
 

Plenáris hírlevél
2021. március 8-11., Brüsszel
 
Konferencia Európa jövőjéről: közös nyilakozatot írnak alá az Unió
intézményei 
A szerdai nyilatkozattal elindulhat a konferencia szervezése. A konferencia célja, hogy
megoldást találjon az Unió régóta tartó és új problémáira, és megerősítse az európai
szolidaritást.
 
 
Nemzetközi nőnap a plenárison 
Jacinda Ardern, Új-Zéland miniszterelnöke és a Parlament elnöke, David Sassoli szólal
fel a plenárison hétfőn a nemzetközi nőnap alkalmából.
 
 
A stratégiai és innovatív befektetéseket ösztönző InvestEU
programról szavaznak a képviselők  
A Parlament várhatóan elfogadja az állami és magánforrásokat mozgósító, és a
finanszírozáshoz való hozzáférést leegyszerűsítő új InvestEU programot.
 
 
Egészségügy: a Parlament várhatóan elfogadja az Unió új
egészségügyi programját 
A képviselők döntenek az 5,1 milliárd eurós egészségügyi programról, amelynek célja,
hogy az EU egészségügyi rendszerei  2021 és 2027 között  jobban felkészülhessenek
a jövőbeli veszélyekre.
 
 
A képviselők széndioxid-kibocsátási díjat vetnének ki az uniós
importra 
Az EP  a globális éghajlatvédelmi ambíciók ösztönzéséről és a klímaváltozás ellen
kevésbé aktívan fellépő országokból érkező importra kivetendő díjról szóló
állásfoglalásról dönt.
 
 
A vállalatoknak értékláncaikon belül az emberi jogok és a környezet
védelmére is figyelniük kell 
Az EP kötelező uniós szabályzást vár, amely megállapítja a felelősségteljes üzleti
magatartás normáit és elszámoltatja a cégeket az embereknek vagy a bolygónak
okozott kárért.
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A médiaszabadság elleni támadás Lengyelországban,
Magyarországon és Szlovéniában 
A képviselők szerdán a Tanáccsal és a Bizottsággal vitatják meg a lengyel, magyar és
szlovén hatóságok törekvéseit a független sajtó elhallgattatására.
 
 
Az Unió az LMBTIQ-szabadság zónája, jelentik ki várhatóan a
képviselők 
A képviselők egy szerdai vita és csütörtöki szavazás során várhatóan felszólítanak
arra, hogy a lengyelországi LMBTIQ-mentes övezetekre válaszul az Unió legyen az
LMBTIQ-szabadság zónája.
 
 
  A plenárison az „Openlux" adóügyi tényfeltárás 
A képviselők az oknyomozó újságírók által nemrég feltárt „Openlux" ügyről és az
adóelkerülés felszámolásának módszereiről vitáznak a plenáris ülésen.
 
 
Legyen nagyobb hangsúly a szociálpolitikán a járvány utáni
helyreállítási tervekben, kérik a képviselők 
Az EP az idei uniós gazdaságpolitikai egyeztetés prioritásairól vitázik és szavaz,
kiemelve a szociálpolitika és a strukturális reformok szerepét a helyreállításban.
 
 
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/2021-03-08
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További információ
Napirendtervezet
Élő közvetítés a plenáris ülésről (EbS+)
Sajtótájékoztatók és egyéb események élő közvetítése (EP Live)
Az EP multimédiás honlapja (angolul)
EP Newshub
A képviselőcsoportok plenáris előtti sajtótájékoztatója (2021.3.8., 15:30-16:30)
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http://www.europarl.europa.eu//news/hu/agenda/briefing/2021-03-08
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/#/template=newslist&order=time&mp=0-0
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/pre-session-briefing_20210308-1530-SPECIAL-PRESSER_vd


Kapcsolatok 
 
 
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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https://twitter.com/Europarl_HU


Konferencia Európa jövőjéről: közös nyilakozatot
írnak alá az Unió intézményei
 
A szerdai nyilatkozattal elindulhat a konferencia
szervezése. A konferencia célja, hogy megoldást találjon az
Unió régóta tartó és új problémáira, és megerősítse az
európai szolidaritást.
 
