
 

Plenáris hírlevél
2021. július 5-8., Strasbourg
 
LMBTIQ-jogok Magyarországon: vita a Tanáccsal és a Bizottsággal 
Milyen megkülönböztetéssel néznek szembe az LMBTIQ-emberek Magyarországon,
és hogyan alakul a magyar és a lengyel jogállamiság és az alapvető jogok helyzete:
erről vitázik szerdán az EP.
 
 
Átmeneti megoldás a gyermekek online szexuális zaklatásának
megelőzésére 
A képviselők  egy olyan átmeneti rendeletet tekintenek át, amellyel a webszolgáltatók
önkéntes alapon eltávolíthatnák a gyermekeket szexuálisan zaklató tartalmakat a
netről.
 
 
Összekapcsolódó Európa: lendületet kapnak az infrastruktúra
projektek 
Az EP várhatóan jóváhagyja a transzeurópai közlekedési hálózatra vonatkozó terveket
és egy 30 milliárd eurós büdzsét, amelyből közlekedési, digitális és energia projektek
valósulnak meg.
 
 
Jogállamiság: ismét a feltételrendszer alkalmazására szólít fel a
Parlament 
A képviselők áttekintik, hogy mi a helyzet az uniós költségvetés védelmét szolgáló
feltételrendszer alkalmazását segítő bizottsági útmutatóval.
 
 
Janez Janša szlovén miniszterelnök és a szlovén tanácsi elnökség:
vita a plenárison 
Kedd reggel a képviselők Szlovénia miniszterelnökével vitatják meg a szlovén
elnökség legfontosabb célkitűzéseit 2021 második felére.
 
 
Michel és von der Leyen beszámol az Európai Tanács június 24-25-i
ülésének eredményeiről 
A képviselők szerdán Charles Michel és Ursula von der Leyen elnökök részvételével
tekintik át a legutóbbi uniós csúcson elérteket.
 
 
Az Európai Gyógyszerügynökség hatáskörének kiterjesztése
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A Parlament nagyobb szerepet szánna az Európai Gyógyszerügynökségnek: erről
vitáznak és fogadnak el tárgyalási kiinduló álláspontot a képviselők.
 
 
Migráció: a plenáris a menekültügy és a határigazgatási politika
forrásairól dönt 
A képviselők a migráció kezelésében, a harmadik országbeliek integrációjának
megkönnyítésében és a határigazgatási feladatokban segítő két alapról vitáznak.
 
 
Korrupció alapján is lehessen uniós szankciókat kivetni, kérik a
képviselők 
Legyen a korrupció jogalap az uniós szankciók kivetésére: a képviselők várhatóan
emellett érvelnek majd egy keddi vitában.
 
 
A képviselők véget vetnének az idősek hátrányos
megkülönböztetésének 
A Parlament várhatóan az időskor kedvezőbb megítélését elősegítő lépések és
méltányosabb nyugdíj mellett érvélnek majd.
 
 
Törökország: a Parlament elítéli az ellenzék folyamatos elnyomását 
A képviselők a török ellenzéki pártok, konkrétan a fő kurd párt állami elnyomásáról
vitáznak kedden és szavaznak csütörtökön.
 
 
Egyéb témák a napirenden   
A plenáris ülésen az alábbi további témákról folytatnak vitát és szavaznak a
képviselők. 
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/hu/agenda/briefing/2021-07-05
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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
A képviselőcsoportok sajtótájékoztatója 2021.7.2-án,  pénteken 11:00-től (angolul)
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http://www.europarl.europa.eu//news/hu/agenda/briefing/2021-07-05
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
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210701IPR07501/press-briefing-on-next-week-s-plenary-session-this-friday-2-july-at-11-00


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


LMBTIQ-jogok Magyarországon: vita a Tanáccsal
és a Bizottsággal
 
Milyen megkülönböztetéssel néznek szembe az LMBTIQ-
emberek Magyarországon, és hogyan alakul a magyar és a
lengyel jogállamiság és az alapvető jogok helyzete: erről
vitázik szerdán az EP.
 
