
 

Plenáris hírlevél
2021. szeptember 13-16., Strasbourg
 
Az Európai Unió helyzete: Ursula von der Leyen elnök felszólal a Ház
előtt 
Szeptember 15-én 9 órakor az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen
megtartja parlamenti évértékelő beszédét, amelyet vita követ.
 
 
Az afganisztáni humanitárius és biztonsági helyzetről vitázik a Ház 
Kedden a Parlament az EU külpolitikai főképviselőjével vitatja meg az afgán válságra
adandó uniós választ. A képviselők csütörtökön ezzel kapcsolatban állásfoglalásról
szavaznak.
 
 
Egészségügyi unió: a betegségmegelőzésen és a határon átnyúló
együttműködésen a hangsúly 
A képviselők az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központot
megerősítő két jogszabályról, és a határon átnyúló egészségügyi veszélyek
kezeléséről vitáznak és szavaznak.
 
 
LMBTIQ-jogok és antidiszkriminációs lépések az Unióban 
Egy hétfőn szavazásra bocsátandó állásfoglalásban a Parlament áttekinti, hogy milyen
problémákkal kell megküzdenie az LMBTIQ-embereknek és családjuknak Európában. 
 
 
Lengyelország: vita a média szabadsága és a jogállamiság elleni
támadásokról 
A média sokszínűségét fenyegető törvénytervezetről és az uniós szabályoknak és
értékeknek ellentmondó legújabb lengyel lépésekről vitáznak a képviselők a Tanács és
a Bizottság képviselőivel.
 
 
Uniós kékkártya: végszavazás a magasan képzett bevándorlókat
vonzó új rendszerről 
A képviselők várhatóan hozzájárulnak az uniós kékkártya-irányelv reformjához, amely
elősegíti a magasan képzett harmadik országbeliek uniós alkalmazását.
 
 
EU-Oroszország: a Kreml politikájának gátat szabó és a demokráciát
előmozdító stratégiára van szükség
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A Parlament várhatóan ösztönzi az agresszív orosz politika elleni  uniós fellépést és a
jövőbeli demokratikus Oroszországgal folytatandó együttműködés előkészítését.
 
 
Pegasus Projekt: a képviselők az állami kémkedésről vitáznak 
Az EP szerdán arról kérdezi a Bizottságot és a Tanácsot, hogy milyen lépéseket
tesznek az újságírók, politikusok és egyéb személyek állami kiber-megfigyeléséről
szóló hírekkel kapcsolatban.
 
 
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/2021-09-13

 
 
.
 

Kapcsolatok 
 
 

11

12

13

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 pénteken 11:00-től
Az Európai Parlament médiaeszköztára

BALÁZS Eszter
sajtóreferens

(+32) 2 28 42373 (BXL)
(+33) 3 881 73839 (STR)
(+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/2021-09-13
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://multimedia.europarl.europa.eu/en/pre-session-briefing_20210910-1100-SPECIAL-PRESSER_vd
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/elections-press-kit
https://twitter.com/Europarl_HU


Az Európai Unió helyzete: Ursula von der Leyen
elnök felszólal a Ház előtt
 
Szeptember 15-én 9 órakor az Európai Bizottság elnöke,
Ursula von der Leyen megtartja parlamenti évértékelő
beszédét, amelyet vita követ.
 
Von der Leyen elnök várhatóan beszámol az elmúlt év elsösorban a koronavírus-járvánnyal és
a gazdasági válsággal kapcsolatos bizottsági intézkedéseiről. Elmondja, hogyan látja az Unió
előtt álló kihívásokat: többek között a gazdasági helyreállítást, az éghajlatváltozás ellni harcot, a
digitalizációt és az Európa jövőjéről rendezett konferenciát.
 
A képviselők felszólalásaikban értékelik a Bizottság munkáját és jövő évi terveit, és hangot
adnak saját elképzeléseiknek.
 