Az Európa jövőjéről rendezendő konferenciáról szóló közös nyilatkozatot az Európai Parlament,
az Európai  Unió Tanácsa és az Európai  Bizottság elnökei:  David  Sassoli,  António  Costa
portugál miniszterelnök és Ursula von der Leyen írják alá. Ezzel kezdetét veszi az a folyamat,
amelynek célja, hogy az európaiak aktív részvételével átformálja az uniós szakpolitikákat és
intézményeket. A nyilatkozatban szerepel, hogy az uniós intézmények kötelezettséget vállalnak
azért, hogy az európaiak meghallgatása után a Szerződésekben meghatározott felelősségi
területeik szerint kövessék a konferencia ajánlásait.
 
A  mindenki  előtt  nyitva  álló,  átlátható  módon szervezett  konferencia  munkájába európai,
nemzeti, regionális és helyi szinten kapcsolódhatnak be a különböző hátterű uniós polgárok, a
civil szféra képviselői és egyéb érdeklődők. Meghatározhatják a konferencia hangvételét és az
általa feldolgozandó témákat, és egy többnyelvű, digitális platformon keresztül csatlakozhatnak
számos eseményhez.
 
A parlamenti Elnökök Értekezlete (a Parlament és a képviselőcsoportok elnökei) közleménye a
közös nyilatkozat jóváhagyásáról itt olvasható (angolul).
 
Ünnepélyes aláírás: március 10., szerda
 
Eljárás: ünnepélyes ülés
 
További információ
A  COVID19-világjárvány és annak következményei elleni küzdelem érdekében szükséges
összehangolt uniós fellépésről szóló parlamenti állásfoglalás (2020.4.17.)
Sajtóközlemény: A parlamenti Elnökök Értekezletének nyilatkozata a Schuman-nyilatkozat
évforulóján (2020.5.7.)
EP kutatószolgálat: Az Európa jövőjéről szóló konferencia (2020.6.11., angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210301IPR98957/ep-leaders-approve-conference-on-the-future-of-europe-s-founding-declaration
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200507IPR78608/az-elnokok-ertekezletenek-nyilatkozata-a-schuman-nyilatkozat-evforulojan
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200507IPR78608/az-elnokok-ertekezletenek-nyilatkozata-a-schuman-nyilatkozat-evforulojan
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)651959
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-on-future-of-europe_17609_pk


Nemzetközi nőnap a plenárison
 
Jacinda Ardern, Új-Zéland miniszterelnöke és a Parlament
elnöke, David Sassoli szólal fel a plenárison hétfőn a
nemzetközi nőnap alkalmából.
 
Az új-zélandi miniszerelnök a koronavírus-járvány idején a vezető pozíciót betöltő nőkről szóló
videóüzenetében várhatóan politikai vezetőként szerzett tapasztalatairól számol be. Emlékeztet
arra,  hogy sok nő a frontvonalban küzd a járvány ellen.  Várhatóan hangsúlyozza, hogy a
járvány kezeléséről szóló döntésekben és a döntéseket meghozó testületekben nőknek is
helyet  kell  biztosítan  azért,  hogy  a  válságkezelés  során  mindenki  igényeire  tekintettel
lehessenek.
 
A plenáris ülés hivatalos megnyitása előtt a Parlament elnöke is felszólal.
 
Közösségimédia-események
 
Hétfőn  11  órakor  a  Nőjogi  és  Esélyegyenlőségi  Bizottság  elnöke,  Evelyn  Regner  (S&D,
Ausztria)  a  Facebookon  élőben  válaszol  az  érdeklődők  kérdéseire  a  nemek  közötti
egyenlőséggel,  illetve azzal  kapcsolatban,  hogy hogyan súlyosbította  a  járvány azokat  a
nehézségeket, amelyekkel számos nő egyébként is szembenéz. A Facebook Live-beszélgetés
itt követhető.
 
12 órakor a képviselő Anja Rubik lengyel modellel és aktivistával beszélget az Instagramon. Az
Instagram-beszélgetés itt követhető.
 
