
 

Plenáris hírlevél
2022. november 21-24., Strasbourg
 
Nők az igazgatótanácsban: kötelező EU szabályok a
kiegyensúlyozottsághoz 
Az Unióban működő minden tőzsdén jegyzett részvénytársaságnak több nőt kell
alkalmaznia az igazgatótanácsában.
 
 
Oroszország terrorállam, jelentheti ki az EP  
A képviselők szerdán egy állásfoglalásban kijelentik: Oroszország államilag támogatja
a terrorizmust.
 
 
Létfontosságú létesítmények védelme: új jogszabályt fogad el az EP 
A Parlament kedden a kritikusan fontos uniós infrastruktúrák ellenállóképességének
javításáról szóló jogszabályról vitázik és dönt.
 
 
Hetven éves az Európai Parlament 
A képviselők az Európai Parlament elődjének, az Európai Szén- és Acélközösség
Közgyűlésének 1952-es felállítására emlékeznek kedden 11:30 órakor.
 
 
FIFA világbajnokság 2022: a Parlament a katari emberi jogi helyzetről
vitázik 
A képviselők hétfőn a 2022-es FIFA világbajnokság kapcsán tekintik át az emberi
jogok helyzetét Katarban.
 
 
Az EU-Kína kapcsolatokról vitázik a Parlament 
A képviselők kedd délután az Unió és Kína közötti kapcsolatok legfrissebb
fejleményeiről folytatnak vitát az uniós külpolitika vezetőjével, Josep Borrell-lel.
 
 
Jogállamiság: milyen mértékben oldották a Bizottság kétségeit a
magyar lépések? 
Az EP a Bizottság és Magyarország között az uniós büdzsé védelméről és a
helyreállítási tervről szóló tárgyalások állásáról folytat vitát.
 
 
Bővítés: az Uniónak lépnie kell, mondhatják a képviselők
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A képviselők várhatóan a bővítési politika mint hatékony geopolitikai eszköz
hangsúlyosabb alkalmazását javasolják majd egy keddi vita és szerdai szavazás
során.
 
 
A Parlament jóváhagyhatja az Ukrajnának 2023-ra folyósítandó 18
milliárd eurós kölcsönt 
A képviselők vitát folytatnak és szavaznak a orosz háború sújtotta Ukrajna rövid távú
finanszírozási igényének részleges megoldását jelentő hitelcsomagról.
 
 
Menedék, migráció, koordinált tengeri életmentés: megoldást várnak
a képviselők 
A plenáris ülés szerdán az Európába tartó migráció kezelésében alkalmazandó
szolidaritásról és a terhek megosztásáról kérdezi a cseh elnökséget és a Bizottságot.
 
 
2023-as uniós költségvetés: Ukrajna, energia és helyreállítás a
fókuszban 
A képviselők várhatóan jóváhagyják a jövő évi uniós büdzsét, amely hatékonyabban
kezeli az Ukrajnában zajló háború hatásait és a járvány utáni helyreállítást.
 
 
Új uniós bevételi forrásokhoz járul hozzá a Parlament 
A Parlament várhatóan jóváhagyja, hogy az Unió új típusú bevételi forrásokból
finanszírozza költségeit.
 
 
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/2022-11-21
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További információ
Napirendtervezet
Élő közvetítés a plenáris ülésről (EbS+)
Sajtótájékoztatók és egyéb események élő közvetítése
Az EP multimédiás weboldala, szabadon felhasználható kép- és hanganyaggal (angolul)
EP Newshub
A képviselőcsoportok sajtótájékoztatója pénteken 11:00 órától
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http://www.europarl.europa.eu//news/hu/agenda/briefing/2022-11-21
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/agendas.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/webstreaming?lv=PLENARY
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/webstreaming
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/home
https://www.epnewshub.eu
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/pre-session-briefing_20221118-1100-SPECIAL-PRESSER


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


Nők az igazgatótanácsban: kötelező EU
szabályok a kiegyensúlyozottsághoz
 
Az Unióban működő minden tőzsdén jegyzett
részvénytársaságnak több nőt kell alkalmaznia az
igazgatótanácsában.
 
A nők vezetőtestületi tagságáról szóló irányelv átlátható felvételi eljárást vezet be a vállalatoknál
annak  érdekében,  hogy  2026  júliusára  a  nem-ügyvezető  igazgatói  állások  legalább  40
százalékát vagy az igazgatói állások legalább 33 százalékát az alulreprezentált nem képviselői
töltsék  be.  A  kis-  és  középvállalkozások  (azaz  amelyek  250-nél  kevesebb  alkalmazottal
működnek)  mentesülnek  az  irányelv  hatálya  alól.
 
Az új szabályok értelmében a tagállamoknak visszatartó erejú és arányos szankciókat, például
pénzbüntetést  kell  alkalmazniuk  a  nem  nyílt  és  átlátható  kinevezési  eljárást  alkalmazó
vállalatokkal szemben. Az irányelv elveivel nem összhangban kiválasztott igazgatótanácsok
kinevezését pedig egy bírósági testület fogja törölni.
 
Miután  a  Parlament  hivatalosan jóváhagyja  az  irányelvet,  az  20  nappal  az  Európai  Unió
Hivatalos Lapjában való közzétételt  követően lép életbe.  A tagállamoknak két  éven belül
alkalmazni  kell  a  szabályokat.
 
Napjainkban az Unió legnagyobb tőzsdén jegyzett cégeinek igazgatótanácsaiban pusztán 30,6
százalék  a  nők  aránya,  és  a  tagállamok között  jelentős  eltérések tapasztalhatók  (a  45,5
százalékos francia aránytól a 8,5 százalékos ciprusi adatig). Magyarországon a nők aránya a
legfrissebb adatok szerint 10,5 százalék.
 
