
 

Plenáris hírlevél
2021. december 13-16., Strasbourg
 
Alekszej Navalnij megkapja a 2021-es Szaharov-díjat 
Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus és korrupcióellenes aktivista ünnepélyes
díjátadó keretében kapja meg a gondolat szabadságáért járó 2021-es Szaharov-díjat
szerda délben.
 
 
A nagy online platformok szabályzásáról dönt a Parlament 
A Parlament meghatározza álláspontját a digitális piacokról szóló
jogszabálytervezetről, amely szabályozni fogja, hogy a nagy online platformok az
Unióban mit tehetnek meg és mit nem.
 
 
Nemek közötti egyenlőség: könnyebb munkaerőpiaci belépést a
nőknek, kisebb fizetéskülönbséget nők és férfiak közt  
A képviselők konkrét javaslatokat várnak az Uniótól és a tagállamoktól a nők jogainak
fenntartására és a nemek közötti különbségek csökkentésére.
 
 
Vita a újból feltámadó járványra adott uniós válaszról a decemberi
EU-csúcs előtt 
A képviselők szerda délelőtt a Bizottság és a szlovén elnökség képviselőjének
részvételével a december 16-i EU-csúcs témáiról és a koronavírus járvány elleni
fellépésről vitáznak.
 
 
Nemzeti helyreállítási tervek: vita a Tanáccsal és a Bizottsággal 
Teljesítik-e az előírt célokat a nemzeti helyreállítási tervek, és mi a helyzet azokban az
országokban, amelyek terveit még nem hagyták jóvá: erről vitázik a Ház szerdán.
 
 
Uniós értékek Szlovéniában: a Parlament várhatóan kedvezőtlennek
ítéli az új fejleményeket 
A képviselők csütörtökön szavaznak a szlovéniai uniós értékek állapotáról szóló
állásfoglalásról, amely főként a média szabadságával és az igazságszolgáltatás
függeltenségével foglalkozik.
 
 
Menekültügyi szabályok átmeneti módosítása az EU-Belarusz
határon: vita
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A Belaruszból érkező menekültek miatt módosulnak a menekültügyi szabályok
Litvániában, Lengyel- és Lettországban: erről  kérdezik a képviselők szerdán a
Tanácsot és a Bizottságot.
 
 
Fellépés a nemen alapuló  online erőszak ellen: uniós szanckiók,
áldozatok segítése 
A koronavírus-járvány ideje alatt aggasztó mértékben nőtt a nemen alapuló  online
erőszak áldozatainak száma, ezért a képviselők várhatóan határozottabb fellépést
kérnek a jelenség ellen.
 
 
A képviselők a lengyelországi alapvető jogokat fenyegető veszélyről
vitáznak 
A plenáris ülésen szerda délután értékelik a közelmúltbeli lengyelországi
eseményeket, amelyek még távolabb sodorhatják az országot az európai értékektől.
 
 
Orosz veszély Ukrajnában: Josep Borrell-lel vitáznak a képviselők 
A képviselők kedd délután az ukrán határon zajló, nagyszabású orosz katonai
csapatösszevonásról vitáznak az Unió külpolitikai vezetőjével, Josep Borrell-lel.
 
 
Humanitárius válságok: nagyobb uniós költségvetésre van szükség 
Az éghajlati vészhelyzettel, az elhúzódó válságokkal és a perifériára szorult
csoportokkal is foglalkozó uniós humanitárius politikáról szavaz a Parlament.
 
 
Nyugat-Balkán: a szervezett bűnözés elleni összefogást sürgetik a
képviselők  
A képviselők egy keddi vitában várhatóan arra bíztatják a régiós kormányokat, hogy
közösen lépjenek fel a korrupció és a szervezett bűnözés ellen.
 
 
Vadállatok szerepeltetése a cirkuszban: a Parlament az esetleges
tiltásról vitázik 
Be lehet-e tiltani a vadállatok szerepeltetését az európai cirkuszokban: a Parlament
kedden délelőtt erről kérdezi a Bizottságot.
 
 
Emberi jogi és demokráciával kapcsolatos állásfoglalások 
A Parlament az alábbi emberi jogi, demokráciával és jogállamisággal kapcsolatos
témákban folytat vitát és fogad el állásfoglalást csütörtökön:
 
 
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/2021-12-13
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http://www.europarl.europa.eu//news/hu/agenda/briefing/2021-12-13
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Kapcsolatok 
 
 

További információ
Napirendtervezet
Élő közvetítés a plenáris ülésről (EbS+)
Sajtótájékoztatók és egyéb események élő közvetítése
Az EP multimédiás honlapja (angolul)
EP Newshub
A képviselőcsoportok sajtótájékoztatója december 10-én, pénteken 11:00 órától

BALÁZS Eszter
sajtóreferens

(+32) 2 28 42373 (BXL)
(+32) 470 88 08 77
eszter.balazs@europarl.europa.eu
sajto-HU@europarl.europa.eu
@Europarl_HU
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/agendas.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/webstreaming?lv=PLENARY
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/webstreaming?lv=OTHER_EVENTS
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/home
https://www.epnewshub.eu
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/pre-session-briefing_20211210-1100-SPECIAL-PRESSER_vd
https://twitter.com/Europarl_HU


Alekszej Navalnij megkapja a 2021-es Szaharov-
díjat
 
Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus és
korrupcióellenes aktivista ünnepélyes díjátadó keretében
kapja meg a gondolat szabadságáért járó 2021-es
Szaharov-díjat szerda délben.
 
