
 

Plenáris hírlevél
2021. március 24-25., Brüsszel
 
Egy lépéssel közelebb a koronavírus-helyreállítási program
beindítása 
A Parlament az Unió saját bevételi forrásainak reformjához és új források
bevezetéséhez szükséges három jogszabályról szavaz csütörtökön.
 
 
Digitális zöldigazolvány: a Parlament még  a héten dönthet a
gyorsított eljárásról 
A képviselők csütörtökön döntenek arról, hogy gyorsított eljárásban foglalkozzanak-e a
digitális zöldigazolványra vonatkozó javaslatról. A vita szerdán lesz.
 
 
A képviselők közös feltételrendszert várnak a biztonságos utazáshoz 
Szerepeljen a turizmus is a nemzeti helyreállítási tervekben, és a biztonságos utazásra
vonatkozó feltételek legyenek az új uniós turizmusstratégia részei, kéri az EP.
 
 
A Parlament kész jogi lépéseket tenni a költségvetés védelme
érdekében, mondják várhatóan a képviselők 
A képviselők csütörtökön jogi eljárást helyeznek kilátásba a Bizottság ellen akkor, ha
az nem lép fel az uniós költségvetés és értékek védelme érdekében.
 
 
Bővítés: mennyit fejlődött Albánia, Koszovó, Észak-Macedónia és
Szerbia? 
A képviselők csütörtökön azokról a reformokról vitáznak és szavaznak, amelyet a négy
balkáni országnak az esetleges uniós tagsághoz végre kell hajtania.
 
 
A Parlament minden egészségre káros légszennyezéstípusra normát
állapítana meg 
A Parlament megvizsgálja, vajon a tagállamok betartják-e a légminőségre vonatkozó
uniós előírásokat, és a légszennyezés csökkentésére vonatkozó szabályok szigorúbb
végrehajtását kérik.
 
 
Egyéb témák a napirenden   
A plenáris ülésen az alábbi további témákról folytatnak vitát és szavaznak a
képviselők. 
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További információ
Napirendtervezet
Élő közvetítés a plenáris ülésről (EbS+)
Sajtótájékoztatók és egyéb események élő közvetítése
Az EP multimédiás honlapja (angolul)
EP Newshub

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//news/hu/agenda/briefing/2021-03-24
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


Egy lépéssel közelebb a koronavírus-
helyreállítási program beindítása
 
A Parlament az Unió saját bevételi forrásainak reformjához
és új források bevezetéséhez szükséges három
jogszabályról szavaz csütörtökön.
 
A  képviselők  három  rendeletről  vitáznak  és  szavaznak,  mindhárom  az  uniós  bevételek
reformjának végrehajtásával kapcsolatos. A jogszabályok a Parlamentben szeptemberben
jóváhagyott és jelenleg a tagállamok ratifikációjára váró, az Európai Unió saját forrásainak
rendszeréről  szóló határozattal  közösen alkalmazandók (a ratifikáció állásáról  itt  található
információ).  A saját  forrásokról  szóló  határozat  tagállami  ratifikációja  elengedhetetlen az
európai  helyreállítási  tervhez szükséges 750 milliárd  eurós hitelfelvételhez.
 
A  három  jogszabályban  az  uniós  bevételek  kiszámítására  és  egyszerűsítésére,  a
készpénzforgalomra, és monitorozási és ellenőrzési jogokra vonatkozó előírások szerepelnek.
Azért van ezekre szükség, hogy az uniós költségvetés átalakításon átesett bevételi  oldala
továbbra is zökkenőmentesen működhessen.
 
A  parlamenti  döntéseknek  köszönhetően  felgyorsul  az  uniós  büdzsé   bevételi  oldalának
reformja, így a 750 milliárd eurós európai helyreállítási alap felhasználása is. Emellett az uniós
költségvetés olyan új bevételi forrásokhoz jut, mint például a műanyagokra kivetett adó, amely
segít  majd visszafizetni  a helyreállítási  alap generálta adósságot.  A képviselők várhatóan
sürgetik majd a tagállamokat, hogy minél hamarabb ratifikálják a saját forrásokra vonatkozó
határozatot.
 
