
 

Plenáris hírlevél
2021. február 8-11., Brüsszel
 
Koronavírus: a képviselők az uniós oltóanyag-stratégiáról vitáznak 
A képviselők az Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel folytatott szerdai vita során
várhatóan támogatásukról biztosítják az Unió közös Covid19-oltóanyag stratégiáját.
 
 
A Parlament várhatóan jóváhagyja a járvány hatásainak enyhítését
szolgáló Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközt  
A Parlament kedden vitázik és szavaz a Helyreállítási és Rezilenciaépítési Eszközről,
amelynek célja, hogy segítséget nyújtson a tagállamoknak a koronavírus-járvány
hatásainak enyhítésében.
 
 
Közösségi média: hogyan lehet egyensúlyba hozni a demokratikus
ellenőrzést és az alapvető jogokat? 
A képviselők szerdán a közösségi média, a politika és a szólásszabadság
összefüggéseiről vitáznak a közelmúlt egyesült államokbeli és európai  eseményei
kapcsán.
 
 
Oroszországi fellépés a politikai ellenzékkel szemben: vita Borrell-lel 
Az Unió külügyi főképviselője, Josep Borrell kedden vitaja meg a képviselőkkel az
oroszországi politikai eseményeket, köztük Alekszej Navalnij letartóztatását és az
országos tüntetéseket.
 
 
Emberkereskedelem: szigorúbb intézkedések kellenek a nők, a
gyerekek és a migránsok védelmére 
Tegyen többet az EU az emberkereskedelem felszámolása ellen, és sürgesse, hogy
büntetendő tétel legyen az áldozatok szexuális kizsákmányolása és a szexuális
szolgáltatások kérése.
 
 
Körkörös gazdaság: a képviselők szigorúbb fogyasztási és
újrafeldolgozási szabályzást várnak 
Az EP arról vitázik és szavaz, hogy milyen elvek mentén kell alakítani a szakpolitikákat
ahhoz, hogy 2050-re karbonsemleges, fenntartható, és teljesen körkörös gazdaság
működjön az EU-ban.
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A minimálbér segítene az egyenlőtlenségek csökkentésében,
mondják a képviselők 
A képviselők az egyenlőtlenségek elleni küzdelemről és a dolgozói szegénység egyre
elterjedtebb problémájáról vitáznak és szavaznak.
 
 
Könnyítés a szállítási ágazatnak a koronavírus-járvány alatt 
A Parlament a szállítási ágazat támogatása érdekében meghosszabbítja többek között
a légitársaságok résidőinek  elosztására és a lejáró jogosítványokra vonatkozó
határidőket.
 
 
Női jogok: messze még az egyenjogúság 
A képviselők áttekintik, mire jutott a világ az elmúlt 25 évben a női jogok terén  és
milyen feladatok maradnak, miközben a koronavírus-járvány csak súlyosbítja az
egyenlőtlenségeket.
 
 
Ukrajna: fel kell lépni a korrupció és az oligarchák ellen, mondják a
képviselők 
A Parlament egy szerdai vita és szavazás során értékeli az Ukrajnával kötött uniós
társulási megállapodás működését.
 
 
A képviselők a belaruszi nukleáris erőmű működésének
felfüggesztését kérik 
A képviselők a belaruszi osztroveci nukleáris erőmű biztonságával kapcsolatban
várhatóan komoly kétségeiknek adnak hangot egy csütörtöki vita és szavazás során.
 
 
A Parlament az abortusz lengyelországi de facto betiltásáról vitázik  
A képviselők egy kedd reggeli vitában várhatóan elítélik a lengyelországi
abortuszjogok felszámolását azt követően, hogy hatályba lépett a lengyel
alkotmánybíróság döntése.
 
 
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/2021-02-08
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http://www.europarl.europa.eu//news/hu/agenda/briefing/2021-02-08


Kapcsolatok 
 
 

További információ
Napirendtervezet
Élő közvetítés a plenáris ülésről (EbS+)
Sajtótájékoztatók és egyéb események élő közvetítése
Az EP multimédiás honlapja (angolul)
EP Newshub

Eszter BALÁZS
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
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/webstreaming
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/home
http://www.epnewshub.eu
https://twitter.com/Europarl_HU


Koronavírus: a képviselők az uniós oltóanyag-
stratégiáról vitáznak
 
A képviselők az Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel
folytatott szerdai vita során várhatóan támogatásukról
biztosítják az Unió közös Covid19-oltóanyag stratégiáját.
 