Mivel Alekszej Navalnijt jelenleg egy oroszországi börtönben tartják fogva, ezért nem tud részt
venni az Európai Parlament strasbourgi üléstermében rendezett ünnepségen. A nevében lánya,
Darija Navalnaja veszi át a díjat a Parlament elnökétől, David Sassolitól.
 
A díjátadás után 12:45 órától Sassoli elnök és Leonyid Volkov sajtótájékoztatót tart a Parlament
Daphne Caruana Galizia sajtótájékoztató termében. Volkov Navalnij egyik politikai tanácsadója,
aki a 2018-as elnökválasztási kampány során Navalnij kabinetfőnöke volt.
 
Darija  Navalnaja  és  Leonyid  Volkov  a  december  14-én,  kedden  15:30  órakor  kezdődő
parlamenti  sajtószemináriumon  is  részt  vesz.
 
Az ünnepélyes díjátadást és a sajtótájékoztatót az EP Live és az EbS csatorán lehet majd
élőben követni.
 
További információ a Szaharov-díj idei jelöltjeiről
 
A Külügyi és a Fejlesztési Bizottság, valamint az Emberi Jogi Albizottság december 13-án,
hétfőn 19:45 és 21:15 óra között eszmecserét folytat Daria Navalnajával és Leonyid Volkovval.
 
Háttér
 
Az Európai  Parlament  minden évben kiosztja  a  gondolat-  és  véleményszabadságért  járó
Szaharov-díjat. Az Andrej Szaharov, a Nobel-békedíjjal kitüntetett orosz fizikus nevét viselő díjat
1988-ban  alapították,  és  az  ember  és  alapvető  jogok  védelme érdekében  tevékenykedő
személyeket  vagy  csoportokat  tüntetik  ki  vele.
 
Díjátadás: december 15., szerda dél
 
Eljárás: ünnepélyes díjátadás
 
Sajtótájékoztató:  december  15.,  szerda,  12:45  órakor  David  Sassolival,  az  Európai
Parlament  elnökével  és  Leonyid  Volkovval
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https://the-president.europarl.europa.eu/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-parliament-sakharov-prize-for-freedom-of-thought-press-seminar_20211214-1530-SPECIAL-SEMINAR_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/webstreaming
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20210916STO12702/szaharov-dij-a-gondolatszabadsagert-a-2021-es-jeloltek
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/hu/home
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/hu/home


További információ
Sajtóközlemény:
Alekszej Navalnij kapja az Európai Parlament 2021-es Szaharov-díját (2021.10.20.)
A Szaharov-díj közössége
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag: EU és Oroszország
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag: a 2021-es Szaharov-díj
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20211014IPR14915/alekszej-navalnij-kapja-az-europai-parlament-2021-es-szaharov-dijat
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20211014IPR14915/alekszej-navalnij-kapja-az-europai-parlament-2021-es-szaharov-dijat
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/hu/the-prize/sakharov-prize-community
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-russia_18701_pk?p_p_id=packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_mvcPath=%2Fhtml%2Fview.jsp&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_listTypeId=1&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_onTop=true&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_selectedListTypeId=1
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2021_20502_pk?p_p_id=packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_mvcPath=%2Fhtml%2Fview.jsp&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_listTypeId=1&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_onTop=true&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_selectedListTypeId=1


A nagy online platformok szabályzásáról dönt a
Parlament
 
A Parlament meghatározza álláspontját a digitális piacokról
szóló jogszabálytervezetről, amely szabályozni fogja, hogy
a nagy online platformok az Unióban mit tehetnek meg és
mit nem.
 
A kedden vitára, szerdán pedig szavazásra bocsátandó jogszabálytervezet tiltja majd az ún.
„kapuőrként"  fellépő  nagy  platformok  egyes  gyakorlatait,  és  felhatalmazza  az  Európai
Bizottságot  a  szabályoknak  ellentmondó  viselkedés  szankcionálására.
 
A  Belső  Piaci  és  Fogyasztóvédelmi  Bizottság  november  23-án  további  tiltásokkal  és
kötelezettségekkel egészítette ki a digitális piacokról szóló jogszabálytervezetet. A módosítások
célja a méltányos verseny biztosítása.
 