A  magyar  Országgyűlés  2021.  június  15-én  szinte  egyhangúlag  (157  szavazattal,  egy
ellenszavazat mellett) olyan jogszabályt fogadott el, amely a pedofília elleni küzdelem örve alatt
korlátozza a szólásszabadságot és a gyermekek jogait, mert 18 éven aluliak számára megtiltja
az LMBTIQ emberekkel kapcsolatos tartalmak megjelenítését az iskolai oktatási anyagokban és
a tévében. Képviselők több képviselőcsoportból álláspontja tisztázására szólítják majd fel a
Bizottságot azzal kapcsolatban, hogy vajon Magyarország megsérti-e az Európai Unió Alapjogi
Chartáját  vagy más uniós jogszabályokat,  és hogy milyen lépéseket  tervez a Bizottság a
gyermekek és az LMBTIQ-emberek jogainak védelmére.
 
A képviselők emellett az Európai Tanács június 22-én a magyar és a lengyel jogállamisággal
kapcsolatban tartott meghallgatásáról is kérdezik majd a Tanács és a Bizottság képviselőit. A
meghallgatásról a Tanács nem adott tájékoztatást. A Parlament már többször aggodalmát
fejezte ki  a lengyel-  és  magyarországi jogállamiság miatt  elindított  7.  cikk szerinti  eljárás
elakadása és az uniós értékek folyamatos eróziója miatt.
 
Vita: július 6., szerda
 
Szavazás és az eremények bejelentése (magyar ügy): július 8., csütörtök
 
Eljárás: a Tanács és a Bizottság felszólalása
 
További információ
Szóbeli választ igénylő kérdés a Bizottsághoz (2021.6.22.)
Az Állampolgári jogokkal és az Esélyegyenlőséggel foglalkozó bizottságok elnökeinek
nyilatkozata (2021.6.18., angolul)

A jogállamiság helyzete a tagállamokban és a híres 7. cikk (infografika)
EP kutatószolgálat: Közös uniós értékek a tagállamokban: Az uniós szintű nyomon követési,
megelőzési és végrehajtási eljárások áttekintése (2020.9.25., angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag - LMBTIQ-jogok az Unióban
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag - jogállamiság
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000050_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000050_HU.html
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_hu
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_hu
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201127IPR92636/eu-values-in-hungary-and-poland-meps-deplore-lack-of-progress-in-council
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201127IPR92636/eu-values-in-hungary-and-poland-meps-deplore-lack-of-progress-in-council
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201120IPR92131/alapveto-jogok-helyzete-problemak-ra-unio-szerte
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000050_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210618IPR06501/hungary-the-latest-aggression-against-lgbtiq-rights-is-a-breach-of-eu-values
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210618IPR06501/hungary-the-latest-aggression-against-lgbtiq-rights-is-a-breach-of-eu-values
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/a-jogallamisag-helyzete-a-tagallamokban-es-a-hires-7-cikk
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/a-jogallamisag-helyzete-a-tagallamokban-es-a-hires-7-cikk
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)652088
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)652088
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/lgbtiq-freedom-in-eu_18004_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_18008_pk


Átmeneti megoldás a gyermekek online
szexuális zaklatásának megelőzésére
 
A képviselők  egy olyan átmeneti rendeletet tekintenek át,
amellyel a webszolgáltatók önkéntes alapon eltávolíthatnák
a gyermekeket szexuálisan zaklató tartalmakat a netről.
 
A járvány alatt jelentősen megugrott a gyermekeket szexuálisan zaklató tartalmak mennyisége
az interneten. A képviselők ezért a kommunikációs és adatforgalmi adatok bizalmasságára
vonatkozó uniós jogszabályoktól való eltérésről vitáznak a Tanács és a Bizottság képviselőjével.
Az elektronikusan kezelt  személyes adatok védelméről  és a magánélet  védelméről  szóló
rendelettől  való  eltérésről  nemrég született  megállapodás az intézmények között.
 
A  megállapodás  értelmében  a  webalapú  emailt,  csevegést  és  üzenetküldést  biztosító
szolgálatók önkéntes alapon figyelhetik, eltávolíthatják és jelenthetik az gyermekeket online
szexuálisan zaklató tartalmakat, és szűrőket használhatnak a gyermekek bizalmába férkőző
online elkövetők észlelésére. A képviselők arról vitáznak, hogy vajon a jogszabálytervezet
megfelelő egyensúlyt teremt-e a gyermekek védelmének biztosítása és a magánélet védelme
között. Emellett áttekintik a felmerülő hosszú távú megoldási javaslatokat.
 