A képviselők ugyanakkor hangot adhatnak a késedelmes oltóanyag-szállítások, a szerződések
és az adatok átláthatósága, és a múlt héten bevezetett exportengedélyezési rendszer miatti
aggodalmaiknak.
 
A képviselők a legutóbbi, januári plenáris ülésen általánosságban támogatták a járvány elleni
védekezés közös uniós módját, de teljes átláthatóságot vártak az oltóanyagokra vonatkozó
szerződések és az oltóanyagok elosztása terén.
 
Háttér
 
2021.  január  12-én  képviselők  a  koronavírus-oltóanyaggal  kapcsolatos  legfrissebb
fejleményekről kérdezték az Európai Bizottságot. Ezt követően a január 19-i plenáris ülésen
vitáztak az Unió globális koronavírus-stratégiájáról, ugyanazon a napon, amikor a Bizottság a
járvány elleni fellépésről szóló stratégiája frissített változatát közzétette.
 
Vita: február 10., szerda
 
Eljárás: a Tanács és a Bizottság felszólalása, állásfoglalás nélkül
 
További információ
Oltóanyag-szállítás és a szerződések átláthatósága: Pascal Canfin (Renew, Franciaország), a
környezetvédelmi bizottság elnökének nyilatkozata (2021.1.27.,  angol felirattal)
Sajtóközlemény: Koronavírus-oltóanyagok: Az Uniónak közösen és egymás iránti
szolidaritással kell válaszolnia (2021.1.19.)
Sajtóközlemény: Koronavírus-oltóanyagok: a képviselők nagyobb átláthatóságot és
egyértelműséget várnak (2021.1.12., angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/vaccines-delivery-and-contracts-transparency-envi-committee-canfin_I201633-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/vaccines-delivery-and-contracts-transparency-envi-committee-canfin_I201633-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210114IPR95615/koronavirus-oltoanyagok-kozos-es-egymas-irant-szolidaris-valasz-szukseges
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210114IPR95615/koronavirus-oltoanyagok-kozos-es-egymas-irant-szolidaris-valasz-szukseges
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210111IPR95308/covid-19-vaccines-meps-call-for-more-clarity-and-transparency
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210111IPR95308/covid-19-vaccines-meps-call-for-more-clarity-and-transparency
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-vaccine-strategy_17406_pk


A Parlament várhatóan jóváhagyja a járvány
hatásainak enyhítését szolgáló Helyreállítási és
Rezilienciaépítési Eszközt 
 
A Parlament kedden vitázik és szavaz a Helyreállítási és
Rezilenciaépítési Eszközről, amelynek célja, hogy
segítséget nyújtson a tagállamoknak a koronavírus-járvány
hatásainak enyhítésében.
 
A  járvány  gazdasági  és  társadalmi  következményeinek  csökkentését  célzó  nemzeti
intézkedéseknek  672,5  milliárd  eurós  pénzügyi  hátteret  biztosító  Helyreállítási  és
Rezilienciaépítési Eszköz a legnagyobb része az Unió helyreállítási csomagjának. Az eszköz
létrehozásáról szóló jogszabályról 2020 decemberében állapodott meg egymással a Parlament
és a tagállamok képviselőit tartalmazó Tanács.
 
Azok a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítő tervek jutnak uniós támogatáshoz, amelyek az
Unió kiemelt  szakpolitikai céljaira - a zöld átmenetre és a biológiai  sokféleségre, a ditiális
átalakulásra, a gazdasági kohézióra és a versenyképességre, a társadalmi és területi kohézióra
- fókuszálnak. Emellett további forrásokat szánnak olyan programokra, amelyek a válságra
adandó intézményi válasszal  és a válságra való felkészültséggel, illetve a gyerekekkel és
fiatalokkal, így oktatással és készségekkel foglakoznak.
 
A forrás a 2020 februárja óta már elindult, vagy a későbbiekben induló, a koronavírus gazdasági
és társadalmi következményeit kezelő prokejteket finanszíroz.
 
