
 

Plenáris hírlevél
2020. szeptember 14-17., Brüsszel
 
Az Európai Unió helyzete: a Bizottság elnöke évértékelő beszédet
mond a Parlamentben 
A képviselők szerdán értékelik az Ursula von der Leyen vezette Bizottság eddigi
munkáját a koronavírus-járvány és a gazdasági válság árnyékában.
 
 
Szavazás a saját forrásokról: a képviselők megnyitják az utat a
koronavírus-helyreállítási tervhez 
A képviselők felgyorsítják a Következő Nemzedék EU helyreállítási programhoz
szükséges 750 milliárd euró hitel felvételéhez vezető eljárást.
 
 
A képviselők az Unió polgári védelmi képességének megerősítéséről
szavaznak 
A képviselők várhatóan az Unió polgári védelmi képességének fejlesztéséről foglalnak
állást annak érdekében, hogy az EU  nagy vészhelyzetek esetén hatékonyabban
reagálhasson.
 
 
Uniós támogatás az energiaátállás által leginkább érintett régiók
számára 
Az EP elfogadja kiinduló álláspontját a zöld gazdaságra való áttérés negatív társadalmi
hatásait enyhíteni kívánó Méltányos Átállást Támogató Alapról a Tanáccsal folytatandó
tárgyalásokra.
 
 
Koronavírus: egységesítsék a tagállami teszteléseket és kockázati
besorolást 
A képviselők a koronavírus jelentette egészségügyi kockázat és a következmények
meghatározása terén a tagállamok között tapasztalható eltérésekről vitáznak a
Tanáccsal és a Bizottsággal.
 
 
Állítsák helyre az európai kultúra támogatását, kérik a képviselők 
A képviselők egy csütörtökön szavazásra bocsátandó állásfoglalásban támogatást
kérnek a koronavírus-járványban komoly károkat szenvedett európai kulturális szektor
helyreállítására.
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A jövőbeli gyógyszerhiány megelőzésére tesz javaslatot a Ház 
A Parlament többek között egy európai ügyeletes gyógyszertár ötletét  is tartalmazó
javaslatcsomagról szavaz csütörtökön. 
 
 
Valós vezetési körülmények között tartsák be az autók az uniós
határértékeket 
A Parlament a tesztelési szabályok módosításáról szavaz szerdán annak érdekében,
hogy az autók 2022 szeptemberétől a valós vezetési körülmények között tartsák be az
uniós határértékeket.
 
 
Lengyel jogállamiság és alapvető jogok: fokozódik az aggodalom a
Parlmentben 
A képviselők növekvő aggodalommal figyelik a lengyelországi demokrácia erózióját, és
a Tanácstól és a Bizottságtól az országban élők alapjogainak védelmét várják.
 
 
A képviselők Oroszországról, Belaruszról és Libanonról vitáznak  
A képviselők kedden több időszerű külpolitikai kérdést áttekintenek  az Unió külügyi
főképviselőjével, Josep Borrell-lel.
 
 
Átláthatóbb uniós fegyverexport-szabályokat kérnek a képviselők 
Hogyan hajtják végre és tartják be a tagállamok az Unió fegyverexportra vonatkozó
szabályait: ezt tekintik át a képviselők hétfőn.
 
 
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/2020-09-14
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További információ
Napirendtervezet
Élő közvetítés a plenáris ülésről (EbS+)
Az EP multimédiás honlapja (angolul)
Sajtótájékoztatók és egyéb események élő közvetítése
EP Newshub
A képviselőcsoportok sajtótájékoztatója pénteken 11:00-től
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http://www.europarl.europa.eu//news/hu/agenda/briefing/2020-09-14
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/agendas.html
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/webstreaming
http://www.epnewshub.eu
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/pre-session-briefing_20200911-1100-SPECIAL-PRESSER_vd


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


Az Európai Unió helyzete: a Bizottság elnöke
évértékelő beszédet mond a Parlamentben
 
A képviselők szerdán értékelik az Ursula von der Leyen
vezette Bizottság eddigi munkáját a koronavírus-járvány és
a gazdasági válság árnyékában.
 
Ursula von de Leyen bizottsági elnök az Unió helyzetét értékelő első, szerdán 9:15 órakor
kezdődő beszédében várhatóan beszámol arról, hogyan csillapította a Bizottság a koronavírus-
járvány és a nyomában érkező gazdasági  válság hatásait.  Az elnök emellett  bemutatja a
gazdasági  talpraállásról,  az  éghajlatváltozás  el leni  küzdelemről  és  az  európai
szomszédságpolt ikáról  alkotott  elképzeléseit.
 