A  saját  forrásokra  vonatkozó  határozat  végrehajtásáról  további  információ  itt  olvasható
(angolul).
 
Vita: március 24., szerda
 
Szavazás: március 24., szerda és 25., csütörtök
 
Eljárás: két konzultációs és egy egyetértési eljárás
 
További információ
Jelentéstervezetek
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2021.3.17., angolul)
Társ-jelentéstevő: José Manuel Fernandes (EPP, Portugália)
Társ-jelentéstevő: Valérie Hayer (Renew, Franciaország)
Elemzés: Az EU saját bevételi forrásai (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200910IPR86815/sajat-forrasok-a-kepviselok-utat-nyitnak-a-covid19-helyreallitasi-tervnek
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200910IPR86815/sajat-forrasok-a-kepviselok-utat-nyitnak-a-covid19-helyreallitasi-tervnek
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D2053&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D2053&from=EN
https://www.consilium.europa.eu/hu/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2020025&DocLanguage=en
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_hu
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)690519
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/all-reports.html?orderBy=reference
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210312IPR99822/meps-clear-another-hurdle-for-the-covid-19-recovery-plan
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96899
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/135511
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA(2021)690963
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-multiannual-financial-framework-2021-2027_17402_pk


Digitális zöldigazolvány: a Parlament még  a
héten dönthet a gyorsított eljárásról
 
A képviselők csütörtökön döntenek arról, hogy gyorsított
eljárásban foglalkozzanak-e a digitális zöldigazolványra
vonatkozó javaslatról. A vita szerdán lesz.
 
A Bizottság 2021. március 17-én nyújtotta be javaslatát a digitális zöldigazolvány bevezetéséről
.  A  javaslatot  a  Bizottság  tervei  szerint  nyárig  kellene  elfogadnia  a  Parlamentnek  és  a
Tanácsnak.  A  javaslat  célja,  hogy  Unión  belül  még  a  koronavírus-járvány  idején  is
biztonságosan és szabadon lehessen mozogni. A digitális zöldigazolvány tartalmazná, hogy
birtokosát beoltották-e már a koronavírus ellen, rendelkezik-e negatív koronavírus-teszttel, és
átesett-e korábban koronavírus-fertőzésen.
 
A képviselők szerdán vitáznak először a digitális zöldigazolványról, majd csütörtökön arról
szavaznak, hogy gyorsított eljárás keretében foglalkozzanak-e az üggyel.
 
Vita: március 24., szerda
 
Szavazás: március 25., csütörtök
 
Eljárás: határozat sürgősségi eljárásról
 
További információ
Az eljárás lépései (angolul)
Covid19: digitális zöldigazolvány (Európai Bizottság)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_21_1181
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-163_HU.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0068(COD)&l=en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/covid-19-digital-green-certificates_hu
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/preparation-of-the-european-council-meeting-of-25-and-26-march-2021-extracts-from-the-debate_I203593-V_v


A képviselők közös feltételrendszert várnak a
biztonságos utazáshoz 
 
Szerepeljen a turizmus is a nemzeti helyreállítási
tervekben, és a biztonságos utazásra vonatkozó feltételek
legyenek az új uniós turizmusstratégia részei, kéri az EP.
 
A  Parlamentben  szerdán  zajlik  a  fenntartható  turizmus  uniós  stratégiájáról  szóló
rendelettervezet vitája. A kérdésről csütörtökön szavaz a Ház. A képviselők várhatóan arra
ösztönzik a tagállamokat, hogy azok a turisztikai és utazási ágazatot is vegyék be a nemzeti
helyreállítási  terveikbe,  és  fontolják  meg  ezen  szolgáltatások  hozzáadottérték-adójának
mérséklését.
 
A képviselők szerint egy közös oltási bizonyítvány megkönnyítené az utazást, és alternatívaként
szolgálhatna a PCR-vizsgálat  és a karantén helyett.  A bizonyítvány használatát  rögtön el
lehetne  kezdeni,  amint  elegendő  tudományos  bizonyíték  áll  rendelkezésre  arról,  hogy  a
beoltottak  nem adják  tovább  a  vírust.
 