Vita és szavazás: február 9., kedd
 
A szavazás eredményének bejelentése: február 10., szerda
 
Eljárás: rendes jogalkotási eljárás, megállapodás első olvasatban
 
További információ
Jelentéstervezet a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról
Az eljárás lépései (angolul)
Jelentéstevő: Siegfried Mureşan (EPP, Románia)
Jelentéstevő: Eider Gardiazabal Rubial (S&D, Spanyolország)
Jelentéstevő: Dragoș Pîslaru (Renew, Románia)
EP kutatószolgálat: Az Unió jövőbeli finanszírozása - az MFF, saját források és az uniós
helyreállítási eszköz (angolul)
A Helyreállítási csomag alkotóelemei (5. oldal, angolul)
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https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_hu
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0214_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0214_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0214_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0214_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/124802/SIEGFRIED_MURESAN/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96991/EIDER_GARDIAZABAL+RUBIAL/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/197663/DRAGOS_PISLARU/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)652023
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)652023
https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf


Közösségi média: hogyan lehet egyensúlyba
hozni a demokratikus ellenőrzést és az alapvető
jogokat?
 
A képviselők szerdán a közösségi média, a politika és a
szólásszabadság összefüggéseiről vitáznak a közelmúlt
egyesült államokbeli és európai  eseményei kapcsán.
 
A képviselők a Tanács és a Bizottság képviselőivel folytatott vita során áttekintik, hogy hogyan
kerülhetők el csapdák a politika digitális térbe vonulása idején, azaz hogyan védhetjük meg a
demokráciát a hamisinformáció-áratattól és az uszítástól úgy, hogy közben nem csorbul a
politikai szólásszabadság és nem sérül a technológiai újító szellem. A képviselők az egyesült
államokbeli eseményeket, többek között a Capitolium ostromát és Donald Trump volt elnök
közösségimédia-fiókjainak  a  felfüggesztését  követően  várhatóan  az  alapvető  jogok
gyengüléséről, az európai médiaszabadság állapotáról, és a kül- és belföldi szereplők által
terjesztett álinformáció-kampányokról beszélnek majd.
 
Háttér
 
A szerdai vita hátterét az adja, hogy az Unióban a témában jelenleg számos jogalkotási és
szakpolitikai folyamat zajlik többek között az európai demokráciáról szóló cselekvési terv, a
digitális szolgáltatási törvény és a digitális piacokról szóló jogszabály keretében.
 
Vita: február 10., szerda
 
Eljárás: a Tanács és a Bizottság felszólalása vitáva és állásfoglalással
 
További információ
Az eljárás lépései (angolul)
EP kutatószolgálat: Trump dezinformációs "magafonja" : következmények és első tanulságok
(2021.2.2., angolul)
EP kutatószolgálat: A koronavírus hatása a média szabadságára (2020.5.8., angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2512(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)679076
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)679076
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651905
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Oroszországi fellépés a politikai ellenzékkel
szemben: vita Borrell-lel
 
Az Unió külügyi főképviselője, Josep Borrell kedden vitaja
meg a képviselőkkel az oroszországi politikai eseményeket,
köztük Alekszej Navalnij letartóztatását és az országos
tüntetéseket.
 
Az elmúlt hetekben többezer orosz vett részt a bebörtönzött ellenzéki vezető, Alekszej Navalnij
szabadon bocsátását követelő, és a korrupció és az egyre alacsonyabb életszínvonal ellen
tiltakozó  tüntetéseken.  Az  állam tömeges  letartóztatásokkal  és  a  tüntetések  széles  körű
leverésével  válaszolt.
 
Navalnijt február 2-án egy moszkvai bíróság két év nyolc hónap börtönbüntetésre ítélte. Az
ellenzéki vezetőt egy korábbi, felfüggesztett büntetés feltételeinek megsértése miatt ítélték el. A
próbaidőt sikkasztás vádja miatt szabták ki. Navalnij szerint a vád politikai okokból született.
 
Az Európai Emberi Jogi Bíróság szintén megalapozatlannak nevezte a vádat.
 
Az Unió külügyi főképviselője, Josep Borrell február 4-6. között Oroszországba látogat, ahol
többek közöt Szergej Lavrov külügyminiszterrel találkozik.
 
Miután Navalnij az ellene elkövetett mérgezéses merényletből Németországban felgyógyult,
visszament Oroszországba, ahol azonnal letartóztatták. A Parlament ezt követően állásfoglalást
fogadott el, amelyben Navalnij azonnali szabadon bocsátását, és Oroszország ellen jelentősebb
szigorúbb uniós szankciók bevezetését követeli.
 