Háttér
 
Az Európai Unió helyzetéről szóló évértékelő beszéd kulcsszerepet játszik az Európai Bizottság
elszámoltatásában az Unió demokratikusan megválasztott  képviselői  előtt.  Az évértékelő
beszéd az átláthatóbb és demokratikusabb Unió működésének fontos eleme, és egyben olyan
eszköz,  amellyel  az  Unió  közelebb  kerülhet  a  polgáraihoz.  A  beszéd  során  az  előző  év
legfontosabb lépéseiről és kihívásairól hallhatunk úgy, hogy közben mindvégig az európaiak
jogai és a demokratikus folyamatok maradnak a fókuszban.
 
A legelső évértékelő beszédet 2010. szeptember 7-én José Manuel Barroso bizottsági elnök
tartotta Strasbourgban.
 
Vita: szeptember 15., szerda
 
További információ
Itt követhető az évértékelő beszéd és a vita
A 2020-as évértékelő beszéd és vita honlapja
EP kutatószolgálat: Az Unió helyzete - a 2021-es évértékelő vita (angolul)
EP kutatószolgálat: A von der Leyen-Bizottság hat kiemelt szakpolitikai célja - helyzetjelentés
2021 őszén
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20210902STO11112/state-of-the-eu-debate-2021-how-to-follow-it
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/vita-az-eu-helyzeterol-2020/introduction
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/696204/EPRS_BRI(2021)696204_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/graphs/2021-Legislativedelivery-September_HU.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/graphs/2021-Legislativedelivery-September_HU.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/state-of-european-union-2021_20101_pk


Az afganisztáni humanitárius és biztonsági
helyzetről vitázik a Ház
 
Kedden a Parlament az EU külpolitikai főképviselőjével
vitatja meg az afgán válságra adandó uniós választ. A
képviselők csütörtökön ezzel kapcsolatban állásfoglalásról
szavaznak.
 
A képviselők és Josep Borrell várhatóan megvitatják, hogyan reagáljon az EU a humanitárius és
migrációs válságra, hogyan segítse a rászorulókat és védje meg azokat az elsősorban nőket és
gyerekeket, akik veszélyben vannak Afganisztánban. Azt is megvizsgálhatják, hogy hogyan tud
az Unió támogatást nyújtani az afgán menekülteknek és azoknak, akik el szeretnék hagyni az
országot, illetve milyen típusú kapcsolatot létesítsen az Unió a kabuli talibán hatóságokkal.
 
A legújabb afganisztáni fejlemények kapcsán az a kérdés is felmerülhet, hogy vajon mik a
NATO-kivonulás azonnal levonható tanulságai az Unió számára. Az európai biztonsági helyzet,
a közös védelempolitika, az Unió stratégiai függetlensége és  katonai erejének megerősítése
ezért szintén a vita témái között szerepelhetnek.
 
Háttér
 
Augusztus  15-én  a  Talibán  átvette  a  hatalmat  Afganisztánban,  tízezreket  menekülésre
késztetve  földön  és  levegőben.  A  válságra  reagálva  a  Parlament  elnöke,  David  Sassoli
határozott  és  közös  nemzetközi  kiállást  kért  az  Unió  tagállamaitól.
 
A vita az EP weboldalán és az EbS+ csatornán követhető.
 
Vita: szeptember 14., kedd
 
A szavazás eredményének bejelentése: szeptember 16., csütörtök
 
Eljárás:  az Unió kül-  és biztonságpolitikai  főképviselője és az Európai  Bizottság alelnöke
felszólalása,  állásfoglalással
 
További információ
Sassoli elnök felszólalása a bledi stratégiai fórumon (2021.9.1., angolul)
EP kutatószolgálat: Afganisztán ismét talibán uralom alatt (2021.9.2., angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://the-president.europarl.europa.eu/en
https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/sassoli-very-disappointed-with-yesterdays-home-affairs-council-conclusions
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/disappointed-by-the-conclusions-of-the-last-jha-council
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)696192
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-afghanistan_20003_pk


Egészségügyi unió: a betegségmegelőzésen és a
határon átnyúló együttműködésen a hangsúly
 
A képviselők az Európai Betegségmegelőzési és
Járványvédelmi Központot megerősítő két jogszabályról,
és a határon átnyúló egészségügyi veszélyek kezeléséről
vitáznak és szavaznak.
 