A  jogszabály  az  ún.  „alapvető  platformszolgáltatásokat"  biztosító  legfontosabb  cégekre
vonatkozik  majd  -  az  ő  esetükben  fordul  elő  leggyakrabban,  hogy  tisztességtelen  üzleti
gyakorlatokat  alkalmaznak.  Olyan online közvetítő  szolgáltatásokat,  közösségi  médiákat,
keresőmotorokat ,  operációs  rendszereket ,  onl ine  h i rdetés i  szolgál tatásokat ,
felhőszolgáltatásokat és videómegosztási szolgáltatásokat kínáló vállalatokról van szó, amelyek
esetében teljesülnek a „kapuőrökre" vonatkozó feltételek. A képviselők a webböngészőkre, a
virtuális  asszisztensekre  és  az  internetre  csatlakoztatott  televíziókra  is  kiterjesztették  a
jogszabály  hatályát.
 
A  bizottsági  előterjesztéshez  képest  további  változások  a  kapuőrség meghatározásához
használt határértékekre, a kötelességek és tiltások listájára (amelyben a célzott reklámra és a
szolgáltatások  interoperabilitására  vonatkozó  új  szabályok  is  szerepelnek),  a  „gyilkos
felvásárlások” korlátozására, az uniós végrehajtásra, a nemzeti versenyhatóság szerepére és a
bírságokra vonatkoznak.
 
További részletek ebben a sajtóközleményben olvashatók angolul.
 
Vita: december 14., kedd
 
 
A szavazás eredménye: december 15., szerda
 
 
Eljárás: rendes jogalkotási eljárás
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211118IPR17636/digital-markets-act-ending-unfair-practices-of-big-online-platforms
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211118IPR17636/digital-markets-act-ending-unfair-practices-of-big-online-platforms
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20211118IPR17636/digital-markets-act-ending-unfair-practices-of-big-online-platforms


További információ
Jelentéstervezet (egyelőre angolul)
Andreas Schwab (EPP, Németország) jelentéstevő sajtótájékoztatója videófelvételről
(2021.11.23., angolul)
Jelentéstevő: Andreas Schwab (EPP, Németország)
Az eljárás lépései (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0332_EN.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-andreas-schwab-rapporteur-on-digital-markets-act-dma-outcome-of-vote-in-committe_20211123-0920-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-andreas-schwab-rapporteur-on-digital-markets-act-dma-outcome-of-vote-in-committe_20211123-0920-SPECIAL-PRESSER_vd
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/28223/ANDREAS_SCHWAB/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0374(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/digital-services-and-digital-markets-act_17701_pk


Nemek közötti egyenlőség: könnyebb
munkaerőpiaci belépést a nőknek, kisebb
fizetéskülönbséget nők és férfiak közt 
 
A képviselők konkrét javaslatokat várnak az Uniótól és a
tagállamoktól a nők jogainak fenntartására és a nemek
közötti különbségek csökkentésére.
 
A hétfőn vitára, szerdán pedig szavazásra bocsátandó jelentésben a képviselők felszólítják a
tagállamokat,  hogy tegyenek konkrét lépéseket azért,  hogy a nők a férfiakkal  megegyező
módon,  egyenlő  fizetéssel  és  azonos  munkavállalói  jogokkal  vehessenek  részt  a
munkaerőpiacon.
 
A járvány alatt még gyakoribbá vált a nők elleni erőszak, ezért a jelentéstevezet sürgeti  a
tagállamokat,  hogy  gondoskodjanak  róla,  hogy  rendőrségük  beazonosítja  és  üldözi  az
elkövetőket.  A  nemen  alapuló  erőszak  kapcsán  a  képviselők  megismétlik:  Bulgáriának,
Csehországnak, Magyarországnak, Lettországnak, Litvániának és Szlovákiának ratifikálnia
kellene az isztambuli egyezményt, és a kérdésben átfogó uniós szabályzásra van szükség.
 
A képviselők végül leszögezik, hogy a szexuális és reproduktív egészséghez való hozzáférés
és  jogok  alapvető  jogoknak  számítanak,  amelyeket  nem lehet  visszavonni.  Az  abortusz
megtagadása  pedig  a  nők  elleni  erőszak  egyik  formája,  állapítják  meg.
 
Háttér
 
A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézeténekadatai alapján az Unióban még legalább
hatvan évre van szükség a nemek közötti egyenlőség megteremtéséig. Az Unió teljesítménye
mindössze 4,9 ponttal javult a skálán 2010 óta. 2021-ben a tagállamok 100-ból 68 pontos
átlageredményt értek el,  harmaduk pedig 60 alatti  eredményt produkált.
 
Vita: december 13., hétfő 
 
 
Szavazás: december 15., szerda
 
 
Eljárás: saját kezdeményezésű jelentés
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https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://eige.europa.eu/
https://eige.europa.eu/gender-equality-index


További információ
Jelentéstervezet
Az eljárás lépései (angolul)
Jelentéstevő: Sandra Pereira (Baloldal, Portugália)
EP kutatószolgálat: Téma szerinti gyűjtés - nemek egyenlősége (2021. október, angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0315_HU.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2020(INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/197754/SANDRA_PEREIRA/home
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_Gender_Equality.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/gender-balance_17503_pk


Vita a újból feltámadó járványra adott uniós
válaszról a decemberi EU-csúcs előtt
 
A képviselők szerda délelőtt a Bizottság és a szlovén
elnökség képviselőjének részvételével a december 16-i EU-
csúcs témáiról és a koronavírus járvány elleni fellépésről
vitáznak.
 