Vita: február 9., kedd
 
Eljárás: az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, a Bizottság alelnökének
felszólalása
 
További információ
A Parlament 2021. január 21-i állásfoglalása Alekszej Navalnij letartóztatásáról
A Parlament 2020. szeptember 17-i állásfoglalása Alekszej Navalnij megmérgezéséről
Videó: Alekszej Navalnij letartóztatása Moszkvában - David McAllister (EPP, Németország), a
Külügyi Bizottság elnöke, és Andrius Kubilius (EPP, Litvánia) jelentéstevő nyilatkozata
(angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210119IPR95904/a-parlament-sokkal-szigorubb-unios-szankciokat-var-oroszorszag-ellen
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210119IPR95904/a-parlament-sokkal-szigorubb-unios-szankciokat-var-oroszorszag-ellen
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0018_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0232_HU.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/alexei-navalny-arrest-in-moscow-statements-mcallister-kubilius-afet_I201193-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/alexei-navalny-arrest-in-moscow-statements-mcallister-kubilius-afet_I201193-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/alexei-navalny-arrest-in-moscow-statements-mcallister-kubilius-afet_I201193-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-russia_17002_pk


Emberkereskedelem: szigorúbb intézkedések
kellenek a nők, a gyerekek és a migránsok
védelmére
 
Tegyen többet az EU az emberkereskedelem felszámolása
ellen, és sürgesse, hogy büntetendő tétel legyen az
áldozatok szexuális kizsákmányolása és a szexuális
szolgáltatások kérése.
 
Az Állampolgári Jogi és az Esélyegyenlőségi Bizottság közös jelentéséről szerdán vitázik és
kedden szavaz a Ház (az eredményt szerda reggel jelentik be). A jelentés szerint nagyobb
védelmet kell biztosítani az emberkereskedők áldozatául esett nőknek és gyermekeknek, a
menedékkérőknek, menekülteknek és migránsoknak.
 
A képviselők  a  2011-es emberkereskedelem elleni  irányelv  értékelése során a  szexuális
kizsákmányolásra koncentráltak. Ennek eredményeképpen az irányelv módosítására kérik a
Bizottságot annak érdekében, hogy a tagállamok minősítsék konkrétan büntetőjogi tétellé azt,
ha az emberkereskedelem áldozatait tudatosan szexuális szolgáltatás nyújtására kényszerítik.
 
A tervezet felhívja a figyelmet arra, hogy a koronavírus-járvány kitörte óta nagy mértékben
romlott az emberkereskedőknek áldozatul esettek helyzete. A képviselők azt is vizsgálták,
milyen szerepe lehet az internetnek, a közösségi  médiáknak és az új  technológiáknak az
emberkereskedelem elősegítésében illetve megelőzésében.
 
Vita: február 8., hétfő
 
Szavazás: február 9., kedd
 
 
A szavazás eredményének bejelentése: február 10., szerda reggel
 
Eljárás: saját kezdeményezésű jelentés
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További információ
Az eljárás lépései (angolul)
Sajtóközlemény: Emberkereskedelem: védeni kell a nőket és a gyermekeket, és oda kell
figyelni a szexuális kizsákmányolásra, mondják a képviselők (2021.1.27., angolul)
EP kutatószolgálat: Tanulmány a 2011/36 EU irányelv végrehajtásáról: migráció és társadalmi
nemi kérdések (2020. szeptember, angolul)
Tanulmány az Unión belüli emberkereskedelem gazdasági, társadalmi és emberi költségéről
(Európai Bizottság, 2020. október, angolul)
Jelentéstevő: Juan Fernando López Aguilar (S&D, Spanyolország)
Jelentéstevő: Maria Soraya Rodriguez-Ramos (Renew, Spanyolország)
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

9 I 18

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2029(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210122IPR96212/human-trafficking-protect-women-and-children-and-focus-on-sexual-exploitation
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210122IPR96212/human-trafficking-protect-women-and-children-and-focus-on-sexual-exploitation
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654176/EPRS_STU(2020)654176_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654176/EPRS_STU(2020)654176_EN.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/default/files/third_progress_report.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/default/files/third_progress_report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/4344/MARIA+SORAYA_RODRIGUEZ+RAMOS/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Körkörös gazdaság: a képviselők szigorúbb
fogyasztási és újrafeldolgozási szabályzást
várnak
 
Az EP arról vitázik és szavaz, hogy milyen elvek mentén
kell alakítani a szakpolitikákat ahhoz, hogy 2050-re
karbonsemleges, fenntartható, és teljesen körkörös
gazdaság működjön az EU-ban.
 
