help-spur-decarbonisation
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/197632/CLAUDIA_GAMON/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019%2F2189(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637962/EPRS_BRI(2019)637962_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637962/EPRS_BRI(2019)637962_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/energy-union_15503_pk


Romák integrációja: a 2020 utáni stratégia
 
A képviselők a Tanács és a Bizottság képviselőjének
részvételével csütörtökön áttekintik az európai roma
népesség helyzetét és megvitatják a következő évtized
uniós romastratégiáját.
 
A képviselők várhatóan jogilag kötelező érvényű célokat és uniós nyomon követést javasolnak
majd a források tisztességtelen felhasználásának megakadályozására és a rendszerszintű
hátrányos megkülönböztetés kiszűrésére.
 
A romák alkotják Európa legnagyobb etnikai kisebbségét. A legnagyobb roma lakossággal
rendelkező kilenc tagállamban a romák 80 százaléka szegénységben él. Az Állampolgári Jogi
Bizottságban  a  közelmúltban  rendezett  vita  során  a  képviselők  az  Európában  mélyen
gyökerező  cigányellenességről  beszéltek.
 
A Bizottság 2011-ben mutatta be a nemzeti romaintegrációs stratégiákra vonatkozó, 2011 és
2020  közötti  programját,  amelynek  az  volt  a  célja,  hogy  az  oktatáshoz,  munkához,
egészségügyhöz és lakhatáshoz való hozzáférés révén elősegítse a romák egyenlőségét és
t á r s a d a l m i  i n t e g r á l ó d á s á t .  A  b i z o t t s á g i  p r o g r a m o t  2 0 1 3 - b a n  a  T a n á c s
diszkriminációmentességre és a szegénység visszaszorítására tett ajánlása, 2016-tól pedig
tagállami jelentési kötelezettség követte.
 
Vita: július 8., csütörtök
 
Eljárás: a Tanács és a Bizottság felszólalása, vitával
 
További információ
Az eljárás lépései (angolul)
EP kutatószolgálat: A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig: a
végrehajtás értékelése (2020. április, angolul)
A romaintegrációs stratégiákról szóló parlamenti állásfoglalás (2019.2.12.)
A romák unióbeli integrációjának alapjogi szempontjai: a cigányellenességgel szembeni
küzdelemről szóló parlamenti állásfoglalás (2017.10.25.)
A romák egyenlőségével és befogadásával kapcsolatos, 2020 után időszakra vonatkozó
statégia előkészítése (Európai Bizottság, angolul)
A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedések hatása az Unió peremre szorult roma
közösségeire (Európai Bizottság, 2020.4.23., angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_en.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/libe-committee-meeting_20200604-1645-COMMITTEE-LIBE_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/libe-committee-meeting_20200604-1645-COMMITTEE-LIBE_vd
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1444910104414&uri=CELEX%3A52011DC0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:32013H1224(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:32013H1224(01)
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15406-2016-INIT/hu/pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2692(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642827/EPRS_STU(2020)642827_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642827/EPRS_STU(2020)642827_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0075_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0413_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0413_HU.html
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-and-eu/preparing-post-2020-initiative-roma-equality-and-inclusion_hu
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-and-eu/preparing-post-2020-initiative-roma-equality-and-inclusion_hu
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/overview_of_covid19_and_roma_-_impact_-_measures_-_priorities_for_funding_-_23_04_2020.docx.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/overview_of_covid19_and_roma_-_impact_-_measures_-_priorities_for_funding_-_23_04_2020.docx.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Végső szavazás az európai polgári
kezdeményezések határidejeinek
meghosszabbításáról
 
Az európai polgári kezdeményezések határidő-
hosszabbításának parlamenti javaslatokat is magába
foglaló  változatáról csütörtökön szavaz a Ház.
 