A rendelettervezet  felszólítja  a tagállamokat,  hogy sürgősen kezdjenek közös előírásokat
alkalmazni  a  biztonságos  utazás  feltételeire  vonatkozóan.  Ezek  között  az  indulás  előtti
tesztelésre vonatkozó közös egészégvédelmi protokonak is szerepelnie kellene, valamint annak
az előírásnak is, hogy karantén csak végső esetben alkalmazható.
 
Vita: március 24., szerda
 
Szavazás: március 25., csütörtök
 
Eljárás: nem jogalkotási állásfoglalás
 
További információ
Jelentéstervezet a fenntartható turizmusra vonatkozó uniós stratégia létrehozásáról
Interjú Cláudia Monteiro de Augiar (EPP, Portugália) jelentéstevővel (angolul)
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2021.2.25., angolul)
Az eljárás lépései (angolul)
Re-open EU
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0033_HU.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/tran-committee---vote-on-establishing-an-eu-strategy-for-sustainable-tourism-ambiance-shots-of-the-meeting-statement-by-cludia-monteiro-de-aguiar-epppt-rapporteur_I202427-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210219IPR98210/tourism-meps-advocate-common-criteria-for-safe-and-clean-travel
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2038(INI)&l=en
https://reopen.europa.eu/hu/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-economic-situation_17602_pk


A Parlament kész jogi lépéseket tenni a
költségvetés védelme érdekében, mondják
várhatóan a képviselők
 
A képviselők csütörtökön jogi eljárást helyeznek kilátásba
a Bizottság ellen akkor, ha az nem lép fel az uniós
költségvetés és értékek védelme érdekében.
 
A képviselők szerint kulcsfontosságú az európai helyreállítási alap és az uniós értékek védelme.
Kiemelik:  „a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről  szóló rendelet alkalmazása nem
függhet iránymutatások elfogadásától" - olyan iránymutatásokétól, amelyeknek a készültéről a
Bizottság korábban adott tájékoztatást. Az állásfoglalás-tervezet leszögezi: ha a Bizottság
ragaszkodik  az  iránymutatáshoz,  akkor  annak  2021.  június  elsejéig  el  kell  készülnie,  és
elfogadása előtt  ki  kell  kérni  a  Parlament  véleményét.  Ha a  Bizottság nem teljesíti  ezen
kötelességét  és  nem tájékoztatja  a  Parlamentet  június  elsejéig,  akkor  „a  Parlament  ezt
mulasztásnak tekinti, és ezt követően az EUMSZ 265. cikke alapján eljárást indít a Bizottság
ellen".
 
Háttér
 
A  március  11-i  plenáris  vitán  a  képviselők  hangsúlyozták,  hogy  a  Parlament  minden
rendelkezésére álló eszközt felhasznál abban az esetben, ha a Bizottság nem lép fel független
szereplőként és alkalmazza az új jogállamisági eljárást az uniós költségvetés védelmére. A
vitában csaknem minden felszólaló emlékeztetett arra, hogy a jogszabály 2021. január elsejével
életbe  lépett  és  jogilag  kötelező  érvényű,  szemben  az  Európai  Tanács  által  a  témában
elfogadott  következtetésekkel,  amelyeknek  nincs  törvényi  ereje.
 
Szavazás:  március  24.,  szerda  (módosító  javaslatok)  és  március  25.,  csütörtök
(végszavazás)
 
Eljárás: nem jogalkotási állásfoglalás
 
További információ
Állásfoglalás-tervezet
Sajtóközlemény: Jogállamiság és költségvetés: a képviselők az új szabály késedelem nélküli
alkalmazását várják (2021.3.11.)
EP kutatószolgálat: Az Unió költségvetésének védelme jogállamisági hiányosságok esetén
(2020. december, angolul)
A jogalkotási folyamat (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=HU&vodId=7af05b0b-c411-791e-720e-1b054caa14d7&date=20210311
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0208_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210304IPR99233/az-ep-a-jogallamisagi-feltetel-kesedelem-nelkuli-alkalmazasat-varjak
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210304IPR99233/az-ep-a-jogallamisagi-feltetel-kesedelem-nelkuli-alkalmazasat-varjak
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)659409
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)659409
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Bővítés: mennyit fejlődött Albánia, Koszovó,
Észak-Macedónia és Szerbia?
 