A vitára hétfőn, a szavazásra kedden kerül sor, az eredményeket aznap este jelentik be.
 
Háttér
 
A gyermekeket online szexuálisan zaklató tartalmakat külön erre a célra fejlesztett, többek
között képeket, szöveget vagy adatforgalmi adatokat monitorozó technológia segítségével
észlelik.
 
Az  átmeneti  jogszabály  a  gyermekeket  célzó  online  zaklatásról  szóló,  végleges  törvény
megalkotásáig,  de  legfeljebb  három évig  lesz  érvényben.
 
Vita: július 5., hétfő
 
Szavazás és eredmények: július 6., kedd
 
 
Eljárás: rendes jogalkotási eljárás, megállapodás első olvasatban
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https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659360
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02002L0058-20091219
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210430IPR03213/provisional-agreement-on-temporary-rules-to-detect-and-remove-online-child-abuse


További információ
Jelentéstervezet (angolul)
Jelentéstevő: Birgit Sippel (S&D, Németország)
Az eljárás lépései (angolul)
EP kutatószolgálat: A gyermekek online szexuális zaklatásának megugrása: A digitális
technológia kettős szerepe (2020.11.23., angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/DV/2021/05-26/ANNEXtoEPLETTER-eprivacyderogationtext_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96932/BIRGIT_SIPPEL/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0259(COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659360
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659360
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/children-s-rights_18005_pk


Összekapcsolódó Európa: lendületet kapnak az
infrastruktúra projektek
 
Az EP várhatóan jóváhagyja a transzeurópai közlekedési
hálózatra vonatkozó terveket és egy 30 milliárd eurós
büdzsét, amelyből közlekedési, digitális és energia
projektek valósulnak meg.
 
A Parlament és a tagállami szakminisztereket tömörítő Tanács között idén márciusban született
megállapodás az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközről,  amely 2021 és 2027 között  30
milliárd eurós kasszából gazdálkodhat. A program közlekedési,  energiával kapcsolatos és
digitális projekteket finanszíroz, és biztosítja, hogy 2030-ig megvalósuljanak olyan, Európa
egésze számára kulcsfontosságú tervek, mint a Rail Baltica, amely vasúti folyosót hoz létre a
három balti tagállam között, az alternatív üzemanyagok használatát segítő töltőállomás-hálózat
kiépítése, vagy a fontos közlekedési útvonalak 5G-lefedettségének biztosítása.
 
A képviselők egy másik,  a Parlament és a tagállamok közötti  megállapodást is várhatóan
jóváhagynak,  ez a transzeurópai  közlekedési  hálózatokra vonatkozó szabályokról  szól.  A
megállapodásnak  köszönhetően  egyszerűsödnek  a  projektek  engedélyezési  eljárásai.  A
tagállamoknak kapcsolattartó pontot kell kijelölni minden projektgazda számára, és biztosítani
kell, hogy a projekthez szükséges engedély kiadása négy évnél nem teljen hosszabb időbe.
 
A vitára kedd reggel, a szavazásra a nap folyamán kerül sor, a szavazás eredményét szerda
reggel jelentik be.
 
Vita és szavazás: július 6., kedd
 
A szavazás eredményének bejelentése: július 7., szerda
 
Eljárás: rendes jogalkotási eljárás, megállapodás második olvasatban
 
További információ
Az Európai Hálózatfinanszírozási
Eszköz létrehozásáról szóló szabálytervezet (megállapodás a Parlament és a Tanács között)
A transzeurópai közlekedési hálózat
 megvalósításának  egyszerűsítéséről szóló szabálytervezet  (megállapodás a Parlament és a
Tanács között)
Az eljárás lépései - Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (angolul)
Az eljárás lépései - transzeurópai közlekedési hálózat (angolul)
EP kutatószolgálat: Összefoglaló az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközről (angolul)
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (Európai Bizottság, angolul)
A transzeurópai közlekedési hálózat szabályainak egyszerűsítése - háttér és a jogalkotási
folyamat (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ05/DV/2021/06-24/CONS_CONS202106115_REV02_HU.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ05/DV/2021/06-24/CONS_CONS202106115_REV02_HU.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/TRAN/DV/2021/06-28/CONS_CONS202010537_REV01_HU.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/TRAN/DV/2021/06-28/CONS_CONS202010537_REV01_HU.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/TRAN/DV/2021/06-28/CONS_CONS202010537_REV01_HU.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0228(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0138(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628247/EPRS_BRI(2018)628247_EN.pdf
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/cef_hu
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-trans-european-transport-network-streamlining-measures
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-trans-european-transport-network-streamlining-measures
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-multiannual-financial-framework-2021-2027_17402_pk


Jogállamiság: ismét a feltételrendszer
alkalmazására szólít fel a Parlament
 
A képviselők áttekintik, hogy mi a helyzet az uniós
költségvetés védelmét szolgáló  feltételrendszer
alkalmazását segítő bizottsági útmutatóval.
 