A  jogszabálymódosítással  meghosszabbodnak  a  koronavírus-járvány  miatt  késedelmes
kezdeményezésekhez szükséges aláírások összegyűjtésére, azok tagállami ellenőrzésére és
igazolására vonatkozó határidők. A Bizottság eredeti javaslatát a Parlament módosította, majd
az  uniós  intézmények  között  június  25-én  gyors  informális  megállapodás  született  a
jogszabálynak  a  nagyrészt  a  parlamenti  változaton  alapuló  végső  formájáról.  Ennek
jóváhagyásáról  szavaz  most  a  Parlament.
 
A Parlament  által  javasolt  változtatások  révén  a  további  nehézségek  esetére  fenntartott
intézkedések életbe léptetéséhez csak a tagállamok negyedének hozzájárulására van szükség
akkor, ha szeptemberre sem javul a járványhelyzet. A polgári kezdeményezések szervezői
pedig távolról is részt vehetnek a meghallgatásokon és értekezleteken.
 
Szavazás: július 9., csütörtök
 
Eljárás: rendes jogalkotási eljárás, első olvasat
 
További információ
Az eljárás lépései (angolul)
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2020.7.2., angolul)
Sajtóközlemény: A Parlament egyszerűbbé tenné az európai polgári kezdeményezések
szervezését (2019.3.12., angolul)
Ismertető az Európai Unióról: Az európai polgári kezdeményezés
Az európai polgári kezdeményezés honlapja
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0221/COM_COM(2020)0221_HU.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200615IPR81236/polgari-kezdemenyezesek-a-kepviselok-a-hataridok-meghosszabbitasa-mellett
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200625IPR82004/deal-on-eci-extensions-plans-for-additional-flexibility-approved
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0099(COD)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200627IPR82206/improved-text-on-eci-extensions-unanimously-passes-committee-test
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190307IPR30743/parliament-makes-it-easier-to-organise-a-european-citizens-initiative
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190307IPR30743/parliament-makes-it-easier-to-organise-a-european-citizens-initiative
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/149/european-citizens-initiative
https://europa.eu/citizens-initiative/_hu
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-social-life_15715_pk


585 millió euró támogatás a környékbeli
országokban rekedt szír menekültek számára
 
A képviselők a Törökországban, Jordániában és
Libanonban rekedt menekültek és befogadóik
támogatásának folytatásáról döntenek pénteken.
 
Az Unió két fő törökországi humanitárius programjára, a szükséghelyzeti szociális védőhálóra
és  az oktatási  célú  feltételes  készpénzátutalási  projektre  485  millió  eurót  különített  el  a
Bizottság.
 
A szír és Szíriából érkezett palesztin menekülteket és az őket Jordániában és Libanonban
befogadó közösségek számára 100 millió euró támogatást biztosítana az Unió. Az összeget
oktatáshoz  való  hozzáférésre,  megélhetési  támogatásra,  egészségügyi  szolgáltatásokra,
közegészségügy  és  víz  biztosítására,  hulladékkezelésre  és  szociális  támogatásra  lehet
fordítani.
 
A  részletek  a  bizottsági  javaslatból  és  Monika  Hohlmeier  német  néppárti  jelentéstevő
jelentéstervezetéből  ismerhetők  meg.
 
Szavazás: július 10., péntek
 
 
Eljárás: költségvetési
 
További információ
Videóinterjú Monika Hohlmeierrel (EPP, Németország)
Az eljárás lépései (angolul)
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https://ec.europa.eu/echo/essn_en
https://ec.europa.eu/echo/field-blogs/videos/conditional-cash-transfer-education-ccte-programme-refugee-children-turkey_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=COM%3A2020%3A421%3AFIN
https://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96780/MONIKA_HOHLMEIER/home
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0127_EN.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/continuation-of-the-support-to-refugees-and-host-communities-in-response-to-the-syria-crisis-in-jordan-lebanon-and-turkey-extracts-from-the-report-by-monika-hohlmeier-epp-de_I192397-V_v
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2092(BUD)&l=en


Vita a Földközi-tenger keleti medencéjében
feszültséget szító Törökországról
 
A képviselők a Földközi-tenger keleti medencéjében
kialakult helyzetről és a térségben feszültséget szító
Törökországról vitáznak Josep Borrell uniós főképviselővel
csütörtökön.
 