Az európai állam- és kormányfők csúcstalálkozóján a koronavírus-járvány alakulásáról és a
népegészségügyi  és  gazdasági  válságra  adott  uniós  válaszról,  az  egyre  emelkedő
energiaárakról,  biztonság-  és  védelempolitikai  kérdésekről  és  külügyekről  lesz  szó.
 
A képviselők emellett a Tanács és a Bizottság képviselőjével áttekintik, hogy hogyan válaszol
az Unió az ismét felerősödő koronavírus-járványra és az új vírusvariánsokra.
 
Vita: december 15., szerda
 
Eljárás: a Tanács és a Bizottság felszólalása, állásfoglalás nélkül
 
További információ
Az Európai Tanács december 16-i értekezletének napirendje
Sajtóközlemény: Az Unió felkészült a járvány jelentette kihívások kezelésére, mondja az
Európai Gyógyszerügynökség vezeztője (2021.11.30., angolul)
Legfrissebb hírek a koronavírussal kapcsolatban (Európai Gyógyszerügynökség, angolul)
Koronavírus-helyzetjelentés (Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ,
angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-10-2021-INIT/hu/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211129IPR18310/the-eu-is-prepared-to-tackle-ongoing-pandemic-challenges-says-ema-chief
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211129IPR18310/the-eu-is-prepared-to-tackle-ongoing-pandemic-challenges-says-ema-chief
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/covid-19-latest-updates
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19 
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19 
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-16-december-2021_21102_pk?EU_CART_ID=538570831&ORDER_TIME=1639060645952


Nemzeti helyreállítási tervek: vita a Tanáccsal és
a Bizottsággal
 
Teljesítik-e az előírt célokat a nemzeti helyreállítási tervek,
és mi a helyzet azokban az országokban, amelyek terveit
még nem hagyták jóvá: erről vitázik a Ház szerdán.
 
A képviselők  várhatóan  megkérdezik  a  Bizotságtól,  hogy  a  nemzeti  helyreállítási  tervek
megfelelnek-e a zöld átmenethez és a digitális átalakuláshoz teljesítendő céloknak, és teljesítik-
e a foglalkoztatással és szociális politikákkal, többek között az egészségüggyel és az oktatással
kapcsolatos követelményeket. A felszólalók a késlekedő országokat sürgetve valószínűleg
hangsúlyozzák, hogy ideje végrehajtani a reformokat és megkezdeni a beruházásokat.
 
A vita során várhatóan szóba kerül, hogy látszólag nincs előrelépés a magyar és a lengyel
kormánnyal  folytatott  párbeszédben.  Egyik  országban  sem  foglalkoznak  érdemben  a
jogállamiságra,  az  igazságszolgáltatásra,  az  uniós  jog  elsőbségére,  a  közbeszerzések
tisztaságára,  a  korrupcióra  és  a  kisebbségek hátrányos megkülönböztetésére vonatkozó
aggodalmakkal.
 
Háttér
 
A 26 leadott nemzeti helyreállítási tervből eddig 22-t hagytak jóvá: Hollandia adós a tervével, és
a Bizottság a magyar, a lengyel, a svéd és a bolgár tervet nem fogadta még el. 17 tagállam már
hozzájutott  az  összesen  52,3  milliárd  eurós  előfinanszírozáshoz.  A  Helyreállítási  és
Rezilienciaépítési Eszközből elsőnek várhatóan Spanyolország részesül 10 milliárd eurónyi
vissza nem térítendő támogatásban azt követően, hogy a Bizottság úgy értékelte: az ország a
kifizetési kérelméhez kapcsolódó legtöbb követelményt teljesítette.
 
Vita: december 15., szerda
 
Eljárás: a Tanács és a Bizottság felszólalása, állásfoglalás nélkül
 
 
További információ
Sajtóközlemény:
Magyar és lengyel helyreállítási terv: csak akkor legyen jóváhagyás, ha kijavítják a hibákat
(2021.10.6.)
Sajtóközlemény: A képviselők biztosokat kérdeznek a nemzeti helyreállítási tervek állásáról
(2021.9.1., angolul)
Sajtóközlemény: Nemzeti helyreállítási tervek: igazságos elosztást, politikai engedmények
nélkül (2021.6.10.)
EP kutatószolgálat: Helyreállítási és rezilienciaépítési tervek - helyzetjelentés (2021.
szeptember, angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_hu
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210204IPR97105/parlamenti-igen-a-helyreallitasi-eszkoz-672-5-milliard-euros-koltsegvetesere
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210204IPR97105/parlamenti-igen-a-helyreallitasi-eszkoz-672-5-milliard-euros-koltsegvetesere
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20211001IPR14015/magyar-es-lengyel-helyreallitasi-terv-jovahagyas-akkor-ha-kijavitjak-a-hibakat
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20211001IPR14015/magyar-es-lengyel-helyreallitasi-terv-jovahagyas-akkor-ha-kijavitjak-a-hibakat
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20211001IPR14015/magyar-es-lengyel-helyreallitasi-terv-jovahagyas-akkor-ha-kijavitjak-a-hibakat
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210826IPR10609/meps-quiz-commissioners-on-state-of-play-of-national-recovery-plans
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210826IPR10609/meps-quiz-commissioners-on-state-of-play-of-national-recovery-plans
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210604IPR05530/nemzeti-helyreallitasi-tervek-igazsagos-elosztast-politikai-engedmenyek-nelkul
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210604IPR05530/nemzeti-helyreallitasi-tervek-igazsagos-elosztast-politikai-engedmenyek-nelkul
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/689459/IPOL_IDA(2021)689459_EN.pdf
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/689459/IPOL_IDA(2021)689459_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/recovery-and-resilience-facility-rrf_17703_pk