Egy  keddi  vita  és  szerdai  szavazás  (az  eredményt  csütörtök  reggel  jelentik  be)  során  a
képviselők várhatóan megismétlik: a bizottsági iránymutatás nem szükséges sem az uniós
költségvetés védelmét szolgáló új feltételrendszerről szóló rendelet alkalmazásához, sem pedig
ahhoz, hogy a Bizottság elkezdje vizsgálni a tagállamok feltételezett jogsértéseit.
 
A jelentéstervezet David Sassoli június 23-i levelére is hivatkozik, amelyben a Parlament elnöke
felszólította a Bizottságot, hogy azonnal és teljes körűen alkalmazza a rendeletet; reakció
hiányában a Parlament az Európai Bíróság elé viszi az ügyet.
 
Háttér
 
A költségvetési kifizetéseket egy jogállamiságra vonatkozó feltételrendszer teljesítéséhez kötő
mechanizmus 2021. január elsején lépett életbe. Azonban az új szabályok alapján eddig még
semmilyen eljárás nem indult. Az Európai Tanács arra kérte a Bizottságot, hogy halassza el a
jogszabály alkalmazását addig, amíg két tagállam (Magyarország és Lengyelország) az Európai
Bíróság elé nem viszi a jogszabályok ügyét (ez 2021. március 21-én megtörtént), és amíg a
Bizottság ki nem dolgozza a jogszabály alkalmazására vonatkozó útmutatóját.
 
Egy 2021 márciusában elfogadott állásfoglalásban a Parlament megismételte, hogy az Európai
Tanácsnak a mechanizmusra vonatkozó következtetései nem bírnak törvényi erővel,  és a
Bizottság számára június elsejét tűzte ki  az iránymutatások elfogadásának határidejeként.
 
Vita: július 6., kedd
 
 
Szavazás: július 7., szerda
 
 
A szavazás eredményének bejelentése: július 8., csütörtök
 
Eljárás: nem jogalkotási állásfoglalás
 
Sajtótájékoztató:  július  7.,  szerda,  13:15-kor  Petri  Sarvamaa  (EPP,  Finnország),  a
Költségvetés.ellenőrzési  Bizottság  jelentéstevője,  Eider  Gardiazabal  Rubial  (S&D,
Spanyolország),  a  Költségvetési  Bizottság  jelentéstevője,  Cseh  Katalin  (Renew,
Magyarország)   és  Daniel  Freund  (Zöldek/EFA,  Németország)  részvételével
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.433.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:433I:TOC
https://www.europarl.europa.eu/the-president/files/live/sites/president/files/pdf/Letter%20to%20EC%20RoL%20230621/Sassoli%20Letter%20EC%20230621.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201211IPR93622/kotelezo-ervenyu-europai-jogszaballya-valt-a-jogallamisagi-feltetelrendszer
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201211IPR93622/kotelezo-ervenyu-europai-jogszaballya-valt-a-jogallamisagi-feltetelrendszer
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-22-2020-INIT/hu/pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210304IPR99233/az-ep-a-jogallamisagi-feltetel-kesedelem-nelkuli-alkalmazasat-varjak
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0103_HU.html


További információ
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2021.7.1., angolul)
Jelentéstevő: Petri Sarvamaa (EPP, Finnország)
Jelentéstevő: Eider Gardiazabal Rubial (S&D, Spanyolország)
Az eljárás lépései (angolul)
Sajtóközlemény: Magyarország: David Sassoli von der Leyennek - a Bizottságnak alkalmaznia
kell a jogállamisági rendeletet (2021.6.23., angolul)