Nemzetközi nőnapi ülés: március 8., hétfő
 
További információ
Parlamenti állásfoglalás a koronavírus okozta válság és a válságot követő időszak nemi
dimenziójáról
Nemzetközi nőnap, 2021
EP kutatószolgálat: Küzdelem a nemek közötti egyenlőségért, szemben a járvánnyal és a
fennálló problémákkal (2021. január, angolul)
EP kutatószolgálat: Koronavírus: A nemi szempontokat is figyelembe vévő válságkezelésre
van szükség (2021. február, angolul)
EP kutatószolgálat, tematikus válogatás: Nők a koronavírus-járvány elleni harc élvonalában
(2021. március, angolul)
EP kutatószolgálat, ifnografika: A koronavírus-járvány: újabb választóvonal a nemek között?
(angolul)
Audiovizuális infoklip: A koronavírus-válság hatása a nőkre
A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nemzetközi nőnap alkalmából létrehozott honlapja
(angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96998/EVELYN_REGNER/home
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.instagram.com/europeanparliament/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/kiemelt-tema
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/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689348
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689348
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/230495/ICM-ThD-IWDFEMM2021.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/230495/ICM-ThD-IWDFEMM2021.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679100/EPRS_ATA(2021)679100_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679100/EPRS_ATA(2021)679100_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/infoclip-women-and-the-impact-of-the-covid-19-crisis-_I201104-V_v
http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/femm/international-women-day
http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/femm/international-women-day
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/international-women-s-day_4601_pk


A stratégiai és innovatív befektetéseket
ösztönző InvestEU programról szavaznak a
képviselők 
 
A Parlament várhatóan elfogadja az állami és
magánforrásokat mozgósító, és a finanszírozáshoz való
hozzáférést leegyszerűsítő új InvestEU programot.
 
A vita és a szavazás kedden lesz, az eredményt aznap 19 órakor jelentik be.
 
Az InvestEU az uniós költségvetésben található, a jelenlegi árfolyamon számított 26 milliárd
euró  értékű  garanciára  támaszkodva  2021  és  2027  között  várhatóan  400  milliárd  eurós
befektetést  generál  az  Európai  Unióban.
 
A programról decemberben született ideiglenes megállapodás a tagállamokat tömörítő Tanács
és a Parlament között. Célja, hogy fokozza az Unióban a gyógyszer-, orvosi műszer- és és
berendezés-gyártás, valamint az informatikai és kommunikációs technológiák, komponensek és
készülékek gyártását célzó stratégiai befektetést. A parlamenti Költségvetési és Gazdasági és
Moneráis Bizottság tárgyalói elérték, hogy a járvány okozta válságot megszenvedő kis- és
középvállalkozások tőketámogatásban részesüljenek.
 
A 750 milliárd eurós uniós Next Generation EU helyreállítási terv részét képező InvestEU olyan
fenntartható projektek finanszírozásához is hozzájárul majd, amelyek igazolhatóan kedvező
környezeti, éghajlati és társadalmi hatással járnak.
 
Vita, szavazás és a szavazás eredményének bejelentése: március 9., kedd
 
Eljárás: rendes jogalkotási eljárás
 
További információ
Az eljárás lépései (angolul)
Az InvestEU honlapja, az Unió által támogatott projektek példáival
EP kutatószolgálat: Az InvestEU program - a korábbi befektetési program folytatása a új
költségvetési időszakban (angolul)
Jelentéstevő, Költségvetési Bizottság: José Manuel Fernandes (EPP, Portugália)
Jelentéstevő, Gazdasági és Monetáris Bizottság: Irene Tinagli (S&D, Olaszország)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_2344
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_hu
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0108(COD)&l=en
https://europa.eu/investeu/home_hu
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635519
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635519
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/197591/IRENE_TINAGLI/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/investeu_18001_pk


Egészségügy: a Parlament várhatóan elfogadja
az Unió új egészségügyi programját
 
A képviselők döntenek az 5,1 milliárd eurós egészségügyi
programról, amelynek célja, hogy az EU egészségügyi
rendszerei  2021 és 2027 között  jobban felkészülhessenek
a jövőbeli veszélyekre.
 