A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságban január 27-én
elfogadott jelentésről szóló vita hétfőn, a szavazás pedig kedden lesz. Az eredményt szerda
reggel jelentik be.
 
A képviselők hangsúlyozzák, hogy a jelenlegi  „kinyer-legyárt-ártalmatlanít" lineáris folyamaton
alapuló  gazdaságot  körkörössé  kell  alakítani.  Az  Unió  piacán  megjelenő  összes
termékkategória teljes életútját lefedő, 2030-ra kötelezően teljesítendő célok kijelölését kérik
annak  biztosítására,  hogy  csökkenjen  az  anyagok  felhasználásának  és  fogyasztásának
lábnyoma. Emellett olyan termék- és/vagy ágazatspecifikus kötelező célok meghatározását is
kérik a Bizottságtól, amelyek az újrafeldolgozás mértékét határoznák meg. A legfontosabb
javaslatok itt olvashatók (angolul).
 
Háttér
 
A Bizottság 2020 márciusában új tervet fogadott el a tisztább és versenyképesebb Európát
szolgáló, körforgásos gazdaságra vonatkozóan. A környezetvédelmi bizottság októberben
vitatta meg a kérdést.
 
A termékek környezeti hatásának akár 80 százaléka már a tervezőasztalon eldől. A globális
gazdaság anyagigénye a következő 40 év alatt várhatóan megduplázódik, ugyanakkor az éves
hulladéktermelés az előrejelzések szerint 2050-re 70 százalékkal nő. Az üvegházhatású gázok
kibocsátásának a felét,  a biológiai  sokszínűség elvesztésánek és a vízhiánynak pedig 90
százalékát az alapanyagok kitermelése és feldolgozása okozza.
 
Vita: február 8., hétfő
 
Szavazás: február 9., kedd
 
 
A szavazás eredményének bejelentése: február 10., szerda reggel
 
Eljárás: saját kezdeményezésű jelentés
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0008_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210122IPR96214/meps-call-for-binding-2030-targets-for-materials-use-and-consumption-footprint
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210122IPR96214/meps-call-for-binding-2030-targets-for-materials-use-and-consumption-footprint
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN


További információ
Jelentéstervezet
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2021.1.27., angolul)
Jan Huitema (Renew, Hollandia) jelentéstevő videónyilatkozata (2021.1.27., angolul)
Az eljárás lépései (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0008_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210122IPR96214/meps-call-for-binding-2030-targets-for-materials-use-and-consumption-footprint
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/circular-economy-statement-by-jan-huitema-re-nl-rapporteur_I201460-V_v
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2077(INI)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/circular-economy_17610_pk


A minimálbér segítene az egyenlőtlenségek
csökkentésében, mondják a képviselők
 
A képviselők az egyenlőtlenségek elleni küzdelemről és a
dolgozói szegénység egyre elterjedtebb problémájáról
vitáznak és szavaznak.
 
A jelentéstervezet megállapítja, hogy a „szegénység legjobb ellenszere a munka" alapelv nem
mindig működik az alacsony bérezésű ágazatokban vagy azok esetében, akik bizonytalan vagy
atipikus  munkaviszonyban  vannak.  Egy,  a  szegénységi  küszöb  feletti,  kötelező  uniós
minimálbérre vonatkozó uniós irányelv segítene csökkenteni a tagállamok közötti és az azokon
belüli egyenlőtlenségeket.
 
A képviselők hangsúlyozzák a digitális ágazatban dolgozók védelmének fontosságát, ez a
munkaerő ugyanis nem rendelkezik a más ágazatokban dolgozókhoz hasonló munkavállalói és
szociális  jogokkal.  Ezért  felkérik  a  Bizottságot,  hogy  tegyen  jogszabályjavaslatot  az  ún.
„platform-munkavállalók"  szociális  hálójának  és  szakszervezeti  önszerveződési  jogának
biztosítására. A képviselők a munkavállalók munkakörülményeinek minimálszintjére vonatkozó
uniós  jogszabályokat  is  megerősítenék,  különösen  az  atipikus  vagy  bizonytalan
munkaviszonyban  dolgozók  esetében.
 
A vita hétfőn zajlik, a szavazás végeredményét pedig szerdán jelentik be.
 