A Parlament képviselőcsoportjainak vezetői a beszédet követően értékelik a Bizottság munkáját
és elmondják, hogy álláspontjuk szerint mely ügyeknek kellene a Bizottság 2021. évi tennivalói
között szerepelni.
 
Online esemény
 
Szeptember 15-én 16:00 órától  Othmar Karas alelnök és több szakbizottság elnöke két órán
keresztül  várja  európaiak  és  civil  szervezetek  kérdéseit  és  ötleteit  az  Unió  legfontosabb
feladataival kapcsolatban. A tagállamokban is több mint 150 különböző eseménnyel várjuk az
érdeklődőket. További információ az Európai Unió helyzetéről szóló vita parlamenti honlapján.
 
Háttér
 
Az Európai Unió helyzetéről szóló évértékelő beszéd kulcsszerepet játszik az Európai Bizottság
elszámoltatásában az Unió demokratikusan megválasztott képviselői előtt. A beszéd olyan nagy
témákkal foglalkozik, mint például a gazdasági és társadalmi helyreállítás, az éghajlatváltozás,
a fiatalok munkanélkülisége vagy a migráció kérdése.
 
Az évértékelő beszéd az átláthatóbb és demokratikusabb Unió működésének fontos eleme, és
egyben olyan eszköz, amellyel az Unió közelebb kerülhet a polgáraihoz. A beszéd során az
előző év legfontosabb lépéseiről és kihívásairól hallhatunk úgy, hogy közben mindvégig az
európaiak jogai és a demokratikus folyamatok maradnak a fókuszban.
 
A legelső évértékelő beszédet 2010. szeptember 7-én José Manuel Barroso bizottsági elnök
tartotta Strasbourgban.
 
Vita: szeptember 16., szerda
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https://www.europarl.europa.eu/soteu/hu/


További információ
Gyakorlati tudnivalók (2020.9.11-én jelenik meg, angolul)
Az Európai Unió helyzetéről szóló vita honlapja: program, események és közvetítés
Az Európai Unió helyzetéről szóló beszédről – az útvonal kijelölése az előttünk álló évre
(Európai Bizottság)
Videó (Európai Bizottság)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200907IPR86511
http://www.europarl.europa.eu/soteu/hu/
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_hu
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_hu
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-193956
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Szavazás a saját forrásokról: a képviselők
megnyitják az utat a koronavírus-helyreállítási
tervhez
 
A képviselők felgyorsítják a Következő Nemzedék EU
helyreállítási programhoz szükséges 750 milliárd euró hitel
felvételéhez vezető eljárást.
 
A képviselők  gyorsított  eljárásban már  a  szeptemberi  plenáris  ülésen szavaznak a  saját
forrásokról szóló határozattal kapcsolatos álláspontjukról. Így egy újabb akadály hárul el annak
a  kulcsfontosságú  uniós  jogszabálynak  az  elfogadása  elől,  amelynek  révén  az  Európai
Bizottság  a  helyreállítási  alap  feltöltésére  750  milliárd  eurós  hitelt  vehet  fel  a  piacokról.
 
A parlamenti  álláspont  szerdai  elfogadását  követően  az  Európai  Unió  Tanácsa  gyorsan
elfogadhatja a saját forrásokra vonatkozó határozatot és elindulhat a ratifikációs eljárás az Unió
27 tagállamának parlamentjeiben annak érdekében, hogy a helyreállítási program a lehető
leghamarabb működésbe léphessen.
 
A José Manuel Fernandes (EPP, Portugália) és Valérie Hayer (RE, Franciaország) képviselők
által  jegyzett  jelentéstervezetben további  információ áll  rendelkezésre a saját  forrásokkal
kapcsolatos parlamenti  álláspontról.
 
Háttér
 
A Parlament jogszabálytervezettel kapcsolatos véleményének elfogadása a jogszabályalkotási
folyamat fontos lépése, amelyet követően a határozatot elfogadhatja a Tanács, és megindulhat
a tagállami ratifikáció. A saját forrásokról szóló határozat definiálja az Unió költségvetésének
bevételi forrásait.
 
A saját  forrásokról  szóló  új  határozat  emellett  a  Következő  Nemzedék  EU helyreállítási
programhoz szükséges, a pénzpiacokról történő hitelfelvétel jogalapjául is szolgál. A Tanács az
Európai  Parlament  álláspontjának  figyelembe  vételével  egyhangúlag  dönt  a  határozat
elfogadásáról. A saját forrásokról szóló határozat (és az új többéves költségvetés) várhatóan
2021 januári hatályba lépése előtt azt az összes tagállam parlamentjének is jóvá kell hagynia.
 