Az Unió az elmúlt időszakban többször bírálta Törökországot a szíriai katonai műveletei, a
ciprusi vizeken végzett fúrásai, az Égei-tengeri feszültségeket szító viselkedése és a líbiai
lépései miatt. Josep Borrell, az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője várhatóan beszámol
a képviselőknek a júniusi görögországi és ciprusi útjáról.
 
Háttér
 
Az Európai Tanács elítélte Törökország októberi egyoldalú katonai fellépését Szíria északkeleti
régiójában, mivel az ezreket kényszerített a biztonságuk érdekében az otthonuk elhagyására,
aláásta az ISIS elleni harcot, és jelentős mértékben veszélyeztette Európa biztonságát.
 
A Tanács a ciprusi kizárólagos gazdasági övezetben végzett fúrások miatt is több alkalommal
figyelmeztette Törökországot, ezt követően pedig korlátozó intézkedések bevezetése mellett
döntött.
 
A helyzet az Égei-tenger térségében is feszült a török területi követelések és a görög légtér
megsértése miatt, amely a két ország közötti kapcsolat rosszabbodását eredményezte.
 
Törökországot  Líbia  belügyelibe  való  folyamatos  beavatkozással,  az  ENSZ-embargó
megsértésével,  illetve  a  politikai  megállapodásra  irányuló,  az  ENSZ  égisze  alatt  zajló
törekvések aláásásával vádolják. Az Unió az egyre súlyosbodó líbiai erőszak elítélése után
elindította  az  Irini  nevű  katonai  műveletet,  amelynek  célja  az  ENSZ  fegyverembargó
figyelemmel  kísérése  és  betartatása.
 
Törökország tavaly novemberben megállapodást írt alá Líbiával a Földközi-tengeri határokról,
amely tovább bonyolította Törökország és Görögország kapcsolatát.
 
Vita: július 9., csütörtök
 
További információ
A Törökországban lévő menekülteket segítő uniós eszköz (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/81536/greece-remarks-hrvp-josep-borrell-after-his-meeting-prime-minister-kyriakos-mitsotakis_en
https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2019/10/14/council-conclusions-on-turkey-s-illegal-drilling-activities-in-the-eastern-mediterranean/
https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2020/03/31/eu-launches-operation-irini-to-enforce-libya-arms-embargo/
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/migration_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Emlékezés a srebrenicai áldozatokra
 
A képviselők pénteken a második világháború óta
elkövetett legvéresebb tömegmészárlás 25 éves
évfordulója kapcsán a srebrenicai vérengzés áldozataira
emlékeznek.
 
Az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Josep Borrell és a képviselőcsoportok vezetői
megemlékeznek arról több mint hétezer muszlim férfiről és fiatal fiúról, akiket 1995 júliusában
boszniai  szerb  fegyveresek  mészároltak  le.  A  gyilkosságra  az  ENSZ  által  „biztonságos
területnek" kinevezett,  bosznia-hercegovinai Srebrenicában került  sor  a kilencvenes évek
elején a Jugoszlávia felbomlásával indult  háború során.
 
2014-ben egy holland bíróság megállapította, hogy Hollandia felelős annak a 350 embernek a
haláláért, akik a holland békefenntartók által védett ENSZ-bázison kerestek menedéket.
 
Vita: június 10., péntek
 
Eljárás: a Bizottság felszólalása
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•

•
•

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

Pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni szakpolitika, vita szerdán, szavazás
pénteken 
Az  értelmi  fogyatékossággal  élő  személyek  jogai  a  koronavírus-válság  idején,
szavazás  szerdán 
A 2018-as emberi jogi jelentés, vita csütörtökön 
Vegyianyag-stratégia a fenntarthatóságot szem előtt tartva, szóbeli választ igénylő
kérdés csütörtökön, szavazás pénteken 
2019-es uniós költségvetés - csalás elleni küzdelem, saját kezdeményezésű jelentés,
Kuhs, szavazás csütörtökön 
A fehéroroszországi helyzet, vita csütörtökön
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