A Környezetvédelmi, közegészségügyi és élemiszer-biztonsági bizottság a nyári szünet előtt
megszavazott két jogalkotási javaslatában az Unió betegségmegelőzési és járványvédelmi
kapacitásának bővítését szorgalmazta. Ehhez a bizottság szerint a legfontosabb nem fertőző
betegségekre - például a szív- és érrendszeri betegségekre, a rákra és a cukorbetegségre - is ki
kellene terjeszteni az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ hatáskörét,
meg  kellene  erősíteni  az  uniós  szervek  és  a  velük  párhuzamos  tagállami  testületek
együttműködését,  és  a  tagállamoknak  is  aktívabb  szerepet  kellene  vállalniuk.
 
A  képviselők  arra  is  javaslatot  tettek,  hogy  az  Unió  hogyan  előzhetné  meg  a  válságok
kialakulását a határokon átnyúló és komoly kockázatot jelentő betegségek esetén, és hogyan
készülhetne fel és reagálhatna ezekre hatékonyabban a közösség. A képviselők többek között
a közös uniós közbeszerzések és beszerzési megállapodások során alkalmazandó, egyértelmű
eljárást és az eljárások fokozott átláthatóságát javasolták.
 
Háttér
 
Az európai egészségügyi unió kialakításának részeként a Bizottság 2020. november 11-én a
koronavírus-járvány tapasztalatait levonva egy új egészségbiztonsági szabályrendszerre tett
javaslatot.  A  csomagban a  határokon át  terjedő súlyos  egészségügyi  veszélyekről  szóló
rendelettervezet és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ hatáskörének
kiterjesztéséről szóló javaslat szerepel.
 
Vita: szeptember 13., hétfő
 
A szavazás eredményének bejelentése: szeptember 15., szerda
 
 
Eljárás: rendes jogalkotási eljárás
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210625IPR07001/enhancing-eu-s-disease-prevention-and-control-capacity
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210707IPR07902/boosting-the-eu-s-capacity-to-anticipate-and-respond-to-health-crises
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/?qid=1605690513438&uri=CELEX%3A52020DC0724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1605690513438&uri=CELEX%3A52020DC0724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0727
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0727
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0726
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0726


További információ
Jelentéstervezet (Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ)
Jelentéstervezet (határon átnyúló veszélyek)
Az eljárás lépései - Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (angolul)
Az eljárás lépései - határon átnyúló veszélyek (angolul)
EP kutatószolgálat: Nagyobb ellenállóképesség kialakítása a határokon átnyúló egészségügyi
kockázatok esetére: az európai egészségügyi unió felé haladva (2021.4.20., angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0253_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0247_HU.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0320(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0322(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690565
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690565
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-health_19703_pk


LMBTIQ-jogok és antidiszkriminációs lépések az
Unióban
 
Egy hétfőn szavazásra bocsátandó állásfoglalásban a
Parlament áttekinti, hogy milyen problémákkal kell
megküzdenie az LMBTIQ-embereknek és családjuknak
Európában. 
 
Az állásfoglalás-tervezetről szóló szavazás eredményét kedden jelentik be.
 
A Petíciós Bizottságban elfogadott állásfoglalás-tervezet az azonos neműek közötti házastársi
és élettársi kapcsolatok elfogadását kéri egész Európában, hiszen a pár mindkét tagjának
egyenlő jogokat kell élveznie minden tagállamban. A képviselők szerint a szivárványcsaládok
tagjait következetesen az általuk nevelt gyerekek szüleiként kell elismerni.
 
A Parlament várhatóan kötelezettségszegési eljárás indítását kéri a Bizottságtól Romániával
szemben amiatt, hogy a román kormány még mindig nem módosította az Európai Bíróság
döntésének  megfelelően  a  helyi  törvényeket  úgy,  hogy  azokban  az  azonos  nemű párok
esetében is érvényesek legyenek a házastársra vonatkozó szabályok. Az állásfoglalás-tervezet
emellett az LMBTIQ-embereket érintő lengyel- és magyarországi hátrányos megkülönböztetére
is felhívja a figyelmet, és a helyzet orvoslására további uniós lépéseket (kötelezettségszegési
eljárást, igazságszolgáltatási eljárást és költségvetési eszközök alkalmazását) vár.
 