Vita: szeptember 14., hétfő
 
 
Szavazás: szeptember 16., szerda
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https://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/hu/135511/VALERIE_HAYER/home
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0146_EN.html#title2


Eljárás: konzultáció
 
További információ
Jelentéstervezet az Európai Unió saját forrásairól szóló határozattervezetről (angolul)
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2020.9.1, angolul)
Az eljárás lépései
Az Európa Unió jövőbeli finanszírozása és a helyreállítás: az EP szerepe és a következő
lépések (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0146_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200827IPR85812/eu-revenue-meps-demand-legally-binding-calendar-for-new-own-resources
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0135(CNS)
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200722IPR83807/future-eu-financing-and-recovery-parliament-s-role-and-next-steps
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200722IPR83807/future-eu-financing-and-recovery-parliament-s-role-and-next-steps
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


A képviselők az Unió polgári védelmi
képességének megerősítéséről szavaznak
 
A képviselők várhatóan az Unió polgári védelmi
képességének fejlesztéséről foglalnak állást annak
érdekében, hogy az EU  nagy vészhelyzetek esetén
hatékonyabban reagálhasson.
 
Az Unió polgári védelmi mechanizmusa a koronavírus járvány során is segítséget nyújtott a
tagállamoknak az európaiak életének védelmében. Azonban a járvány arra is rávilágított, hogy
a több tagállamot egyszerre sújtó vészhelyzet esetén a jelenlegi válságkezelő rendszernek
megvannak a korlátai.  A képviselők ezért  várhatóan a RescEU rendszer  megerősítésére
szavaznak, így biztosítva, hogy a tagállamok hasonló vészhelyzet esetén legközelebb ne csak
magukra, vagy önkéntes segítségre számíthassanak. A költségvetésről  és a helyreállítási
alapról jelenleg is zajló tárgyalások sorá a Parlament jelentősen megemelte az erre a célra a
Bizottság által javasolt összeget.
 
A hétfői vita után a Parlament szerdán szavaz a javaslatról.
 
Háttér
 
A 2013-ban létrehozott polgári védelmi mechanizmus célja eredetileg a tagállamok közötti
együttműködés megerősítése volt a válságok megelőzése, a válságokra való felkészülés és a
válságkezelés során. A tagállamok akkor kérhetnek a mechanizmuson keresztül önkéntes
segítséget a többi tagállamtól, ha egy vészhelyzet puszta nagyságrendje miatt meghaladja saját
válságkezelési képességeiket.
 
A RescEU-t 2019-ben hozták létre abból a célból, hogy az Unió közvetlenül segíteni tudjon a
válság  sújtotta,  és  a  saját  lehetőségeit  már  kimerítő  tagállamoknak.  A  RescEU tűzoltó-
helikopterei  és repülői  több tagállamban vettek részt  az életek mentésében földrengések,
hurrikánok,  árvizek  és  erdőtüzek  esetén.  A  RescEU  uniós  polgárok  evakuálásában  is
segédkezett - többek között a koronavírus-járvány idején is több mint 75 ezer európait hozott
haza. A járvány idején szintén a RescEU-n keresztül biztosítottak számos orvosi berendezést -
lélegeztetőgépeket, személyes védelmi felszerelést, terápiás és laboratóriumi eszközöket -  a
nemzeti egészségügyi szerveknek.
 
Vita: szeptember 14., hétfő
 
Szavazás: szeptember 16., szerda
 
Eljárás: rendes jogalkotási eljárás
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https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/crisis-management-and-solidarity_hu
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/crisis-management-and-solidarity_hu


További információ
Az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló jelentéstervezet (angolul)
Jelentéstevő: Nikosz Andrulakisz (S&D, Görögország)
Az eljárás lépései (angolul)
Az Európai Bizottság módosított javaslata az európai polgári védelmi mechanizmusról
(2020.6.2.)
Sajtóközlemény: A parlamenti jóváhagyáshoz javítani kell a hosszú távú uniós büdzséről szóló
megállapodáson (2020.7.23.)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0148_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/125110/NIKOS_ANDROULAKIS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0070(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-02/COM_COM20200220_HU.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-02/COM_COM20200220_HU.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200722IPR83804/az-ep-jovahagyasahoz-javitani-kell-az-unios-budzserol-szolo-megallapodason
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200722IPR83804/az-ep-jovahagyasahoz-javitani-kell-az-unios-budzserol-szolo-megallapodason


Uniós támogatás az energiaátállás által
leginkább érintett régiók számára
 
Az EP elfogadja kiinduló álláspontját a zöld gazdaságra
való áttérés negatív társadalmi hatásait enyhíteni kívánó
Méltányos Átállást Támogató Alapról a Tanáccsal
folytatandó tárgyalásokra.
 