A  keddi  vitát  követően  a  Parlament  szavaz  a  Tanáccsal  2020.  december  14-én  kötött
ideiglenes  megállapodásról;  a  szavazás  eredményét  aznap  19  órakor  jelentik  be.  A
kompromisszum értelmében az egészségügyi cselekvési terv olyan területeken járul hozzá a
tagállami kiadásokhoz, ahol az uniós szintű közbenjárás egyértelműen hasznos: a határon
átnyúló  egészségügyi  veszélyek  kezelésében,  gyógyszerek  és  orvosi  eszközök
elérhetőségének, hozzáférhetőségének és megfizethetőségének megteremtésében, és az
európai egészségügyi adattér létrehozásában. A részletek itt  olvashatók (angolul).
 
Háttér
 
2020 májusában a koronavírus-járványra válaszul a Bizottság a 2021-2027 közötti időszakra új,
önálló egészségügyi cselekvési tervvel (az „EU az egészségügyért" programmal) állt elő. A
program  segít  a  tagállamoknak  jobban  felkészülni  a  határokon  átnyúló  veszélyekre  és
ellenállóbbá tenni a nemzeti egészségügyi rendszereiket. Az Unió így nem csupán a következő
járvánnyal,  hanem  az  idősödő  népesség  és  az  egészségi  egyenlőtlenségek  jelentette
problémával  is  felkészültebben  nézhet  majd  szembe.
 
Vita, szavazás és a szavazás eredményeinek bejelentése: március 9., kedd
 
Eljárás: rendes jogalkotási eljárás
 
További információ
Sajtóközlemény a kompromisszumos megállapodás megkötésekor (2020.12.14., angolul)
Az eljárás lépései (angolul)
Jelentéstevő: Cristian-Silviu Bușoi (EPP, Románia)
EP kutatószolgálat: Az EU az egészségügyért program (2021.2.3., angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag 1.
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag 2.
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https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2021/01-14/Compromise_text_EU4Health_sgs20_005719_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201211IPR93655/eu4health-meps-reach-deal-with-council-on-2021-2027-eu-health-programme
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_hu
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201211IPR93655/eu4health-meps-reach-deal-with-council-on-2021-2027-eu-health-programme
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0102(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/38420/CRISTIAN-SILVIU_BUSOI/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659258/EPRS_BRI(2020)659258_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu4health_16801_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu4health_18003_pk


A képviselők széndioxid-kibocsátási díjat
vetnének ki az uniós importra
 
Az EP  a globális éghajlatvédelmi ambíciók ösztönzéséről
és a klímaváltozás ellen kevésbé aktívan fellépő
országokból érkező importra kivetendő díjról szóló
állásfoglalásról dönt.
 
A képviselők a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályaival összhangban álló, az Unióba
érkező  importáruk  karbonintenzitását  ellensúlyozó  mechanizmusról  szóló  állásfoglalás-
tervezetről vitáznak hétfőn és szavaznak szerdán. Az állásfoglalás-tervezet szerint az Unió
nagyratörő klímatervei nem vezethetnek a széndioxid-kibocsátás ún. „áthelyezéséhez", hiszen
az  Unió  éghajlatváltozás  elleni  erőfeszítése  mit  nem  ér  akkor,  ha  az  uniós  széndioxid-
kibocsátás egyszerűen átkerül olyan országokba, ahol nem olyan szigorú az üvegházhatású
gázok kibocsátására vonatkozó szabályzás.
 
A  párizsi  megállapodás  céljainak  elérése  érdekében  a  világ  minden  országát  az
éghajlatváltozás elleni erőfeszítések növelésére kellene biztatni, áll a tervezetben. A képviselők
várhatóan javasolják, hogy az Unió vessen ki széndioxid-kibocsátási díjat azokra az Unión
kívülről érkező árukra, amelyekre nem elég ambíciózus szabályzás vonatkozik a kiindulási
helyükön.  Azonban  a  karbondíj  nem válhat  a  kereskedelmi  protekcionizmus  eszközévé,
hangsúlyozzák  majd  a  képviselők.
 
Háttér
 
A Bizottság várhatóan 2021 második felében nyújtja be a zöld megállapodás részét képező, az
Unióba érkező importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmusról szóló javaslatát.
Emellett  arra  is  javaslatot  tesz,  hogy  a  befolyó  összeg  hogyan  járuljon  hozzá  az  uniós
költségvetés  finanszírozásához.
 