A szavazás eredményének bejelentése: szeptember 14., kedd
 
 
Eljárás: saját kezdeményezésű állásfoglalás
 
További információ
Állásfoglalás-tervezet (angolul)
Sajtóközlemény  a szakbizottsági szavazás alkalmával (2021.7.15., angolul)
Jelentéstevő: Dolors Montserrat (EPP, Spanyolország)
Az eljárás lépései (angolul)
EP kutatószolgálat: A szivárványcsaládok szabad mozgásának útjában álló akadályok
Európában (angolul)
Sajtóközlemény: Az Európai Parlament hevesen tiltakozik a magyar LMBTIQ-törvény ellen
(2021.7.8.)
Állásfoglalás a jogállamiság  súlyos megsértésének egyértelmű veszélyéről Lengyelországban
(2020.9.17.)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/238225/RE1230705EN%20(002).pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210710IPR08203/ep-petitions-committee-calls-for-upholding-eu-rights-of-rainbow-families
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/197711/DOLORS_MONTSERRAT/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2679(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2021)671505
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2021)671505
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210701IPR07502/az-europai-parlament-hevesen-tiltakozik-a-magyar-lmbtiq-torveny-ellen
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210701IPR07502/az-europai-parlament-hevesen-tiltakozik-a-magyar-lmbtiq-torveny-ellen
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0225_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0225_HU.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/lgbtiq-freedom-in-eu_18004_pk


Lengyelország: vita a média szabadsága és a
jogállamiság elleni támadásokról
 
A média sokszínűségét fenyegető törvénytervezetről és az
uniós szabályoknak és értékeknek ellentmondó legújabb
lengyel lépésekről vitáznak a képviselők a Tanács és a
Bizottság képviselőivel.
 
A lengyel kormány műsorszolgáltatókra vonatkozó új jogszabálytervezete szerint az Európai
Gazdasági Térségen kívüli szervezetek a lengyel médiavállalatokban legfeljebb 49 százalékos
részesedéssel rendelkezhetnének. A javaslatot többen az amerikai tulajdonosú és a lengyel
kormánnyal  szemben  kritikus  TVN hálózat  elhallgattatására  tett  kísérletként  értelmezik.
Augusztus 12-én az Értékekért és áltláthatóságért felelős bizottsági alelnök, Věra Jourová
kijelentette:„a lengyel törvénytervezet rossz előjel" a médiapluralizmus szempontjából. A biztos
szerint  „a  média sokszínűségének fenntartására és a jogállamiság támogatására"  egy,  a
médiaszabadságról  szóló  uniós jogszabályra van szükség.
 
A képviselők kedden a lengyelországi jogállamiságról is vitáznak. Miután augusztusban az
Európai  Bíróság  pol i t ikátó l  va ló  függet lenség  h iánya  miat t  az  uniós  joggal
összeegyeztethetetlennek ítélte a lengyel bírákra vonatkozó fegyelmi rendszert,  a lengyel
kormány feladta az igazságügy reformjára vonatkozó, széles körben bírált terveit. Azonban az
ítélet ellenére nem számolta fel teljes körűen a legfelsőbb bíróságnál felállított új fegyelmi
tanácsot.  Emiatt  a  Bizottság bírságot  szabott  ki  az országra.  Ezzel  egyidejűleg a lengyel
miniszterelnöki hivatal a lengyel Alkotmánybírósághoz fordulva kétségbe vonta az uniós jog
elsőbbségére, és az Unió és a tagállamok közötti jóhiszemű együttműködésre vonatkozó elvet.
A bíróság várhatóan szeptember végén hozza meg ítéletét.
 
A vitára szerdán, a témával kapcsolatos állásfoglalás-tervezetről szóló szavazásra csütörtökön
kerül sor.
 