A legfontosabb kérdések a jelentéstervezet szerint a „zöldprémium-mechanizmus" létrehozása,
a megfelelő európai projektek esetében akár 85 százalékos társfinanszírozási ráta bevezetése,
a kohéziós alapokból önkéntes alapon történő forrásátcsoportosítás, és az alap hatókörének
kitágítása.
 
A Regionális Fejlesztési Bizottság kérte, hogy a jelentéstervezetről és a tárgyalási mandátumról
rögtön  a  Parlament  plenáris  ülése  szavazzon annak  érdekében,  hogy  minél  gyorsabban
megkezdődhessenek a Tanáccsal folytatott tárgyalások. Az Eljárási szabályzat 71. cikke szerint
ha a Parlament egésze elutasítja a tárgyalások kezdésére vonatkozó szakbizottsági döntést,
akkor a jelentéstervezetről csak a soron követhező plenáris ülésen lehet dönteni, ez pedig
hátráltatná a Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti tárgyalások elindítását.
 
Háttér
 
A Bizottság 2020. január 14-én nyújtotta be a Méltányos Átállást  Támogató Alapról  szóló
jogalkotási javaslatát, amely az energiaátállás negatív társadalmi és gazdasági hatásai által
leginkább sújtott régióknak kívánt segítséget nyújtani. Ez az első jogszabálytervezet, amely az
európai zöld megállapodásban foglalt prioritásokat a gyakorlatba ülteti át. 2020 május végén a
Bizottság az eredeti javaslat  módosításával jelentősen megemelte az alap számára kért forrást.
 
Szavazás: a módosító indítványokról szeptember 15., kedden; végszavazás: szeptember
16., szerdán; a végeredmény bejelentése: szeptember 17., csütörtökön 8:30 órakor
 
 
Eljárás: rendes jogalkotási eljárás, első olvasat (tárgyalási felhatalmazás)
 
 
További információ
Jelentéstervezet
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2020.7.8., angolul)
Jelentéstevő: Manolisz Kefalogiannisz (EPP, Görögország)
Az eljárás lépései (angolul)
EP kutatószolgálat: Rövid információ a Méltányos Átállást Támogató Alapról (2020.7.3.,
angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0135_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/hu/regi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-071_HU.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0022&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0460&from=HU
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0135_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200703IPR82625/just-transition-in-eu-regions-support-to-people-economy-and-environment
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/125068/MANOLIS_KEFALOGIANNIS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0006(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646180/EPRS_BRI(2020)646180_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646180/EPRS_BRI(2020)646180_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Koronavírus: egységesítsék a tagállami
teszteléseket és kockázati besorolást
 
A képviselők a koronavírus jelentette egészségügyi
kockázat és a következmények meghatározása terén a
tagállamok között tapasztalható eltérésekről vitáznak a
Tanáccsal és a Bizottsággal.
 
A képviselők várhatóan rámutatnak arra, hogy ideje közös megközelítéssel felváltani azt a
szokást, hogy a tagállamok más tagállamokat a piros zónába helyezve lezárják határaikat.
 
A képviselők emellett a koronavírus-esetek megszámolása során alkalmazott közös módszertan
hiányáról  is  szót  ejtenek,  és  várhatóan  egységes  tesztelési  eljárást  kérnek.  A  lakosság
tesztelésének  gyakorisága  jelenleg  100.000  lakosonként  173-tól  6.000-ig  terjed  az  Unió
különböző  tagállamaiban.
 
A vita kedden 14:30 és 15:30 között zajlik le. Az állásfoglalásról csütörtökön szavaz a Ház.
 
Vita: szeptember 15., kedd
 
Szavazás: szeptember 17. , csütörtök
 
Eljárás: nem jogalkotási állásfoglalás
 
További információ
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2020.9.2., angolul)
ECDC: Legfrissebb koronavírus-adatok az EU-ból és az Egyesült Királyságból (angolul)
Koronavírus - uniós válaszlépések
Re-open EU oldal friss utazási információkkal
Koronavírus: A Bizottság az Európai Unión belüli szabad mozgást korlátozó intézkedések
egyértelműbbé és kiszámíthatóbbá tételét javasolja (Európai Bizottság, 2020.9.4.)