Sajtóközlemény: Jogállamiság: a Parlament bíróság elé készül vinni a Bizottságot (2021.6.10.)
EP cikk: Jogállamiság: a források védelme érdekében a Bizottságot sürgetik az EP-képviselők
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210628IPR07246/rule-of-law-start-applying-budget-conditionality-immediately
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/112611/PETRI_SARVAMAA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96991/EIDER_GARDIAZABAL+RUBIAL/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2071(INI)
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/hungary-sassoli-letter-to-von-der-leyen---commission-must-apply-rule-of-law-regulation
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/hungary-sassoli-letter-to-von-der-leyen---commission-must-apply-rule-of-law-regulation
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210604IPR05528/jogallamisag-a-parlament-birosag-ele-keszul-vinni-a-bizottsagot
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210604IPR05528/jogallamisag-a-parlament-birosag-ele-keszul-vinni-a-bizottsagot
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20210527STO04908/jogallamisag-a-forrasok-vedelme-erdekeben-a-bizottsagot-surgetik-a-kepviselok
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_18008_pk


Janez Janša szlovén miniszterelnök és a szlovén
tanácsi elnökség: vita a plenárison
 
Kedd reggel a képviselők Szlovénia miniszterelnökével
vitatják meg a szlovén elnökség legfontosabb célkitűzéseit
2021 második felére.
 
Az Európai Unió Tanácsának szlovén soros elnöksége várhatóan az uniós gazdaságélénkítő
csomag mielőbbi végrehajtásására és a nemzeti helyreállítási tervek elfogadására koncentrál. A
Next Generation EU csomag a járvány gazdasági és társadalmi következményeit enyhítő, a
helyreállítási tervekben felvázolt nemzeti intézkedéseket finanszírozza majd.
 
Szlovénia emellett előre kíván lépni az Európa jövőjéről rendezett konferencián zajló vitákban,
és kiáll az európai jogállamiság mellett.
 
A vitát követően a Parlament elnöke, David Sassoli, és Janez Janša szlovén miniszterelnök
sajtótájékoztatót tart.
 
Vita: július 5., kedd
 
Eljárás: a Tanács és a Bizottság felszólalása
 
Sajtótájékozató: A Parlament elnöke, David Sassoli, az Európai Bizottság elnöke, Ursula
von der Leyen és a szlovén miniszterelnök, Janez Janša július 5-én, kedden, 11:45 órakor
tart sajtótájékoztatót
 
 
További információ
A szlovén elnökség honlapja
A Tanács szlovén elnökségének legfontosabb tervei
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://futureu.europa.eu/?locale=hu
https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/hu/
https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/hu/program/prioritasok/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/slovenian-presidency_19003_pk


Michel és von der Leyen beszámol az Európai
Tanács június 24-25-i ülésének eredményeiről
 
A képviselők szerdán Charles Michel és Ursula von der
Leyen elnökök részvételével tekintik át a legutóbbi uniós
csúcson elérteket.
 
A  koronavírus-járvány  alakulása,  a  nemzeti  oltási  kampányok  eredménye  és  a
gazdaságélénkítés  voltak  a  fő  témák  az  uniós  államok  vezetőinek  június  24-25-i
csúcstalálkozóján.  Az  állam-  és  kormányfők  a  migrációs  politikát  és  az  Orosz-  és
Törökországgal fenntartott kapcsolatokat is megvitatták. Miután Magyarország elfogadta a
gyermekeket  az  LMBTIQ-tartalmaktól  eltiltó  jogszabályt,  az  uniós  vezetők  az  LMBTIQ-
emberekkel  szembeni  hátrányos  megkülönböztetésről  is  vitáztak.
 
Vita: július 7., szerda
 
Eljárás: az Európai Tanács és a Bizottság felszólalása, állásfoglalás nélkül
 
További információ
Az Európai Tanács június 24-25-i ülésének következtetései
Sassoli: Mára végre olyan helyzetben van Európa, hogy csökkentheti az egyenlőtlenségeket
(beszéd az Európai Tanácsban, 2021.6.24., angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.consilium.europa.eu/hu/meetings/european-council/2021/06/24-25/
https://www.consilium.europa.eu/hu/meetings/european-council/2021/06/24-25/
https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2021/06/25/european-council-conclusions-24-25-june-2021/
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-today-at-long-last-europe-is-in-a-position-to-reduce-inequality
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-today-at-long-last-europe-is-in-a-position-to-reduce-inequality
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-24-25-june-2021_19601_pk


Az Európai Gyógyszerügynökség hatáskörének
kiterjesztése
 
A Parlament nagyobb szerepet szánna az Európai
Gyógyszerügynökségnek: erről vitáznak és fogadnak el
tárgyalási kiinduló álláspontot a képviselők.
 