Vita: szeptember 15., szerda
 
 
A szavazás eredményének bejelentése: szeptember 16., csütörtök
 
 
Eljárás: a Tanács és a Bizottság felszólalása, állásfoglalással
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További információ
Sajtóközlemény: Épp ideje, hogy a Tanács és a Bizottság végre megvédje az európaiakat és
az Uniót, mondják a képviselők (2021.7.7.)
Sajtóközlemény: Az uniós értékek sérülése az Unió egészét veszélybe sodorja, véli a
Parlament (2021.6.24.)
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértésenek egyértelmű veszélyéről szóló
állásfoglalás (2020.9.17.)
Sajtóközlemény: Veszélyben a média sokszínűsége, elhallgattatják a bíráló hangokat -
figyelmeztet az EP (2020.11.25.)
Infografika: A jogállamiság helyzete a tagállamokban és a híres 7. cikk
Európai Bizottság: A 2021-es jogállamisági jelentés (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210702IPR07622/ideje-hogy-a-tanacs-es-a-bizottsag-megvedje-az-europaiakat-mondjak-kepviselok
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210702IPR07622/ideje-hogy-a-tanacs-es-a-bizottsag-megvedje-az-europaiakat-mondjak-kepviselok
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210621IPR06636/az-unios-ertekek-serulese-az-unio-egeszet-veszelybe-sodorja-veli-a-parlament
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210621IPR06636/az-unios-ertekek-serulese-az-unio-egeszet-veszelybe-sodorja-veli-a-parlament
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0225_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0225_HU.html
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/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/a-jogallamisag-helyzete-a-tagallamokban-es-a-hires-7-cikk
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report_hu
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-freedom-in-eu_13601_pk


Uniós kékkártya: végszavazás a magasan
képzett bevándorlókat vonzó új rendszerről
 
A képviselők várhatóan hozzájárulnak az uniós kékkártya-
irányelv reformjához, amely elősegíti a magasan képzett
harmadik országbeliek uniós alkalmazását.
 
A Parlament és a tagállamokat tömörítő Tanács képviselői idén májusban egyeztek meg a
2009-es  kékkártya-irányelv  módosításáról,  amelynek  köszönhetően  uniós  munkaadók
könnyebben vehetnek majd fel unión kívüli munkavállalókat. A Bizottság 2016-ban benyújtott
módosítási  indítványa  az  elmúlt  évek  egyetlen  olyan,  a  legális  munkaerő-migrációval
kapcsolatos  javaslata  volt,  amely  végül  jogszabállyá  válik.
 
A felülvizsgált irányelvben rugalmasabbak lesznek azok a feltételek, amelyeket a kékkártya
kiadásához teljesíteni kell - így például alacsonyabb értékben határozták meg a kártyához
szükséges minimális jövedelem szintjét. A módosított irányelv emellett egyszerűbb Unión belüli
mozgással és gyorsabb családegyesítési eljárással bővíti a kedvezményezettek jogait.
 
Vita: szeptember 14., kedd
 
A szavazás eredményének bejelentése: szeptember 15., szerda
 
 
Eljárás: rendes jogalkotási eljárás, megállapodás első olvasatban
 
További információ
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2021.6.3., angolul)
Jelentéstevő: Javier Moreno Sánchez (S&D, Spanyolország)
EP kutatószolgálat a kék kártya irányelv felülvizsgálatáról (angolul)
Az eljárás lépései (angolul)
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210528IPR05001/committee-endorses-revised-eu-blue-card-rules
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/28347/JAVIER_MORENO+SANCHEZ/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0176(COD)&l=en


EU-Oroszország: a Kreml politikájának gátat
szabó és a demokráciát előmozdító stratégiára
van szükség
 
A Parlament várhatóan ösztönzi az agresszív orosz politika
elleni  uniós fellépést és a jövőbeli demokratikus
Oroszországgal folytatandó együttműködés előkészítését.
 
A  képviselők  az  Unió  és  Oroszország  közötti  politikai  kapcsolatok  alakulását  vizsgálva
figyelmeztetnek: nem szabad egyenlőségjelet tenni Vlagyimir Putyin elnök rendszere és az
orosz nép közé. Az előbbi ugyanis „egy egész életére hivatalban maradó, oligarchák által
körülvett  elnök által  vezetett  stagnáló, tekintélyelvű kleptokrácia".
 