Uniós értékek Szlovéniában: a Parlament
várhatóan kedvezőtlennek ítéli az új
fejleményeket
 
A képviselők csütörtökön szavaznak a szlovéniai uniós
értékek állapotáról szóló állásfoglalásról, amely főként a
média szabadságával és az igazságszolgáltatás
függeltenségével foglalkozik.
 
A  novemberi  vita  során  a  képviselők  bírálták  az  Európai  Ügyészség  szlovén  tagjainak
késedelmes kinevezését és az általános államügyész-hiányt a szlovén igazságszolgáltatási
rendszerben. Többen az igazságszolgáltatás pénzügyi és adminisztratív önállóságát illetően is
aggodalmukat fejezték ki. Mások az ország politikai közéletére jellemző ellenséges hangvételt
kifogásolták, kiemelve, hogy folyamatos az újságírók zaklatása és fenyegése, és a kritikus
hangokat  stratégiai  perekkel  próbálják  elhallgattatni.  Ugyan  a  szlovén  hírügynökség
finanszírozásának kérdése ideiglenesen megoldódott,  azonban továbbra sem biztosított  a
nemzeti hírügynökség hosszú távú finanszírozása, és a teljes sajtó működési körülményei is
aggasztóak.
 
Vita: november 24., szerda
 
Szavazás: december 16., csütörtök
 
Eljárás: a Tanács és a Bizottság felszólalása, állásfoglalással
 
További információ
A szlovén helyzet figyelemmel kísérése - Demokrácia, jogállamiság és alapvető jogok
megfigyelő csoport (Állampolgári Jogi Bizottság) (angolul)
Sajtóközlemény: Veszélyben a média sokszínűsége, elhallgattatják a bíráló hangokat -
figyelmeztet az EP (2020.11.25.)
A vita felvételről (2021.11.24.)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20211118IPR17626/szlovenia-vita-a-media-fuggetlenseget-es-a-demokraciat-fenyegeto-veszelyrol
https://www.eppo.europa.eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20211108IPR16838/jogallamisag-az-eu-szoritsa-vissza-a-kozeleti-reszvetelt-akadalyozo-pereket
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe-democracy-rule-of-law-and-fundament/product-details/20190103CDT02662#20190103CDT02662-section-2
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe-democracy-rule-of-law-and-fundament/product-details/20190103CDT02662#20190103CDT02662-section-2
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201120IPR92117/veszelyben-a-media-sokszinusege-elhallgattatjak-a-biralo-hangokat-mondja-az-ep
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201120IPR92117/veszelyben-a-media-sokszinusege-elhallgattatjak-a-biralo-hangokat-mondja-az-ep
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=HU&vodId=f56ce191-8766-c3e8-c6ec-606ed143e1a9&date=20211124
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law-in-slovenia_20503_pk


Menekültügyi szabályok átmeneti módosítása az
EU-Belarusz határon: vita
 
A Belaruszból érkező menekültek miatt módosulnak a
menekültügyi szabályok Litvániában, Lengyel- és
Lettországban: erről  kérdezik a képviselők szerdán a
Tanácsot és a Bizottságot.
 
Az Európai Bizottság a múlt héten a menedékügyi, a kiutasítási és fogadási szabályok hat
hónapig tartó módosítását javasolta az Unió Belarusszal közös határszakaszán. A lengyel, lett
és litván hatóságok így rugalmasabban kezelhetnék a Lukasenka-rezsim által a határra küldött
bevándorlók és menekültek érkezését. A hatóságoknak hosszabb idő állna rendelkezésére a
menedékjog iránti kérelmek nyilvántartásba vételére, a határon lefolytatott menekültügyi eljárás
majdnem az összes menedékjog iránti  kérelemre alkalmazható lenne és akár  16 hetet  is
igénybe vehetne,  a kiutasítási  eljárás pedig felgyorsulna.
 
A javaslat életbe lépéséhez azt a Tanácsnak a Parlamenttel végzett eszmecserét követően jóvá
kell hagynia. A plenáris ülésen rendezett vita során a képviselők várhatóan megkérdőjelezik a
javaslat észszerűségét, tekintettel a határon lévő humanitárius helyzetre. Emellett a szabályok
megváltoztatásának módját  illetően is  kétségüket  fejezhetik  ki,  hiszen az a társ-jogalkotó
Parlamentet  megkerülve annak pusztán konzultációs szerepet  szán.
 