Az uniós gyógyszerügynökség hatáskörének kiterjesztéséről szóló vita szerdán, a tagállami
szakminisztereket tömörítő Tanáccsal folytatott tárgyalásokon képviselt parlamenti álláspontról
való szavazás pedig csütörtökön lesz.
 
A képviselők szerint a koronavírus-járvány tanulságait levonva nagyobb hatáskört kell adni az
Európai  Gyógyszerügynökségnek a  válsághelyzetekre  való  felkészülés  és  a  gyógyászati
termékek és eszközök kezelése terén.  Az ügynökségnek az európai  gyógyszerellátást  is
figyelemmel  kellene  kísérnie  és  jelentenie  kellene,  ha  gyógyszerhiányt  érzékel.  Emellett
hatékonyabban  kellene  koordinálni  a  gyógyszerek  klinikai  vizsgálatait,  amelyről  a
nyilvánosságot  is  tájékoztatni  kellene,  vélik  a  képviselők.
 
Háttér
 
A Bizottság az európai egészségügyi unió felépítésének részeként 2020. november 11-én a
koronavírus-járvány elleni  fellépés tanulságait  levonva új  javaslatokkal  állt  elő  a  jövőbeli
egészségügyi  kihívások kezelésére.  Ezek egyike
 
 az Európai Gyógyszerügynökség hatáskörének kiterjesztése.
 
Vita: július 7., szerda
 
Szavazás és a szavazás eredményeinek bejelentése: július 8., csütörtök
 
Eljárás: rendes jogalkotási eljárás
 
Sajtótájékoztató: Nicolás González Casares (S&D, Spanyolország) jelentétesvővel, július
7., szerdán, 11 órakor
 
További információ
Sajtóközlemény: A koronavírus-járvány tanulsága: nagyobb hatáskört kell adni az Európai
Gyógyszerügynökségnek (2021.6.22., angolul)
Jelentéstervezet
Az eljárás lépései (angolul)
A jogalkotási folyamat és háttér (angolul)
Jelentéstevő: Nicolás González Casares (S&D, Spanyolország)
A Parlament munkája az uniós egészségügy terén
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.ema.europa.eu/en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0724&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52020PC0725
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210617IPR06466/covid-19-lessons-learned-stronger-role-for-eu-medicines-regulator
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210617IPR06466/covid-19-lessons-learned-stronger-role-for-eu-medicines-regulator
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0216_HU.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0321(COD)
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-ema-mandate-extension
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/197718/NICOLAS_GONZALEZ+CASARES/home
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/az-eu-es-az-egeszsegugy
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/healthcare-safety_19602_pk


Migráció: a plenáris a menekültügy és a
határigazgatási politika forrásairól dönt
 
A képviselők a migráció kezelésében, a harmadik
országbeliek integrációjának megkönnyítésében és a
határigazgatási feladatokban segítő két alapról vitáznak.
 
A 2021. és 2027. között 9,88 milliárd euróból gazdálkotó Menekültügyi, Migrációs és Integrációs
Alap célja, hogy megerősítse a közös migrációs politikát, a tagállami igényekkel összhangban
álló  legális  migrációpoltikát  határozzon meg,  támogassa a harmadik országból  származó
bevándorlók  integrációját,  és  hozzájáruljon  a  szabálytalan  migráció  elleni  fellépéshez.  A
Parlament  kérésére az alap forrásai  annak az előmozdítására is  felhasználhatók,  hogy a
tagállamok  igazságosabban  osszák  el  egymás  között  a  menekültek  és  menedékkérők
ellátásának  feladatát.
 
Az Integrált Határigazgatási Alap, amelynek hét éves költségvetése 6,24 milliárd euró, az Unió
külső határainak megerősítését segíti, biztosítva közben az alapvető jogok tiszteletben tartását.
Az alap a közös, harmonizált vízumpolitikához is hozzájárul, és védelmet nyújt az Európába
érkező rászorultak, elsősorban egyedül utazó gyerekek számára.
 