A  Parlament  fontos  szerepet  játszott  abban,  hogy  az  Unió  éghajlati  jogszabályjavaslatai
szigorúbbá váltak.  A  Parlament  2019.  november  28-án  éghajlati  vészhelyzetet  hirdetett.
 
Vita: március 8., hétfő
 
Szavazás és a szavazás eredményének bejelentése:  március 10., szerda
 
Eljárás: saját kezdeményezésű jelentés
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https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-european-green-deal
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191121IPR67110/a-parlament-eghajlatvaltozasi-veszhelyzetet-hirdetett


További információ
Az eljárás lépései (angolul)
Jelentés az importált fogyasztási cikkek karbonintenzitását ellensúlyozó, WTO-kompatibilis
uniós mechanizmusról
Bevezető hatásvizsgálat az importált fogyasztási cikkek karbonintenzitását ellensúlyozó
mechanizmusról (Európai Bizottság)
Sajtóközlemény: Klímarendelet: a képviselők 60 százalékra növelnék a 2030-as
kibocsátáscsökkentési célt (2020.10.8.)
EP kutatószolgálat: Éghajlatváltozás és éghajlati fellépés (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag 1.
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag 2.
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2043(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0019_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0019_HU.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201002IPR88431/klimarendelet-az-ep-60-szazalekra-novelne-a-2030-as-kibocsatascsokkentesi-celt
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201002IPR88431/klimarendelet-az-ep-60-szazalekra-novelne-a-2030-as-kibocsatascsokkentesi-celt
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652032/EPRS_BRI(2020)652032_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_14101_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_17506_pk


A vállalatoknak értékláncaikon belül az emberi
jogok és a környezet védelmére is figyelniük kell
 
Az EP kötelező uniós szabályzást vár, amely megállapítja a
felelősségteljes üzleti magatartás normáit és elszámoltatja
a cégeket az embereknek vagy a bolygónak okozott kárért.
 
A  Jogi  Bizottságban  előkészített,  a  vállalati  elvárható  gondosságról  és  a  vállalati
felelősségvállalásről  szóló  jogalkotási  kezdeményezési  javaslat  sürgősen  olyan
jogszabályjavaslat benyújtására kéri az Európai Bizottságot, amely biztosítja, hogy ha egy cég
megsérti  az  emberi  jogokat  vagy  a  jó  kormányzást,  vagy  környezeti  kárt  okoz,  akkor
felelősségre lehessen ezért vonni. A szabályoknak akkor is érvényesnek kell lennie, ha a cégek
csak hozzájárulnak a károkozáshoz. Az új  szabályzásnak emellett hatékonyabban kellene
védenie  az  áldozatok  jogait,  szavatolnia  kellene  a  jogorvoslati  lehetőség  biztosítását  és
vonatkoznia kellene minden, nem tagállami vállalatra is, amely be kíván lépni az uniós belső
piacra.
 
A vitára hétfőn, a szavazásra szerdán kerül sor.
 
Háttér
 
Egy 2020 februárjában kiadott bizottsági tanulmány szerint háromból egy uniós vállalatnál
vannak érvényben elvárható gondossági szabályok, és a megkérdezett európai vállalkozások
70 százaléka támogatja  az  európai  szintű,  az  elvárható  vállalati  gondosságra  vonatkozó
szabályok bevezetését. Didier Reynders igazságügyi biztos egy, a Jogi Bizottságban folytatott
vita alkalmával biztosította a képviselőket arról, hogy az év első felében várható bizottsági
jogalkotási javaslat szervesen illeszkedik majd az európai zöld megállapodásba és az európai
helyreállítási tervbe.
 