Vita: február 8., hétfő
 
Szavazás: február 9., kedd
 
A szavazás eredményének bejelentése: február 10., szerda  
 
Eljárás: saját kezdeményezésű jelentés
 
További információ
Jelentéstervezet
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2021.1.15., angolul)
Jelentéstevő: Özlem Demirel (The Left, Németország)
Az eljárás lépései (angolul)
Eurostat életminőség-indikátorok (angolul)
Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) dolgozói
szegénységről szóló oldala (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0006_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210111IPR95319/meps-call-for-measures-to-tackle-in-work-poverty
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/197468/OZLEM_DEMIREL/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2188(INI)
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://www.eurofound.europa.eu/topic/working-poor
https://www.eurofound.europa.eu/topic/working-poor
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Könnyítés a szállítási ágazatnak a koronavírus-
járvány alatt
 
A Parlament a szállítási ágazat támogatása érdekében
meghosszabbítja többek között a légitársaságok résidőinek
elosztására és a lejáró jogosítványokra vonatkozó
határidőket.
 
A Parlament tavaly márciusban felfüggesztette a légitársaságokra vonatkozó „használd fel vagy
elveszíted" szabályt annak érdekében, hogy ne szálljanak üres repülők Európa felett. Így a
légitársaságok nem használták ki a fel- és leszállásra szolgáló résidejüket pusztán azért, hogy
megtarthassák azt a következő szezonra. A kivételes időszak azonban idén március 27-én lejár.
 
A képviselők most arról szavaznak, hogy hogyan lehet majd visszatérni a „használd fel vagy
elveszíted" szabály rendes alkalmazásához. A Parlament és a Tanács között létrejött politikai
megállapodás értelmében a 2021-es nyári és téli szezonban a légitársaságoknak a résidők
legalább 50 százalékát ki kell használniuk (a járvány előtt előírt 80 százalék helyett) ahhoz,
hogy a fel- és leszállási idősávjaikat a következő szezonra is megtarthassák.
 
A  Par lament  emel let t  egyes  i ratok  és  engedélyek  érvényességének  ismétel t
meghosszabbításáról,  és  a  szállítmányozási  ágazatban  időről  időre  szükséges  egyes
ellenőrzések  és  képzések  elhalasztásáról  is  szavaz.
 
Szavazás: február 10., szerda
 
A szavazás eredménye: február 11., csütörtök
 
Eljárás: rendes jogalkotási eljárás, megállapodás első olvasatban
 
További információ
Az eljárás lépései - reptéri résidők (angolul)
Az eljárás lépései - iratok érvényessége (angolul)

Plenáris ülés

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

13 I 18

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0358(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0012(COD)


Női jogok: messze még az egyenjogúság
 
A képviselők áttekintik, mire jutott a világ az elmúlt 25
évben a női jogok terén  és milyen feladatok maradnak,
miközben a koronavírus-járvány csak súlyosbítja az
egyenlőtlenségeket.
 
A képviselők a pekingi nyilatkozat és cselekvési platform elfogadása után több mint negyed
évszázaddal felmérik, hogy mit sikerült elérni, és leginkább: milyen további feladatok maradnak
a nők jogainak és a nemi esélyegyenlőségnek a biztosítása érdekében.
 
Várhatóan érintik, hogy a nők világszerte és Európában is továbbra is erőszakkal, gazdasági
egyenlőtlenséggel, a döntéshozó szervekben a képviselet hiányával, és az alapvető jogaik
elleni  támadásokkal  néznek szembe -  különösen érvényes ez egyes uniós országokra.  A
képviselők  azt  is  kiemelhetik,  hogy  a  koronavírus-járvány  súlyosbítja  a  meglévő  nemi
esélyegyenlőtlenséget.
 
A vita szerdán, az azt lezáró állásfoglalásról szóló szavazás pedig csütörtökön lesz.
 
Háttér
 
A nők és a férfiak egyenjogúságának alapelveit egységbe foglaló pekingi nyilatkozatot 1995.
szeptember 15-én fogadta el az ENSZ 4. női világkonferenciája. A cselekvési platform egyes
területeken  (gazdaság,  oktatás,  egészség,  erőszak,  döntéshozatal,  stb.)  kért  stratégiai
lépéseket.
 