Vita: december 15., szerda
 
 
Eljárás: a Tanács és a Bizottság felszólalása, állásfoglalás nélkül
 
További információ
Az Unió és Belarusz határán kialakult helyzet, és annak a biztonságra és a humanitárius
helyzetre gyakorolt következményei: vitaleirat (2021.11.23.)
Sajtóközlemény:
Lengyel-belarusz határ: a képviselőket aggasztja a humanitárius és politikai válság
(2021.11.11.)
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

13 I 21

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_21_6447
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_21_6447
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A12008E078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A12008E078
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/hu/powers-and-procedures/legislative-powers
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-11-23-ITM-007_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-11-23-ITM-007_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20211110IPR17001/lengyel-belarusz-hatar-aggaszto-a-humanitarius-es-politikai-valsag
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20211110IPR17001/lengyel-belarusz-hatar-aggaszto-a-humanitarius-es-politikai-valsag
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20211110IPR17001/lengyel-belarusz-hatar-aggaszto-a-humanitarius-es-politikai-valsag
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-belarus_18301_pk


Fellépés a nemen alapuló  online erőszak ellen:
uniós szanckiók, áldozatok segítése
 
A koronavírus-járvány ideje alatt aggasztó mértékben nőtt
a nemen alapuló  online erőszak áldozatainak száma, ezért
a képviselők várhatóan határozottabb fellépést kérnek a
jelenség ellen.
 
A Női Jogi és az Állampolgári Jogi bizottság által benyújtott kezdeményezés szerint az Unióban
nincsenek  jogi  eszközök  a  nemen  alapuló   online  erőszak  elleni  fellépésre,  nem létezik
minimálisan biztosítandó védelem és kártalanítás az áldozatok számára. Ezért egy olyan uniós
irányelvre van szükség, amely a nemzeti és az uniós szabályzás harmonizálásának céljából
közös  büntetőjogi  definíciót  ad  az  online  erőszak  fogalmára.  Az  irányelvnek  emellett  az
isztambuli  egyezményben lefektetett  normákkal  összhangban harmonizált  szankciókat  és
védelmi  eljárásokat  is  be kellene vezetnie,  jelentik  ki  a képviselők.
 
A jelentéstervezetben hangsúlyozzák: a nők és az LMBTIQ emberek elleni  online erőszak a
valós életben tapasztalt,  nemen alapuló erőszak folytatása. A képviselők szerint az online
molesztálás, üldözés, a magánélet megsértése, és a szexuális támadások rögzítése és a
felvétel  megosztása jelentette problémákat sürgősen kezelni  kell.
 
A vita hétfőn, a szavazás kedden lesz.
 
Vita: december 13., hétfő
 
Szavazás: december 14., kedd
 
Eljárás: jogalkotási kezdeményezés
 
További információ
Jelentéstervezet (egyelőre angolul)
Az eljárás lépései (angolul)
EP kutatószolgálat: Nemen alapuló erőszak: kibererőszak (angolul)
EP kutatószolgálat: A nemen alapuló erőszak mint az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 83. cikke 1. bekezdése értelmében vett új büntetőjogi tétel - elemzés az európai
hozzáadott értékről (angolul)
A jogalkotás folyamata (angolul)
Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete - nemen alapuló erőszak (angolul)
A nemen alapuló erőszak felszámolása (Európai Bizottság, angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0338_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2035(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662621/EPRS_STU(2021)662621_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2021)662640
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2021)662640
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2021)662640
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-legislative-proposal-on-gender-based-violence
https://eige.europa.eu/gender-based-violence
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/ending-gender-based-violence_hu
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/violence-against-women_18108_pk


A képviselők a lengyelországi alapvető jogokat
fenyegető veszélyről vitáznak
 
A plenáris ülésen szerda délután értékelik a közelmúltbeli
lengyelországi eseményeket, amelyek még távolabb
sodorhatják az országot az európai értékektől.
 
A Tanács és a Bizottság képviselőivel folytatott vitában a képviselők várhatóan megemlítik a
lengyel alkotmánybíróság november 24-i döntését, amelyben a bírák kijelentik: az emberi jogok
európai egyezménye ellentétes a lengyel alkotmánnyal.  A döntés az Európai Emberi  Jogi
Bíróság  azon  ítéletére  válaszul  született,  amelyben  a  testület  megkérdőjelezi  a  lengyel
alkotmánybírósági  tagok  kinevezésének  jogszerűségét.
 
A képviselőket emellett aggasztja a szexuális és reproduktív egészség és jogok helyzete az
országban, és várhatóan kétségeiket fejezik ki a kormány azon javaslatával kapcsolatban,
amelynek értelmében az orvosoknak minden terhességet és vetélést központi nyilvántartásba
kellene bevezetniük. A nyilvántartási kötelezettség már jövő januárban életbe léphet.
 