Vita: március 8., hétfő
 
Szavazás és a szavazás eredményének bejelentése: március 10., szerda 
 
Eljárás: jogalkotási kezdeményezés
 
További információ
Jelentéstervezet a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a vállalati átvilágításról és a vállalati
elszámoltathatóságról
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2021.1.27., angolul)
EP kutatószolgálat: Útban az értékláncokban érvényesítendő vállalati gondosság kötelezővé
válása felé (2020.10.22., angolul)
EP kutatószolgálat: Vállalati elvárható gondosság és válallati felelősségvállalás (2020.10.20.,
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

10 I 16

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200901IPR86104/meps-to-discuss-upcoming-sustainable-corporate-governance-initiative
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200901IPR86104/meps-to-discuss-upcoming-sustainable-corporate-governance-initiative
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_hu
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_hu
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_hu
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0018_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0018_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210122IPR96215/meps-hold-companies-accountable-for-harm-caused-to-people-and-planet
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659299/EPRS_BRI(2020)659299_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659299/EPRS_BRI(2020)659299_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654191/EPRS_STU(2020)654191_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654191/EPRS_STU(2020)654191_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


A médiaszabadság elleni támadás
Lengyelországban, Magyarországon és
Szlovéniában
 
A képviselők szerdán a Tanáccsal és a Bizottsággal vitatják
meg a lengyel, magyar és szlovén hatóságok törekvéseit a
független sajtó elhallgattatására.
 
Magyarországon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa úgy döntött, hogy nem
hosszabbítja meg a Klubrádió február 14-én lejáró frekvenciaengedélyét. A bíróság jóváhagyta
a  döntést.  A  Médiatanács  indoklását,  miszerint  a  rádió  elmulasztotta  teljesíteni  a  zenei
programokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét, többek között a Riporterek Határok
Nélkül szervezet „csekély jelentősségűnek" minősítette. A képviselők a vitában várhatóan a
Médiatanács függetlenségét és a médiaszabadság az utóbbi évtizedben tapasztalt fokozatos
romlását vizsgálják majd.
 
Lengyelországban az egészségügy és a kultúra támogatása céljából bevezetendő, a médiában
megjelenő hirdetésekre kivetett adóra vonatkozó kormánytervet többen bírálták azért, mert azok
aránytalan mértékben sújtja a független sajtót. A független média számos képviselője „média-
elsötétítési" akcióban vett részt a múlt hónapban: fekete képernyők és folyamatosan ismételt
hangfelvételek  hívták  fel  a  figyelmet  arra,  hogy  mi  az  eredménye  a  médiaszabadság
korlátozásának. Kiadóvállalatok közös nyílt levélben jelentették ki: „határozottan ellenezzük,
hogy a járványt kifogásként használják arra, hogy egy újabb, kifejezetten nehezen teljesíthető
terhet vessenek ki a médiára".
 
Szlovén  újságíróknak  rendszeresen  elterjedt  online  zaklatással  és  fenyegetésekkel  kell
szembenézniük - többek között Janez Janša miniszterelnök részéről - , miközben egymás után
kerülnek nyilvánosságra a köz- és magánmédiára nehezedő politikai nyomásról szóló hírek.
2020 októberében 22 szlovén szerkesztő nyílt levélben figyelmeztetett: „a hatalom, kezdve az
annak csúcsán álló személy részéről konkrét hazugságoknak, célzásoknak, manipulációnak és
inzultusnak vagyunk kitéve". 2021 júliusában Szlovénia veszi át az Európa Unió Tanácsának
soros elnökségét.
 
Vita: március 10., szerda
 
Eljárás: a Tanács és a Bizottság felszólalása, majd vita
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https://rsf.org/en/news/hungarys-leading-independent-radio-station-taken-air
https://rsf.org/en/news/hungarys-leading-independent-radio-station-taken-air
https://www.ecpmf.eu/22-slovene-editors-write-joint-public-letter/