Vita: július 6., kedd
 
Szavazás és a szavazás eredményének bejelelentése: július 7., szerda
 
Eljárás: rendes jogalkotási eljárás, megállapodás második olvasatban
 
További információ
Jogszabálytervezet: Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap
Jogszabálytervezet: Integrált Határigazgatási Alap
Sajtóközlemény az intézmények közötti megállapodás alkalmával - Menekültügyi, Migrációs és
Integrációs Alap (2020.12.9., angolul)
Sajtóközlemény az intézmények közötti megállapodás alkalmával - Integrált Határigazgatási
Alap (2020.12.10., angolul)
Jelentéstevő: Tanja Fajon (S&D, Szlovénia)
Az eljárás lépései -  Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (angolul)
Az eljárás lépései -   Integrált Határigazgatási Alap (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

13 I 17

https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201207IPR93209/deal-on-eu-funds-for-common-asylum-migration-and-integration-policies-up-to-2027
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201207IPR93209/deal-on-eu-funds-for-common-asylum-migration-and-integration-policies-up-to-2027
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201207IPR93208/agreement-on-eu-instrument-supporting-border-management-and-common-visa-policy
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/PR/2021/06-28/1232120HU.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/PR/2021/06-28/1232768HU.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201207IPR93209/deal-on-eu-funds-for-common-asylum-migration-and-integration-policies-up-to-2027
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201207IPR93209/deal-on-eu-funds-for-common-asylum-migration-and-integration-policies-up-to-2027
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201207IPR93208/agreement-on-eu-instrument-supporting-border-management-and-common-visa-policy
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201207IPR93208/agreement-on-eu-instrument-supporting-border-management-and-common-visa-policy
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96911/TANJA_FAJON/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0248(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0249(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/asylum_19801_pk


Korrupció alapján is lehessen uniós szankciókat
kivetni, kérik a képviselők
 
Legyen a korrupció jogalap az uniós szankciók kivetésére:
a képviselők várhatóan emellett érvelnek majd egy keddi
vitában.
 
Az EU 2020 decemberében elfogadott globális emberi jogi szankciórendszere - amelyet az Unió
„Magnickij-törvényeként" is neveznek - az emberijog- sértésekkel kapcsolatosan elkövetett
korrupciót az amerikai és a kanadai gyakorlattal ellentétben jelenleg nem sorolja a büntetendő
jogsértések közé. A képviselők ezért várhatóan az uniós globális emberi jogi szankciórendszer
hatáskörének  ilyen  jellegű  bővítését  szorgalmazzák  az  Európai  Bizottságnál  és  Josep
Borrellnél.  Azt  is  javasolhatják,  hogy az Unió közösen válaszoljon a nem uniós országok
megtorló  intézkedéseire.
 
A vita kedden, a szavazás pedig szerdán zajlik, az eredményeket csütörtök reggel jelentik be.
Az Európai Bizottsághoz és az Unió külpolitikai főképviselőjéhez intézett kérdések itt és itt
olvashatók.
 
Vita: július 6., kedd
 
Szavazás: július 7., szerda
 
 
A szavazás eredményének bejelentése: július 8., csütörtök
 
Eljárás: szóbeli választ igénylő kérdés állásfoglalással
 
További információ
EP kutatószolgálat: Globális harc a korrupció ellen: az emberi jogi kapcsolat (2020.5.7.,
angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000047_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000048_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690625/EPRS_ATA(2021)690625_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690625/EPRS_ATA(2021)690625_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


A képviselők véget vetnének az idősek hátrányos
megkülönböztetésének
 
A Parlament várhatóan az időskor kedvezőbb megítélését
elősegítő lépések és méltányosabb nyugdíj mellett
érvélnek majd.
 
A hétfőn vitára, szerdán pedig szavazásra bocsátandó jelentés szerint csak a nemzedékek
közötti  szolidaritáson alapuló politika révén lehet  véget  vetni  az időseket  sújtó  hátrányos
megkülönböztetésnek. A képviselők szerint ehhez kulcsfontosságú a méltányos nyugdíjak
biztosítása. A nők általánosan alacsonyabb nyugdíjazása miatt a képviselők konkrét lépéseket
várnak.
 