A képviselők a határok átjárhatóságának gyors és teljes helyreállítását kérik (2020.6.19.)
COVID-19: A Bizottság ismerteti a koronavírus gazdasági hatásának ellensúlyozására irányuló
összehangolt európai válaszlépéseket* (Európai Bizottság, 2020.3.14.)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200827IPR85809/covid-19-eu-countries-should-harmonise-testing-procedures-and-frequency
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/koronavirus-unios-valaszlepesek
https://reopen.europa.eu/hu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_1555
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_1555
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200615IPR81222/a-kepviselok-a-hatarok-atjarhatosaganak-gyors-es-teljes-helyreallitasat-kerik
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200615IPR81222/a-kepviselok-a-hatarok-atjarhatosaganak-gyors-es-teljes-helyreallitasat-kerik
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_20_459
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk


Állítsák helyre az európai kultúra támogatását,
kérik a képviselők
 
A képviselők egy csütörtökön szavazásra bocsátandó
állásfoglalásban támogatást kérnek a koronavírus-
járványban komoly károkat szenvedett európai kulturális
szektor helyreállítására.
 
A  július  10-i  plenáris  vitát  lezáró  állásfoglalás  felhívja  a  figyelmet  arra,  hogy  az  uniós
helyreállítási terv nem különített el forrásokat kifejezetten az európai kreatív és kulturális ágazat
számára, és hogy a 2021-2027 közötti hosszú távú költségvetésre vonatkozó javaslatban a
Kreatív Európa programra elkülönített összegek igen alacsonyak.
 
Háttér
 
Az állami  támogatások a koronavírus-járványra adott  válaszlépésként  rugalmasabbá vált
szabályzása és a Következő Nemzedék EU helyreállítási program nagyobb mozgásteret adott a
tagállamoknak saját kulturális intézményeik és alkotóik támogatására. Azonban az ágazat nem
kapott külön európai forrást.
 
A tagállamok  szakminisztereit  tömörítő  Tanács  legutóbbi  javaslata  1,64  milliárd  euróval
megvágta  a  hosszú  távú  költségvetésben  a  Kreatív  Európa  programra  szánt  összeget,
csalódást keltve mind az ágazatban, mind az Európai Parlamentben, amely 2,8 milliárd eurót
szánna az európai kultúrára.
 
Vita: július 10.
 
Szavazás: szeptember 17., csütörtök
 
 
Eljárás: nem jogalkotási állásfoglalás
 
További információ
Európa kulturális ágazatának talpraállásáról szóló állásfoglalás-tervezet: hamarosan elérhető
Vita a plenárison (2020.7.10.)
Az eljárás lépései (angolul)
Sajtóközlemény: Hosszú távú uniós költségvetés: A képviselők bírálják a kulturális és oktatási
ágazatra jutó források megnyirbálását (2020.6.22., angolul)
EP kutatószolgálat: Művészek és a kulturális ágazat uniós támogatása a koronavírus-járvány
idején (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&playerStartTime=20200710-09:42:16&playerEndTime=20200710-10:21:06
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/texts-submitted.html?tabType=motions
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&playerStartTime=20200710-09:42:16&playerEndTime=20200710-10:21:06
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2708(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200619IPR81615/long-term-eu-budget-meps-slam-cuts-to-culture-and-education
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200619IPR81615/long-term-eu-budget-meps-slam-cuts-to-culture-and-education
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649414/EPRS_BRI(2020)649414_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649414/EPRS_BRI(2020)649414_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


A jövőbeli gyógyszerhiány megelőzésére tesz
javaslatot a Ház
 
A Parlament többek között egy európai ügyeletes
gyógyszertár ötletét  is tartalmazó javaslatcsomagról
szavaz csütörtökön. 
 
A képviselők javaslatai az Unióban tapasztalható gyógyszerhiány kiváltóokaival foglalkoznak. A
problémát a koronavírus-járvány súlyosbította, Európa-szerte negatívan befolyásolva a betegek
állapotát, biztonságát és kezelésük folytonosságát.
 
Az Európai Unióban jelenleg forgalmazott gyógyszerek 40 százaléka nem uniós országból
származik, az aktív hatóanyagok 60-80 százalékát pedig Indiában és Kínában gyártják, jegyzi
meg az állásfoglalás-tervezet.
 