A képviselők csütörtökön azokról a reformokról vitáznak és
szavaznak, amelyet a négy balkáni országnak az esetleges
uniós tagsághoz végre kell hajtania.
 
A külügyi bizottságban februárban és márciusban elfogadott jelentésekben a képviselők Albánia
, Koszovó, Észak-Macedónia és Szerbia 2019-ben és 2020-ban elért eredményeit vették sorra.
A  képviselők  nagyobb  előrelépést  várnak  többek  között  az  igazságszolgáltatás,  az
államigazgatás, az ellenzékkel folytatott párbeszéd, és a korrupció és a szervezett bűnözés
elleni fellépés terén. Egyes országokban a szomszédokkal fenntartott működő kapcsolat és a
regionális együttműködés előfeltétele a csatlakozási tárgyalások megkezdésének vagy azok
sikerének. Mindegyik országban többet kell tenni a szabad sajtó és civilszervezetek működését
ösztönző környezet kialakításáért. A képviselők emellett hangot adtak a félretájékoztatással és
a hibrid fenyegetéssel kapcsolatos aggodalmaiknak, és hangsúlyozták: a csatlakozni kívánó
országoknak az Unió külpolitikájához kell igazodniuk.
 
A módosító indítványokról szóló szavazás eredményének bejelentése után a jelentéstevők
sajtótájékoztatót  tartanak  13:30  (Koszovó  és  Szerbia)  és  14:30  órai  (Albánia  és  Észak-
Macedónia)  kezdettel.
 
Háttér
 
A bővítésről szóló jelentések a tagjelölt és potenciálisan tagjelölt országok uniós csatlakozási
kilátásairól szóló éves bizottsági értékelésére válaszul születnek. A plenáris ülésen elfogadott
jelentések a Parlament hivatalos állásfoglalását jelentik az ezen országokkal folytatandó uniós
kapcsolatokra vonatkozóan.
 
Vita, szavazás: március 25., csütörtök
 
Eljárás: saját kezdeményezésű jelentések
 
Sajtótájékoztató: a Koszovóval és Szerbiával foglalkozó jelentéstevők sajtótájékoztatója
csütörtökön 13:30-kor, az Albániával és Észak-Macedóniával foglalkozó jelentéstevőké
14:30-kor kezdődik
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0041_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0031_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0040_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0032_HU.html
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/eu-and-western-balkans_en


További információ
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
Az eljárás lépései - Albánia (angolul)
Az eljárás lépései - Koszovó (angolul)
Az eljárás lépései - Észak-Macedónia (angolul)
Az eljárás lépései - Szerbia (angolul)
Állandó jelentéstevő, Albánia: Isabel Santos (S&D, Portugália)
Állandó jelentéstevő, Koszovó: Viola von Cramon-Taubadel (Zöldek/EFA, Németország)
Állandó jelentéstevő, Észak-Macedónia: Ilhan Kjucsjuk (Renew, Bulgária)
Állandó jelentéstevő, Szerbia: Vladimír Bilčík (EPP, Szlovákia)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-enlargement-western-balkans_18103_pk
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2170(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2172(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2174(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2175(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/197650/ISABEL_SANTOS/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/197451/VIOLA_VON+CRAMON-TAUBADEL/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/124866/ILHAN_KYUCHYUK/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/197771/VLADIMIR_BILCIK/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-enlargement-western-balkans_18103_pk


A Parlament minden egészségre káros
légszennyezéstípusra normát állapítana meg
 
A Parlament megvizsgálja, vajon a tagállamok betartják-e a
légminőségre vonatkozó uniós előírásokat, és a
légszennyezés csökkentésére vonatkozó szabályok
szigorúbb végrehajtását kérik.
 
A légszennyezés továbbra is az egészség szempontjából első számú környezeti veszélyforrást
jelenti  világszerte és az Unióban egyaránt:  évente 400 ezren halnak meg idő előtt  emiatt
Európában.
 