Vita: december 15., szerda
 
Eljárás: a Tanács és a Bizottság felszólalása, állásfoglalás nélkül
 
További információ
Sajtóközlemény: Lengyelország: nem halhatnak meg többen a szigorú abortuszszabályok
miatt (2021.11.11.)
Sajtóközlemény: Lengyelország: az uniós jog elsőbbségének védelmét kérik a képviselők
(2021.10.19.)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-210065%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-210065%22]}
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20211108IPR16844/lengyelorszag-nem-halhatnak-meg-tobben-a-szigoru-abortuszszabalyok-miatt
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20211108IPR16844/lengyelorszag-nem-halhatnak-meg-tobben-a-szigoru-abortuszszabalyok-miatt
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20211014IPR14911/lengyelorszag-az-unios-jog-elsobbsegenek-vedelmet-kerik-a-kepviselok
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20211014IPR14911/lengyelorszag-az-unios-jog-elsobbsegenek-vedelmet-kerik-a-kepviselok
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law-in-poland_17704_pk


Orosz veszély Ukrajnában: Josep Borrell-lel
vitáznak a képviselők
 
A képviselők kedd délután az ukrán határon zajló,
nagyszabású orosz katonai csapatösszevonásról vitáznak
az Unió külpolitikai vezetőjével, Josep Borrell-lel.
 
Oroszország a napokban több ezer katonát vont össze az ukrán határ közelében, azonban az
orosz kormány cáfolta, hogy Ukrajna megtámadására készülne.
 
Több nyugati  vezető,  köztük  az  Egyesült  Államok,  az  Egyesült  Királyság,  Franciaország,
Németország és Olaszország állam- vagy kormányfője a feszültség enyhítésére szólította fel
Oroszországot,  miközben  jelezte:  például  húsba  vágó  gazdasági  szankciók  révén  kész
határozott  választ  adni  egy  esetleges  orosz  agresszióra.
 
A témában a Ház csütörtökön állásfoglalásról dönt.
 
Vita: december 14., kedd
 
Szavazás: december 16., csütörtök
 
Eljárás:  az  Unió  kül-  és  biztonságpolitikai  főképviselőjének,  az  Európai  Bizottság
alelnökének  felszólalása,  állásfoglalással
 
További információ
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Humanitárius válságok: nagyobb uniós
költségvetésre van szükség
 
Az éghajlati vészhelyzettel, az elhúzódó válságokkal és a
perifériára szorult csoportokkal is foglalkozó uniós
humanitárius politikáról szavaz a Parlament.
 
A  kedden  vitára,  szerdán  pedig  szavazásra  bocsátott  jelentéstervezetben  a  képviselők
kijelentik, hogy az Uniónak és tagállamainak segítenie kell kipótolni a globális humanitárius
fellépéshez szükséges forrásokban keletkezett finanszírozási hiányt. A képviselők várhatóan
felszólítják a Bizottságot, hogy szánjon több forrást az uniós humanitárius segélyekre.
 
A Fejlesztési Bizottságban 2021 novemberében elfogadott jelentéstervezet kiemeli, hogy az
éghajlatváltozás miatti és a környezeti válsághelyzetnek központi szerepet kell szánni az unió
jövőbeli humanitárius statégiájában. A képviselők hangsúlyozzák: együtt kell működni a helyi
lakossággal  ahhoz,  hogy a  sérülékeny néprétegeknek olyan támogatást  biztosíthassunk,
amelynek révén ellenállóképesekké válhatnak az  éghajlatváltozással  szemben.
 
Vita: december 14., kedd
 
Szavazás: december 15., szerda
 
A szavazás eredményének bejelentése: december 16., csütörtök
 
Eljárás: saját kezdeményezésű jelentés
 
További információ
Jelentéstervezet
Az eljárás lépései (angolul)
Jelentéstevő: Norbert Neuser (S&D, Németország)
 Uniós humanitárius segítségnyújtás: új kihívások, régi elvek (az Európai Bizottság
közleménye, angolul)
EP kutatószolgálat: A humanitárius segélyek jövője a kihívásokkal teli környezetben (angolul)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0328_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2163(INI)&l=en
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https://ec.europa.eu/info/publications/communication-eus-humanitarian-action-new-challenges-same-principles_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU(2021)653651


Nyugat-Balkán: a szervezett bűnözés elleni
összefogást sürgetik a képviselők 
 
A képviselők egy keddi vitában várhatóan arra bíztatják a
régiós kormányokat, hogy közösen lépjenek fel a korrupció
és a szervezett bűnözés ellen.
 
A képviselők a Külügyi  Bizottságban elfogadott,  és a plenáris ülésen szerdán szavazásra
bocsátandó jelentésben kifejtik: a nyugat-balkáni országokat leginkább a munkahelyek hiánya,
a  korrupció,  a  félretájékoztatás,  az  állam foglyul  ejtése,  az  egyenlőtlenségek  és  a  nem
demokratikus  rezsimek  -  Oroszország,  Kína  -  beavatkozása  teszi  sérülékennyé.
 