A Foglalkoztatási Bizottságban elfogadott jelentéstervezet emellett egyenlő hozzáférést kér az
idősek számára az egészségügyi és gondozási szolgáltatásokhoz, többek között a hosszú távú
és palliatív  gondozáshoz és a szexuális  és reprodukciós egészséget  érintő ellátáshoz.  A
képviselők  hangsúlyozzák:  az  európai  demográfiai  trendek  miatt  az  idősekre  fókuszáló
vállalkozások  hamarosan  a  gazdaság  egyik  motorjává  válhatnak,  különösen  vidéken.
 
Vita: július 5., hétfő
 
Szavazás: július 7., szerda
 
 
Eljárás: saját kezdeményezésű jelentés
 
További információ
Jelentéstervezet:  Aaz öreg kontinens elöregedése – az idősödéssel kapcsolatos politika 2020
utáni lehetőségei és kihívásairól
Jelentéstevő: Beata Szydło (ECR, Lengyelország)
Az eljárás lépései (angolul)
EP kutatószolgálat: Élet az Unióban, demográfia (angolul)
Az ősz gazdaság (Európai Bizottság, angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0194_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0194_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/197553/BEATA_SZYDLO/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2008(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635566/EPRS_ATA(2019)635566_EN.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a9efa929-3ec7-11e8-b5fe-01aa75ed71a1
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Törökország: a Parlament elítéli az ellenzék
folyamatos elnyomását
 
A képviselők a török ellenzéki pártok, konkrétan a fő kurd
párt állami elnyomásáról vitáznak kedden és szavaznak
csütörtökön.
 
Az Unió külügyi főképviselőjével, Josep Borrell-lel folytatott vitában a képviselők várhatóan
elítélik  a Népek Demokratikus Pártja (HDP)   hosszú ideje tartó üldözését.  A HDP a török
parlament harmadik legnagyobb pártja, amelynek többezer tagját állíttották már bíróság elé
többnyire terrorizmus vádjával.
 
Recep  Tayyip  Erdoğan  török  elnök  évek  óta  azzal  vádolja  a  HDP-t,  hogy  az  a  betiltott
Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) politikai szárnya. Törökországban hagyománya van annak, hogy
a fenyegetésként érzékelt politikai pártokat felszámolják. Az országban korábban más kurdpárti
szervezeteket is betiltottak.
 
Vita: július 6., kedd
 
Szavazás: július 8., csütörtök
 
Eljárás: az Unió külügyi főképviselőjének, az Európai Bizottság alelnökének felszólalása
állásfoglalással
 
További információ
Sajtóközlemény:
Történelmi mélyponton az Unió és Törökország közti kapcsolatok, mondják a képviselők
(2021.5.19.)
EP kutatószolgálat:  Törökország 2019-es és 2020-as országjelentése (2021.5.12., angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210517IPR04118/tortenelmi-melyponton-az-unio-es-torokorszag-kozti-kapcsolatok-mondja-az-ep
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210517IPR04118/tortenelmi-melyponton-az-unio-es-torokorszag-kozti-kapcsolatok-mondja-az-ep
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210517IPR04118/tortenelmi-melyponton-az-unio-es-torokorszag-kozti-kapcsolatok-mondja-az-ep
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)690592
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-turkey_18106_pk


•

•

•
•

•

•

•

•

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

A makrogazdasági jogszabályi keret felülvizsgálata, Marques, vita hétfőn, szavazás
csütörtökön 
A polgárokkal folytatott párbeszéd és a polgárok részvétele az uniós döntéshozatali
folyamatokban, Scholz, hétfőn, szavazás szerdán 
Fellépés a dezinformáció ellen, kérdés a külügyi főképviselőhöz, kedden 
A genfi  egyezmény 70  éves  évfordulója,  a Tanács  és  a  Bizottság  felszólalása,
kedden 
A  2030-ig  tartó  időszakra  szóló  általános  uniós  környezetvédelmi  cselekvési
program,  O'Sullivan,  vita  szerdán,  szavazás  csütörtökön 
Antarktiszi védett tengeri területek létrehozása és a Déli-óceán biodiverzitásának
megőrzése, a Tanács és a Bizottság felszólalása, szerdán, szavazás csütörtökön 
A  légiközlekedési  ágazat  támogatása  a  járvány  után,  kérdés  a  Bizottsághoz,
csütörtökön 
Állatkísérletek  tiltása,  a  Bizottság  felszólalása,  vita  csütörtökön,  szavazás  a
szeptemberi  plenáris  ülésen
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