A képviselők ugyanakkor hangsúlyozzák: Oroszország előtt akár demokratikus jövő is állhat.
Ennek  fényében  felszólítják  a  Tanácsot,  hogy  fogadjon  el  a  jövőbeli  demokratikus
Oroszországgal való együttműködésről szóló uniós stratégiát, amelyben a helyi demokratikus
trendeket erősítő ösztönzők is szerepelnek.
 
Vita: szeptember 14., kedd
 
A szavazás eredményének bejelentése: szeptember 16., csütörtök
 
 
Eljárás: saját kezdeményezésű jelentés
 
További információ
Állásfoglalás-tervezet
Jelentéstevő: Andrius Kubilius (EPP, Litvánia)
Az eljárás lépései (angolul)
Az EU-orosz kapcsolatok iránya: Andrius Kubilius (EPP, Litvánia) jelentéstevő nyilatkozata
(angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0259_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/197843/ANDRIUS_KUBILIUS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2042(INI)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/direction-of-eu-russia-political-relations-afet-kubilius_I209085-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/direction-of-eu-russia-political-relations-afet-kubilius_I209085-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-russia_18701_pk


Pegasus Projekt: a képviselők az állami
kémkedésről vitáznak
 
Az EP szerdán arról kérdezi a Bizottságot és a Tanácsot,
hogy milyen lépéseket tesznek az újságírók, politikusok és
egyéb személyek állami kiber-megfigyeléséről szóló
hírekkel kapcsolatban.
 
Júliusban egy nemzetközi újságírói konzorcium hozta nyilvánosságra, hogy több kormány -
köztük  a  magyar  -  nem  megfelelően  használhatta  fel  a  Pegasus  nevű,  kvázi-katonai
kémszoftvert arra a célra, hogy ellenzéki szereplőket, emberi jogi aktivistákat, újságírókat és
ügyvédeket figyeljen meg az Unióban és máshol.
 
Szeptember  9-én  a  Parlament  külföldi  beavatkozással  foglalkozó  különbizottságában  a
konzorcium  két  vezetője  számolt  be  a  projektről  és  annak  következményeiről.
 
Vita: szeptember 15., szerda
 
Eljárás: a Tanács és a Bizottság felszólalása, állásfoglalás nélkül
 
További információ
A Pegasus Projektben részt vevő Forgotten Stories cég ügyvezetőjének és főszerkesztőjének
meghallgatása (2021.9.9., 10:55-től, angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.europarl.europa.eu/committees/hu/inge/home/highlights
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/special-committee-on-foreign-interference-in-all-democratic-processes-in-european-union-including-di_20210909-0900-COMMITTEE-INGE_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/special-committee-on-foreign-interference-in-all-democratic-processes-in-european-union-including-di_20210909-0900-COMMITTEE-INGE_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/special-committee-on-foreign-interference-in-all-democratic-processes-in-european-union-including-di_20210909-0900-COMMITTEE-INGE_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
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Egyéb témák a napirenden  
 
A plenáris ülésen az alábbi további témákról folytatnak
vitát és szavaznak a képviselők. 
 

Állatokon végzett kísérletek és tesztelés, vita július 8., szavazás szeptember 15.
(eredmény: szeptember 16.) 
Az éghajlatváltozás okozta természeti katasztrófák Európában, vita szeptember 14. 
Az EU 2030-as éghajlatvédelmi csomag, vita szeptember 14. 
Nemen  alapuló  erőszak  mint  bűncselekmény,  vita:  szeptember  14.,  szavazás:
szeptember  16. 
A brexit hatásait enyhítő alap kifizetése, Arimont, vita: szeptember 14., szavazás
szeptember 15. 
Hét éves költségvetés a tagjelölt országok számára, szavazás szeptember 15. 
Uniós Kína-stratégia, vita szeptember 14., szavazás szeptember 15. (eredmény:
szepember 16.) 
Adóinformációk megosztása, Giegold, vita szeptember 15., szavazás szeptember 16. 
Független uniós etikai testület felállítása, Freund, szavazás szeptember 16. 
Az Egyesült Államok szankciói és a jogállamiság, szóbeli választ igénylő kérdés,
szeptember 16.
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