A környezeti levegő minőségéről szóló irányelvek végrehajtásáról szóló jelentéstervezetben a
képviselők felszólítják a tagállamokat és a Bizottságot, hogy hatékonyabban tartassák be a már
meglévő szabályokat. Várhatóan azt is kérik, hogy a felülvizsgált levegőminőségi szintek olyan,
eddig nem az irányelvek hatálya alá tartozó szennyezőanyagokra is vonatkozzanak, amelyek
bizonyíthatóan  károsak  az  egészségre  és  a  környezetre.  Ilyenek  például  az  ultrafinom
részecskék,  a  korom,  a  higany  és  az  ammónia.
 
A vita szerdán, a szavazás csütörtökön zajlik.
 
Háttér
 
A  Bizottság  2019-ben  végezte  el  a  környezeti  levegő  minőségéről  szóló  irányelvek
működésének  vizsgálatát.  A  vizsgálat  megmutatta,  hogy  az  irányelvek  csupán  részben
eredményezik a légszennyezés csökkentését, és a tagállamokban továbbra is megszegik az
uniós levegőminőségi előírásokat. Ez pedig jelentős hatással van az emberi egészségre és a
környezetre.
 
A Bizottság korábban bejelentette, hogy az európai zöld megállapodás részeként cselekvési
tervet  dolgoz  ki  a  levegőre,  vízre  és  talajra  vonatkozó  szennyezőanyag-mentességgel
kapcsolatban.  A  tervet  várhatóan  2021  májusában  mutatják  be.
 
Vita: március 24., szerda, 20:30
 
Szavazás: március 25.,  csütörtök
 
Eljárás: saját kezdeményezésű jelentés
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https://ec.europa.eu/info/news/fitness-check-ambient-air-quality-directives-concludes-they-have-been-partially-effective-improving-air-quality-and-achieving-air-quality-standards-2019-nov-29_en


További információ
A környezeti levegő minőségéről szóló irányelvek végrehajtásáról szóló jelentéstervezet
Sajtóközlemény: Levegőminőség: az egészéget befolyásoló szennyezőanyagokra
határértékeket kell megállapítani, mondják a képviselők (2021.3.4., angolul)
Az eljárás lépései (angolul)
EP kutatószolgálat: A légminőséggel kapcsolatos uniós politika: a vonatkozó uniós
jogszabályok végrehajtása (2021.1.18., angolul)
Európai Környezetvédelmi Ügynökség: Levegőminőség Európában - 2020. évi jelentés
(angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0037_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210301IPR98961/air-quality-standards-needed-for-all-air-pollutants-with-health-impacts-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210301IPR98961/air-quality-standards-needed-for-all-air-pollutants-with-health-impacts-say-meps
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2091(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2021)654216
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2021)654216
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/implementation-of-the-ambient-air-quality-directives-opening-statement-by-javi-lpez-sd-es-rapporteur_I203536-V_v


•

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

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

Járóka Lívia mentelmi jogának felfüggesztése, Sejourné, titkos szavazás szerdán, az
eredmény bejelentése csütörtökön  
Az Európai Tanács következő ülése, vita szerdán 
A  2022.  évi  költségvetésre  vonatkozó  iránymutatások,  Ressler,  vita  szerdán,
szavazás  csütörtökön 
Az Afrikára vonatkozó új uniós stratégia, Zacharopoulou, vita szerdán, szavazás
csütörtökön 
Az (EK) 2020/2092 rendelet alkalmazása, az új jogállamisági feltételrendszer, vita
2021.3.11., szavazás szerdán 
A  tengeri  hulladék  halászatra  kifejtett  hatása,  Chabaud,  ismertetés  szerdán,
szavazás  csütörtökön 
Az euró nemzetközi szerepének erősítése, Hübner, ismertetés szerdán, szavazás
csütörtökön 
Kohéziós politika és regionális környezetvédelmi stratégiák az éghajlatváltozás elleni
küzdelemban, Picula, ismertetés szerdán, szavazás csütörtökön 
Európai adatstratégi, Kumpula-Natri, vita és szavazás csütörtökön 
A máltai Daphne Caruana Galizia-gyilkosság fejleményei, vita csütörtökön 
Törökország visszalépése az Isztambuli Egyezménytől, vita csütörtökön, állásfoglalás
nélkül
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