További információ
Az eljárás lépései (angolul)
Sajtóközlemény: Alapvető jogok helyzete: a képviselők egy sor problémára mutatnak rá Unió-
szerte (2020.11.26.)
Sajtóközlemény:
Veszélyben a média sokszínűsége, elhallgattatják a bíráló hangokat - figyelmeztet az EP
(2020.11.25.)
Sajtóközlemény:
Még veszélyhelyzet idején is fenn kell tartani az európai értékeket (2020.11.13.)
EP kutatószolgálat: A koronavírus hatása a médiaszabadságra (2020.5.8., angolul)
EP honlap: A sajtószabadság védelme a koronavírus-járvány idején
Infografika: A jogállamiság helyzete a tagállamokban és a híres 7. cikk
A 2020. évi jogállamisági jelentés – sajtóközlemény és országfejezetek (Európai Bizottság)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag 1.
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag 2.
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https://oeil.secure.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2560(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201120IPR92131/alapveto-jogok-helyzete-problemak-ra-unio-szerte
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201120IPR92131/alapveto-jogok-helyzete-problemak-ra-unio-szerte
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/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/20201109IPR91118/meg-veszelyhelyzet-idejen-is-fenn-kell-tartani-az-europai-ertekeket
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201109IPR91118/meg-veszelyhelyzet-idejen-is-fenn-kell-tartani-az-europai-ertekeket
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651905
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/world/20200423STO77709/a-sajtoszabadsag-vedelme-a-koronavirus-jarvany-idejen
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/a-jogallamisag-helyzete-a-tagallamokban-es-a-hires-7-cikk
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_hu
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-freedom-in-eu_13601_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-freedom-in-eu_18007_pk


Az Unió az LMBTIQ-szabadság zónája, jelentik ki
várhatóan a képviselők
 
A képviselők egy szerdai vita és csütörtöki szavazás során
várhatóan felszólítanak arra, hogy a lengyelországi
LMBTIQ-mentes övezetekre válaszul az Unió legyen az
LMBTIQ-szabadság zónája.
 
Két évvel azután, hogy először egy lengyel vajdaság, majd több tucat megye, önkormányzat és
régió „LMBTIQ-ideológiától mentesnek" nevezte ki magát, a Parlament várhatóan kijelenti: az
Unió az LMBTIQ-szabadság zónája. A képviselők hangsúlyozzák, hogy az LMBTIQ emberekkel
szembeni bármilyen hátrányos megkülönböztetés az uniós értékek egyértelmű megszegését
jelenti.
 
Egy 2019 decemberében elfogadott állásfoglalásban a képviselők határozottan elítélték az
úgynevezett „LMBTIQ-mentes övezetek" létrehozását Lengyelországban és bármilyen típusú
támadást az LMBTIQ emberek ellen más tagállamokban.
 
Vita: március 10. szerda
 
 
Szavazás és a szavazás eredményének bejelentése: március 11., csütörtök
 
 
Eljárás: nem jogalkotási állásfoglalás
 
További információ
Sajtóközlemény: Határozottan elítéli a lengyelországi „LGBTI-mentes övezeteket" a Parlament
(2019.12.18.)
Sajtóközlemény: Lengyelország: A Tanács „tegyen végre lépéseket" a kisebbségek és a
jogállamiság védelme érdekében (2020.9.17.)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0101_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191212IPR68923/hatarozottan-eliteli-a-lengyelorszagi-lgbti-mentes-ovezeteket-a-parlament
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191212IPR68923/hatarozottan-eliteli-a-lengyelorszagi-lgbti-mentes-ovezeteket-a-parlament
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200910IPR86860/lengyelorszag-a-tanacs-vegre-lepjen-a-kisebbsegek-es-a-jogallamisag-vedelmeert
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200910IPR86860/lengyelorszag-a-tanacs-vegre-lepjen-a-kisebbsegek-es-a-jogallamisag-vedelmeert
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/lgbtiq-freedom-in-eu_18004_pk


  A plenárison az „Openlux" adóügyi tényfeltárás
 
A képviselők az oknyomozó újságírók által nemrég feltárt
„Openlux" ügyről és az adóelkerülés felszámolásának
módszereiről vitáznak a plenáris ülésen.
 
A szerda délutáni vita során a képviselők a Tanács és a Bizottság képviselőivel vitaják meg az
újságírók által feltárt ügy európai és nemzeti szintű következményeit és tanulságait.
 