A képviselők azt kérik a Bizottságtól,  hogy a hamarosan megjelenő új  gyógyszerstratégia
keretében az a biztonságos gyógyszerek megfizethető árú európai elérhetőségével és az
európai gyógyszergyártás újraindításával is foglalkozzon.
 
A képviselők  várhatóan  arra  is  felszólítják  a  Bizottságot,  hogy  a  RescEU-mechanizmus
mintjárára hozza létre a stratégiai fontosságú gyógyszerek európai vésztartalékát. A tartalék
„európai ügyeletes gyógyszertárként" működne akkor, ha egy-egy tagállamban gyógyszerhiány
lép fel.
 
Szavazás: szeptember 17., csütörtök
 
Eljárás: nem jogalkotási állásfoglalás
 
További információ
Jelentéstervezet a gyógyszerhiányról – hogyan kezeljük az egyre növekvő problémát?
Jelentéstevő: athalie Colin-Oesterlé (EPP, Franciaország)
Az eljárás lépései (angolul)
EP kutatószolgálat: A gyógyszerhiány orvoslása (angolul)
Iránymutatás az optimális és észszerű gyógyszerellátáshoz a koronavírus-járvány ideje alatti
gyógyszerhiány elkerülésére (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0142_HU.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_1065
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0142_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/197536/NATHALIE_COLIN-OESTERLE/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2071(INI)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649402
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/human-use/docs/guidelines_isc_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/human-use/docs/guidelines_isc_en.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-health_15802_pk


Valós vezetési körülmények között tartsák be az
autók az uniós határértékeket
 
A Parlament a tesztelési szabályok módosításáról szavaz
szerdán annak érdekében, hogy az autók 2022
szeptemberétől a valós vezetési körülmények között
tartsák be az uniós határértékeket.
 
A  Bizottság  az  EU  Törvényszék  2018.  december  13-i  ítéletével  összhangban  némi
rugalmasságot  vezetett  be  a  könnyű  személy-  és  haszongépjárművek  valós  vezetési
körülmények  közötti  elvégzett  nitrogénoxid-kibocsátási  teszten  elért  eredményeivel
kapcsolatban.
 
Ezen járművek károsanyag-, többek között nitrogénoxid-kibocsátásának tesztelését korábban
laboratóriumi körülmények között végezték el. A valós vezetési körülmények között elvégzett
tesztek rendszerint sokkal magasabb kibocsátási értéket mutatnak.
 
A Parlament a légszennyezés okozta súlyos problémák kezelése miatt jelentősen korlátozni
szeretné  a  nitrogénoxid-kibocsátást.  A  képviselők  ezért  várhatóan  a  most  biztosított
rugalmasság  fokozatos  csökkentését  és  2022.  szeptember  30-ig  történő  végleges
felszámolását kérik majd. Ezután csak valós vezetési körülmények között elvégzett tesztek
alapján lehetne megállapítani, hogy a jármű megfelel-e az uniós kibocsátási határértékeknek.
 
Háttér
 
Az  Európai  Környezetvédelmi  Ügynökség  2019-es  levegőminőségi  jelentése  szerint  a
légszennyezés több mint félmillió ember idő előtti halálához vezetett 2016-ban, és az Unióban a
korai halálozások leggyakoribb, környezetszennyezésre visszavezethető oka. Mivel az uniós
nitrogénoxid-kibocsátás  40  százalékáért  a  személygépkocsik  felelősek,  ezért  az  autók
elsősorban  a  városokban  komoly  környezetszennyezési  forrást  jelentenek.
 
Az Európai Parlamentben a 2016-os dízelbotrányt követően külön vizsgálóbizottság foglalkozott
a gépjárműipar kibocsátás-mérésével. A vizsgálóbizottság ajánlásai itt olvashatók.
 
Szavazás: szeptember 16., szerda
 
 
Eljárás: rendes jogalkotási eljárás
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwisr_3P4NvrAhXPDewKHQqnBVgQFjACegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fcuria.europa.eu%2Fjcms%2Fjcms%2Fp1_1525214%2Fen%2F&usg=AOvVaw3J_Y195N7qgdyjk5dRrrvh
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0049_HU.html


További információ
Jelentéstervezet a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek kibocsátásokkal
kapcsolatos típusjóváhagyásáról
Az eljárás lépései (angolul)
Jelentéstevő: Esther de Lange (EPP, Hollandia)
A jogalkotás menete (angolul)
A gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság végső
jelentése (2017.3.2.)
Európai Bizottság: tájékoztatás a gépjárműipar kibocsátásáról (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0139_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0139_HU.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0101(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/38398/ESTHER_DE+LANGE/home
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-type-approval-of-motor-vehicles-conformity-factors-for-nox-emissions
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0049_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0049_HU.html
https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/environment-protection/emissions_hu
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Lengyel jogállamiság és alapvető jogok:
fokozódik az aggodalom a Parlmentben
 
A képviselők növekvő aggodalommal figyelik a
lengyelországi demokrácia erózióját, és a Tanácstól és a
Bizottságtól az országban élők alapjogainak védelmét
várják.
 