Vita: február 10., szerda
 
Szavazás és a szavazás eredményének bejelentése: február 11., csütörtök
 
Eljárás: a Tanács és a Bizottság felszólalása állásfoglalással
 
További információ
Az eljárás lépései (angolul)
EP kutatószolgálat: Nemek közti egyenlőség, tematikus gyűjtemény (angolul)
EP kutatószolgálat: Nehézségek a nemek közötti egyenlőség területén a koronavírus-járvány
idején (2021. január, angolul)
EP tanulmány: A koronavírus-járvány hatása a nemek szempontjából vizsgálva (2020.
szeptember, angolul)
Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete: A koronavírus és a nemek közötti egyenlőség
(angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2509(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_Gender_equality_2020_final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/659440/EPRS_ATA(2021)659440_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/659440/EPRS_ATA(2021)659440_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658227/IPOL_STU(2020)658227_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658227/IPOL_STU(2020)658227_EN.pdf
https://eige.europa.eu/topics/health/covid-19-and-gender-equality
https://eige.europa.eu/topics/health/covid-19-and-gender-equality
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/gender-balance_17503_pk


Ukrajna: fel kell lépni a korrupció és az
oligarchák ellen, mondják a képviselők
 
A Parlament egy szerdai vita és szavazás során értékeli az
Ukrajnával kötött uniós társulási megállapodás működését.
 
A Külügyi  Bizottság képviselői  a  plenárisra  benyújtott  jelentéstervezetben üdvözlik,  hogy
Ukrajna lépéseket tett  a társulási  megállapodásban vállalt  kötelezettségei végrehajtására,
különösen a mezőgazdaságban, az energiaiparban, a bankágazatban, a digitális gazdaság, a
környezet, és a választási eljárások területén.
 
Azonban a visszalépések elkerülése érdekében további reformokra van szükség, mindenekelőtt
az igazságszolgáltatás területén:  az ukránok az igazságügyi  intézmények iránt  vannak a
legkevésbé bizalommal.  A képviselők emellett  a független gazdasági  intézményekre és a
végrehajtó  hatóságokra  kifejtett  politikai  nyomás  miatt  is  bírálják  az  ukrán  kormányt,  és
csalódottságukat  fejezik  ki,  amiért  az  országban  még  mindig  nem látszik  előrelépés  az
oligarcharendszer  leépítésében.
 
A jelentésről szerdán vitázik a Ház, a szavazás végeredményét pedig csütörtökön jelentik be.
 
Vita és szavazás: február 10., szerda
 
A szavazás eredményének bejelentése: február 11., csütörtök
 
Eljárás: nem jogalkotási állásfoglalás
 
További információ
Az eljárás lépései (angolul)
Jelentéstevő: Michael Gahler (EPP, Németország)
EP kutatószolgálat: Az Unió és Ukrajna közötti társulási megállapodás (2020.7.4., angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0219_HU.pdf
https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/eastern-partnership/ukraine/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2202(INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/2341/MICHAEL_GAHLER/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)642844
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-ukraine_16606_pk


A képviselők a belaruszi nukleáris erőmű
működésének felfüggesztését kérik
 
A képviselők a belaruszi osztroveci nukleáris erőmű
biztonságával kapcsolatban  várhatóan komoly
kétségeiknek adnak hangot egy csütörtöki vita és szavazás
során.
 
Az állásfoglalás-tervezet számos kétséget felvet az osztraveci nukleáris erőmű sietős üzembe
helyezésével, illetve a reaktor gyakori vészleállásairól és a meghibásodásokról szóló hivatalos
tájékoztatás és az átláthatóság hiányával kapcsolatban.
 
Az erőmű a biztonságosságával  kapcsolatos fenntartások ellenére 2020.  november  3-án
anélkül kezdte el az áramtermelést, hogy teljes egészében végrehajtotta volna egy 2018-as
uniós konzultatív szakértői vizsgálat és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség javaslatait,
mondják a képviselők.
 
Háttér
 
Az orosz Rosatom által épített osztroveci nukleáris erőmű 50 kim-re található a litván fővárostól,
Vilniustól, és Lengyelországhoz, Lettországhoz és Észtországhoz is közel van.
 
Az Unió és Belarusz között november 3-án, az osztroveci erőmű hálózatra csatlakoztatásakor
szakadt meg az áramkereskedelem azt követően, hogy a balti államok 2020 augusztusában
közös  határozatot  hoztak  arról ,  hogy  az  erőmű  indulásakor  megszakít ják  az
energiakereskedelmet  Belarusszal.
 