Vita: március 10., szerda
 
 
Eljárás: a Tanács és a Bizottság felszólalása, majd vita
 
További információ
Az eljárás lépései (angolul)
EP kutatószolgálat: Az adózás terén tapasztalható tagállami hatósági együttműködés
fejleményei (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2558(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/679099/EPRS_BRI(2021)679099_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/679099/EPRS_BRI(2021)679099_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-tax-avoidance_18006_pk


Legyen nagyobb hangsúly a szociálpolitikán a
járvány utáni helyreállítási tervekben, kérik a
képviselők
 
Az EP az idei uniós gazdaságpolitikai egyeztetés
prioritásairól vitázik és szavaz, kiemelve a szociálpolitika
és a strukturális reformok szerepét a helyreállításban.
 
A  szerda  reggel  megvitatandó  és  csütörtökön  szavazásra  bocsátandó  fenntartható
növekedésről szóló stratégia szorosan kapcsolódik az új helyreállítási és ellenállóképességi
eszközhöz,  amely  a  járványt  követő  uniós  talpraállást  segíti.  A  képviselők  várhatóan
hangsúlyozzák,  hogy  a  nemzeti  reformterveknek  olyan  szociálpolitikai  célokra  kellene
fókuszálniuk,  mint  a  foglalkoztatás,  az  oktatás,  a  készségfejlesztés  és  az  egészség.  A
célkitűzések megvalósultának nyomon követését a szociális fejlődést mérő indikátoroknak
kellene segítenie. A képviselők várhatóan azt is kiemelik, hogy a nemzeti helyreállítási tervek
vizsgálatakor figyelembe kell venni az országspecifikus gazdasági ajánlásokat.
 
A koronavírus-járvány okozta gazdasági válság nyomán a képviselők várhatóan kiemelik, hogy
a  tagállamok  gazdaságpolitikájának  éves  összehangolását  jelentő  európai  szemeszter-
folyamatnak idén tekintettel kell lennie a helyreállítási és ellenállóképességi eszköz indulására.
A képviselők hangsúlyozni fogják, hogy a válság elmúltakor a folyamatnak ismét kulcsszerepet
kell betöltenie az Unió költségvetési, gazdasági, szociális és foglalkoztatáspolitikájának, illetve 
a zöld és a digitális átmenethez hozzájáruló projektek összehangolásában.
 
Vita: március 10., szerda
 
Szavazás és az eredmények bejelentése: március 11., csütörtök
 
 
Eljárás: saját kezdeményezésű jelentések
 
További információ
Az európai szemeszter - a tagállami gazdaságpolitikák évi összehangolása (Európai Bizottság)
A gazdaságpolitikai harmonizációt célzó európai szemeszter: a 2021. évi  növekedési
stratégiáról szóló állásfoglalás-tervezet itt lesz elérhető
Az eljárás lépései (növekedési stratégia, angolul)
Jelentéstevő: Győri Enikő (EPP, Magyarország)
A gazdaságpolitikai harmonizációt célzó európai szemeszter: a 2021. évi  növekedési stratégia
szociális és foglalkoztatási vetületéről szóló állásfoglalás-tervezet (egyelőre angolul)
Az eljárás lépései (szociális- és foglalkoztatáspolitika, angolul)
Jelentéstevő: Lina Gálvez Muñoz (S&D, Spanyolország)
ABizottság közleménye a  2021. évi éves fenntartható növekedési stratégiáról (2020.9.17.)
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://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_hu
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_hu
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_hu
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/texts-submitted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/texts-submitted.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2004(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/1917/MARKUS_FERBER/home
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0026_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0026_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2244(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/197702/LINA_GALVEZ+MUNOZ/home
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0575&from=hu
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/recovery-and-resilience-facility-rff_17703_pk


•

•
•

•

•

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

Az adózás területén történő közigazgatási  együttműködés,  Giegold,  vita  hétfőn,
szavazás kedden 
Az építési termékekről szóló rendelet, Doleschal, vita hétfőn, szavazás szerdán 
A  foglalkoztatás  és  a  munkavégzés  során  alkalmazott  egyenlő  bánásmód  az
UNCRPD-egyezmény  fényében,  Langensiepen,  vita  hétfőn,  szavazás  kedden 
Az európai ombudsman tevékenysége – 2019. évi éves jelentés, Guillaume, vita
kedden, szavazás szerdán 
A gyermekek jogai, szóbeli választ igénylő kérdés, vita kedden, szavazás csütörtökön
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