A plenáris egy hétfői vitát követően csütörtökön szavaz a Lengyelország ellen folyamatban lévő
7.  cikk  szerinti  eljárásról  szóló  időközi  jelentésről.  Az  állampolgári  jogi  szakbizottságban
előkészített  indítvány  „egyértelmű[en]"  bizonyítható  jogsértésekről,  többek  között  az
igazságszolgáltatás szabadságát, a jogalkotási és a választási rendszer működését, és az
alapvető jogokat veszélyeztető lépésekről számol be.
 
A képviselők szerint a helyzett romlott azóta, hogy 2017 decemberében az Európai Bizottság
elindította  a  7.  cikk  1.  bekezdése  szerinti  eljárást  ,  ezért  arra  kérik  a  Tanácsot,  hogy
foglalkozzon  az  üggyel  és  „tegyen  végre  lépéseket".
 
Az LGBTI-kisebbséghez tartozók hátrányos megkülönböztetése
 
A képviselők vizsgálják a lengyelországi LGBTI-kisebbségbe tartozók helyzetét is, akik egyre
gyakrabban találják magukat a bűnbak szerepében azt követően, hogy több önkormányzat,
régió  és  megye  „LGBTI-mentes  övezetnek"  deklarálta  magát.  A  képviselők  várhatóan
megkérdezik a Bizottságot arról, hogy a közelmúlt vonatkozó jogi döntéseinek tükrében vajon
ezek a hivatalos hatóságok által tett kijelentések nem jelentenek-e foglalkoztatás terén történő
megkülönböztetést.
 
Az Európai Alapjogi Ügynökség szerint Lengyelországban egyre nagyobb az intolerancia és
erőszakaz LGBTI-kisebbséggel szemben. Az országban ugyanakkor a túlnyomó többség úgy
véli: a kormány nem biztosít elegendő védelmet a közösség számára azzal, hogy nem törekszik
az előítéletek és az intoleranca felszámolására.
 
Vita: szeptember 14., hétfő
 
Szavazás: szeptember 17., csütörtök
 
Eljárás: nem jogalkotási állásfoglalás (Lengyelország), szóbeli választ igénylő kérdés a
Bizottsághoz, állásfoglalás nélkül
 

Plenáris ülés

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

16 I 20

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:12012M007
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0138_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191212IPR68923/hatarozottan-eliteli-a-lengyelorszagi-lgbti-mentes-ovezeteket-a-parlament
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-507%252F18&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=hu&avg=&cid=1281084


További információ
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2020.7.16., angolul)
A jogállamiság helyzete a tagállamokban és a híres 7. cikk
EP kutatószolgálat: A jogállamiság védelme az Unióban: Létező mechanizmusok és
lehetéséges újítások (angolul)
Parlamenti állásfoglalás: Az LMBTI-személyekkel szembeni nyilvános megkülönböztetés és
gyűlöletbeszéd, többek között az LMBTI-mentes övezetek (2019.12.18.)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200716IPR83505/rule-of-law-in-poland-overwhelming-evidence-of-breaches
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/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/doceo/document/TA-9-2019-0101_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0101_HU.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law-in-poland_14807_pk


•

•

•

A képviselők Oroszországról, Belaruszról és
Libanonról vitáznak 
 
A képviselők kedden több időszerű külpolitikai kérdést
áttekintenek  az Unió külügyi főképviselőjével, Josep
Borrell-lel.
 
A vita során érintik:
 

az augusztus 9-i vitatott eredményt hozó elnökválasztás nyomán kirobbant belarusz
politikai válságot és tiltakozásokat, 
az  oroszországi  helyzetet,  és  Alekszej  Navalnij  orosz  ellenzéki  politikus  és
korrupcióellenes  aktivista  megmérgezését,  valalmint 
a libanoni válságot.
 

A külpolitikai viták kedden, második napirendi pontként kezdődnek a Földközi-tenger keleti
medencéjében elmérgesedő vitáról szóló napirendi pontot követően.
 
Oroszországgal és Belarusszal kapcsolatban csütörtökön állásfoglalást fogad el a Parlament.
 