A keddi plenáris vita során és az állásfoglalás-tervezetben a képviselők várhatóan a Nyugat-
Balkán uniós intergrációs folyamatának felgyorsítását  kérik,  amely  segítené a szervezett
bűnözés elleni  harcot  a  régióban.
 
Vita: december 14., kedd
 
Szavazás: december 15., szerda
 
 
A szavazás eredményének bejelentése: december 16., csütörtök
 
Eljárás: saját kezdeményezésű jelentés
 
 
További információ
Jelentéstervezet
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás után (2021.10.26., angolul)
Jelentéstevő: Lukas Mandl (EPP, Ausztria)
Az eljárás lépései (angolul)
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

18 I 21

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0298_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20211022IPR15623/western-balkans-organised-crime-a-major-obstacle-to-region-s-development
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/190713/LUKAS_MANDL/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2002(INI)=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-enlargement-western-balkans_18103_pk


Vadállatok szerepeltetése a cirkuszban: a
Parlament az esetleges tiltásról vitázik
 
Be lehet-e tiltani a vadállatok szerepeltetését az európai
cirkuszokban: a Parlament kedden délelőtt erről kérdezi a
Bizottságot.
 
A vita előtt a képviselők arról érdeklődtek a Bizottságnál, hogy az tervezi-e betiltani a cirkuszi
vadállatok szerepeltetését az Unióban abból a célból, hogy visszaszoruljon a vadon élő állatok
jogellenes kereskedelme, és csökkenjenek a közegészségügyi és közbiztonsági kockázatok.
 
A szóbeli választ igénylő kérdésben a képviselők kijelentik: a vadon élő állatok cirkuszokban
való szerepeltetése nem jár oktatási vagy kulturális értékkel, jólétük viszont mindig súlyosan
sérül.
 
A  közelmúltban  több  mint  egymillióan  írtak  alá  egy  petíciót,  amely  a  vadállatok  cirkuszi
szerepeltetésének  betiltását  kéri  a  Bizottságtól.
 
Eljárás: december 16., csütörtök
 
Eljárás: a Bizottság felszólalása, állásfoglalás nélkül
 
 
További információ
Az eljárás lépései (angolul)
A vadállatok cirkuszi szereplésének uniós szintű betiltásáról szóló, szóbeli választ igénylő
parlamenti kérdés
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000064_HU.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2999(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000064_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000064_HU.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/animal-welfare_18407_pk


Emberi jogi és demokráciával kapcsolatos
állásfoglalások
 
A Parlament az alábbi emberi jogi, demokráciával és
jogállamisággal kapcsolatos témákban folytat vitát és
fogad el állásfoglalást csütörtökön:
 
-  a  civil  társadalom és az emberijog-védők elleni  folyamatos hadjárat  Oroszországban:  a
Memorial  emberi  jogi  szervezet  ügye
 
- kényszermunka alkalmazása a szerbiai Linglong-gyárban, környezetvédelmi tüntetések
 
- a kubai helyzet, konkrétan José Daniel Ferrer, Lady in White Aymara Nieto, Maykel Castillo,
Luis Robles, Félix Navarro, Luis Manuel Otero, Lorenzo Fajardo tiszteletes, Andy Dunier García
és Yunior García Aguilera ügye
 
Vita és szavazás: december 16., csütörtök
 
Eljárás: sürgős állásfoglalások
 
További információ
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debates-on-cases-of-breaches-of-human-rights-democracy-and-rule-of-law_17508_pk
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Egyéb témák a napirenden  
 
A plenáris ülésen az alábbi további témákról folytatnak
vitát és szavaznak a képviselők:
 

A Szovjetunió felbomlásának 30. évfordulója, vita hétfőn 
A szervezett bűnözés hatása az Unió saját forrásaira és az uniós forrásokkal való
visszaélésre, Tomáš Zdechovský, rövid ismertetés hétfőn, szavazás kedden-szerdán,
eredmény szerdán 
A sürgősségi alapok és a válsággal kapcsolatos kiadások esetében a korrupció, a
szabálytalanságok és a forrásokkal való visszaélés elkerülése, Michèle Rivasi, rövid
ismertetés hétfőn, szavazás kedden-szerdán, eredmény szerdán 
Az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv végrehajtása, Seán Kelly, rövid
ismertetés hétfőn, szavazás kedden-szerdán, eredmény szerdán 
Új mobilitástámogatási  program az Egyesült  Királyság egyetemein tanuló uniós
hallgatók számára, rövid ismertetés hétfőn, szavazás kedden-szerdán, eredmény
szerdán 
A  tömegpusztító  fegyverek  többoldalú  fegyverzet-ellenőrzési  és  leszerelési
rendszereinek kihívásai, Sven Mikser, szavazás kedde.szerdán, eredmény szerdán 
Az ifjúság európai éve (2022), Sabine Verheyen, vita és szavazás kedden, eredmény
szerdán 
Nana Addo Dankwa Akufo-Addónak, Ghána elnökének felszólalása, kedd délben 
MeToo és zaklatás – következmények az uniós intézményekben, Evelyn Regner,
szóbeli választ igénylő kérdés, vita, szavazás és eredmény csütörtökön
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