Vita és szavazás: február 11., csütörtök
 
Eljárás: szóbeli választ igénylő kérdés a Bizottsághoz
 
További információ
Állásfoglalás-tervezet (angolul)
Szóbeli választ igénylő kérdés a Bizottsághoz (angolul)
Az eljárás lépései (angolul)
EP kutatószolgálat: A belaruszi nukleáris létesítmények biztonságossága (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ITRE/RE/2021/01-28/1222842EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ITRE/QO/2021/01-28/1222845EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2511(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583789/EPRS_ATA(2016)583789_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


A Parlament az abortusz lengyelországi de facto
betiltásáról vitázik 
 
A képviselők egy kedd reggeli vitában várhatóan elítélik a
lengyelországi abortuszjogok felszámolását azt követően,
hogy hatályba lépett a lengyel alkotmánybíróság döntése.
 
A képviselők  várhatóan  az  alapvető  jogok,  a  jogállamiság  és  az  Unió  alapértékei  elleni
támadásnak minősítik, és elítélik majd a rendkívül szigorú törvényt, amely gyakorlatilag betiltja a
művi  terhességmegszakítást  Lengyelországban.  Egyetlen  uniós  országban  sem  lehet
alkotmányellenesnek nevezni és büntetéssel sújtani a nők saját terhességükkel kapcsolatos
döntését, tehetik hozzá. A képviselők várhatóan támogatásukról és szolidaritásukról biztosítják
a törvény ellen tiltakozó tüntetőket, és elítélik a békés tüntetők ellen alkalmazott aránytalan
mértékű erőszakot.
 
Háttér
 
A lengyel alkotmánybíróság 2020 októberében az alkotmánnyal „összeegyeztethetetlennek"
nevezte, és súlyos magzati rendellenesség esetén is törvényen kívül helyezte az abortuszt. Ez
a döntés lépett életbe január 27-én, és gyakorlatilag minden abortuszt betilt azokon az eseteken
kívül,  ha  az  anya  élete  veszélyben  van,  vagy  ha  a  magzat  vérfertőzés  vagy  erőszak
eredményeképpen  jött  létre.
 
Vita: február 9., kedd
 
Eljárás: a Tanács és a Bizottság felszólalása, állásfoglalás nélkül
 
További információ
Képviselők nyilatkozata: A lengyelországi abortusztilalom támadás a nők alapvető jogai ellen
(2021.1.28., angolul)
Sajtóközlemény: Az abortuszhoz való jog de facto lengyelországi betiltása nők életét sodorja
veszélybe, mondja a Parlament (2020.11.26.)
Képviselők nyilatkozata: Nagyon aggasztóak a nők jogai elleni lengyelországi támadások
(2020.11.24., angolul)
Képviselők nyilatkozata: Lengyelország: vezető képviselők a lengyelországi de facto
abortusztilalom ellen (2020.10.22., angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210128IPR96601/the-abortion-ban-in-poland-is-an-attack-on-women-s-and-fundamental-rights
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210128IPR96601/the-abortion-ban-in-poland-is-an-attack-on-women-s-and-fundamental-rights
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201120IPR92132/ep-az-abortuszhoz-de-facto-lengyel-betiltasa-nok-eletet-sodorja-veszelybe
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201120IPR92132/ep-az-abortuszhoz-de-facto-lengyel-betiltasa-nok-eletet-sodorja-veszelybe
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201123IPR92210/we-are-deeply-concerned-by-the-attacks-on-women-s-rights-in-poland
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201123IPR92210/we-are-deeply-concerned-by-the-attacks-on-women-s-rights-in-poland
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201022IPR89930/poland-leading-meps-against-the-de-facto-ban-on-abortion
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201022IPR89930/poland-leading-meps-against-the-de-facto-ban-on-abortion
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


•

•

•
•

•

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

Az Európai Központi Bank 2020-as éves jelentése, Simon, vita hétfőn, szavazási
eredmény szerdán 
A koronavírus hatása a fiatalokra és a sportra, szóbeli választ igénylő kérdés, vita
hétfőn, szavazási eredmény szerdán  
Mianmari és jemeni helyzet, vita kedden, szavazási eredmény csütörtökön 
A tőkepiacok  helyreállítási  csomagja,  Ferber,  Kovařík,  vita  szerdán,  szavazási
eredmény  csütörtökön 
A kazahsztáni emberi jogi helyzet, vita csütörtökön, szavazási eredmény csütörtökön
 

Plenáris ülés

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

18 I 18