Viták: szeptember 15., kedd
 
Szavazások: szeptember 17., csütörtök (Oroszország, Belarusz)
 
Eljárás: az Európai Bizottság alelnöke / az Unió Kül- és Biztonságpolitikai Főképviselője
felszólalása, majd nem jogalkotási állásfoglalások
 
További információ
Sajtóközlemény: Belarusz: prominens civilek a tiltalkozások határozott uniós támogatását kérik
(2020.9.7., angolul)
Nyilatkozat: David McAllister: Az Európai Parlament támogatja a változást követelő belorusz
népet (2020.8.25., angolul)
Nyilatkozat: A képviselők mély aggodalmuknak adnak hangot Alekszej Navalnij esetével
kapcsolatban (2020.9.1., angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200904IPR86421/belarus-civil-society-urge-the-eu-to-show-strong-support-for-the-protests
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200904IPR86421/belarus-civil-society-urge-the-eu-to-show-strong-support-for-the-protests
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200825IPR85602/mcallister-european-parliament-supports-the-people-of-belarus-demanding-change
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200825IPR85602/mcallister-european-parliament-supports-the-people-of-belarus-demanding-change
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200901IPR86101/meps-deeply-concerned-over-the-case-of-alexei-navalnyi
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200901IPR86101/meps-deeply-concerned-over-the-case-of-alexei-navalnyi
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Átláthatóbb uniós fegyverexport-szabályokat
kérnek a képviselők
 
Hogyan hajtják végre és tartják be a tagállamok az Unió
fegyverexportra vonatkozó szabályait: ezt tekintik át a
képviselők hétfőn.
 
A képviselők várhatóan szigorúbb ellenőrzést és nagyobb átláthatóságot kérnek a bővülő
európai fegyvergyártás terén abban a jelentésben, amely áttekinti, hogy milyen mértékben
tartják be a tagállamok a katonai technológiák és berendezések exportjára 2008-ban elfogadott
uniós szabályokat. A hétfői vita során várhatóan többen szabálytalanságokra mutatnak majd rá.
 
Háttér
 
A 2008/944/KKBP közös álláspont jogilag kötelező érvényű szabályzat nyolc kritériumot állapít
meg az exportengedélyek kiadására. Ezek között a célországban az emberi jogok tiszteletben
tartása is szerepel. A közös álláspontnak elsőbbséget kellene élveznie a nemzeti gazdasági,
társadalmi, kereskedelmi vagy ipari érdekekkel szemben.
 
Egyes felmérések szerint 2015 és 2019 között az Európai Unió 27 országa és az Egyesült
Királyság közösen a világ második legnagyobb fegyverexportőre volt.
 
Vita: szeptember 14., hétfő
 
Szavazás: szeptember 16., szerda
 
 
Eljárás: nem jogalkotási állásfoglalás
 
További információ
Jelentéstervezet a fegyverkivitelről: a 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása
Sajtóközlemény: A képviselők jelentést fogadtak el az uniós fegyverexport-szabályokról
(2020.7.14., angolul)
Jelentéstevő: Hannah Neumann (Zöldek/EFA, Németország)
Az eljárás lépései (angolul)
Útmutató a 2008/944/KKBP közös állásponthoz (angolul)
Szabadon felhasználható  kép- és hanganyag
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32008E0944
https://sipri.org/publications/2020/sipri-fact-sheets/trends-international-arms-transfers-2019
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0137_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200712IPR83218/meps-adopt-a-report-on-the-implementation-of-eu-arms-export-rules
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200712IPR83218/meps-adopt-a-report-on-the-implementation-of-eu-arms-export-rules
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/197464/HANNAH_NEUMANN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2003(INI)
https://www.consilium.europa.eu/media/40659/st12189-en19.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


•

•

•

•

•

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

A környezetbe kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos stratégiai megközelítés, a Tanács
és a Bizottság felszólalása, vita hétfőn, szavazás csütörtökön 
Az Erasmus+, a Kreatív Európa és az EU Szolidaritási Testület zöldebbé tétele,
Farreng (önálló indítvány), hétfő 
Az uniós épületállomány energiahatékonyságának maximalizálása, Cuffe (önálló
indítvány), hétfő 
A gyermekek szexuális bántalmazása és kizsákmányolása, a Tanács és a Bizottság
felszólalása, csütörtök 
A  moriai  menekülttáborban  uralkodó  helyzet  miatti  azonnali  humanitárius
beavatkozás,  a  Tanács  és  a  Bizottság  felszólalása,  csütörtök
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