Vita: november 22., kedd
 
 
Eljárás: rendes jogalkotási eljárás, második olvasat
 
További információ
Sajtóközlemény a Tanáccsal született megállapodás alkalmával (2022.6.6, angolul)
A Jogi Bizottság jelentéstevője: Lara Wolters (E&D, Hollandia)
A Női Jogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentéstevője: Evelyn Regner (S&D, Ausztria)
Az eljárás adatai (angolul)
A legnagyobb tőzsdei cégek: elnökök, igazgatótanácsi tagok és munkavállalói képviselők
(országonkénti adatok a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetéből, angolul)
EP kutatószolgálat: Női igazgatótanács-tagok a tagállamokban és milyen hatással lesz ez a
politika a vállalatokra (2021.6.7., angolul)
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https://institutdelors.eu/en/publications/cap-sur-la-parite-dans-les-instances-dirigeantes-des-entreprises-europeennes/
https://institutdelors.eu/en/publications/cap-sur-la-parite-dans-les-instances-dirigeantes-des-entreprises-europeennes/
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_bus_bus__wmid_comp_compbm/datatable
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220603IPR32195/women-on-boards-deal-to-boost-gender-balance-in-companies
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/5392/LARA_WOLTERS/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96998/EVELYN_REGNER/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0299(COD)&l=en
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_bus_bus__wmid_comp_compbm/datatable
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_bus_bus__wmid_comp_compbm/datatable
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2021)700556
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2021)700556


Kapcsolatok 
 
 
Natalie Kate KONTOULIS
sajtóreferens

(+32) 2 28 43562 (BXL)
(+32) 470 88 37 82
natalie.kontoulis@europarl.europa.eu
femm-press@europarl.europa.eu
@EP_GenderEqual
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https://twitter.com/EP_GenderEqual


Oroszország terrorállam, jelentheti ki az EP 
 
A képviselők szerdán egy állásfoglalásban kijelentik:
Oroszország államilag támogatja a terrorizmust.
 
Az Ukrajna ellen vívott  háborújában az orosz hadsereg egyre gyakrabban támad polgári
célpontokat, többek között az energiainfrastruktúrát, kórházakat, gyógyászati  központokat,
iskolákat  és  óvóhelyeket,  amivel  megszegi  a  nemzetközi  és  nemzetközi  humanitárius
törvényeket.
 
A  képviselők  azzal,  hogy Oroszországot  a  terrorizmus állami  támogatójának nyilvánítják,
előkészítik  a terepet  Vlagyimír  Putyin orosz elnök és kormánya nemzetközi  bíróság előtti
felelősségrevonásához.
 
A szavazást megelőző vitára az októberi plenáris ülésen került sor.
 
Szavazás: november 23., szerda
 
 
Eljárás: nem jogalkotási állásfoglalás
 
 

Kapcsolatok 
 
 

További információ
A vita felvételről (2022.10.18.)
Sajtóközlemény: A képviselők jelentősen növelnék az Ukrajnának juttatott katonai segítséget
(2022.10.6.)
EP kutatószolgálat: Oroszország ukrajnai háborúja: a terrorizmus állami támogatójává
nyilvánítani egy országot (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag: Ukrajna

Snježana KOBEŠĆAK SMODIŠ
sajtóreferens

(+32) 2 28 32547 (BXL)
(+32) 470 96 08 19
snjezana.kobescak@europarl.europa.eu
foreign-press@europarl.europa.eu
@EP_ForeignAff
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&playerStartTime=20221018-21:33:50&playerEndTime=20221018-22:09:21#
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220930IPR41935/a-kepviselok-jelentosen-novelnek-az-ukrajnanak-juttatott-katonai-segitseget
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220930IPR41935/a-kepviselok-jelentosen-novelnek-az-ukrajnanak-juttatott-katonai-segitseget
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/738218/EPRS_ATA(2022)738218_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/738218/EPRS_ATA(2022)738218_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/russian-aggression-against-ukraine_22401
https://twitter.com/EP_ForeignAff


Létfontosságú létesítmények védelme: új
jogszabályt fogad el az EP
 
A Parlament kedden a kritikusan fontos uniós
infrastruktúrák ellenállóképességének javításáról szóló
jogszabályról vitázik és dönt.
 
A  Parlament  és  a  Tanács  közötti  tárgyalásokon  megszületett  kompromisszum  a
kockázatfelmérésre  és  a  vonatkozó  nemzeti  stratégiákra  vonatkozó  harmonizált
minimumszabályok bevezetésével  erősíti  meg a létfontosságú létesítmények védelmét.  A
legalapvetőbb infrastruktúra definícióját és a tájékoztatással kapcsolatos eljárásokat szintén
harmonizálja.  A  tagállamok  közti  kommunikációra  minden  országban  ki  kell  jelölni  egy
kapcsolattartót.
 
Az új szabályok 11 ágazatra érvényesek: energia, közlekedés, bankok, a pénzügyi piacok
infrastruktúrája,  digitális  infrastruktúra,  ivóvíz  és  szennyvíz,  élelmiszer  (az  előállítást,
feldolgozást  és  szállítást  egyarát  beleértve),  egészségügy,  közigazgatás  és  űrkutatás.
 
Vita és szavazás: november 22., kedd
 
Eljárás: rendes jogalkotási eljárás
 

Kapcsolatok 
 
 

További információ
Jelentéstervezet
Jelentéstevő: Michal Šimečka (Renew, Szlovákia)
Az eljárás adatai (angolul)
EP kutatószolgálat:A kritikus létesítmények ellenállóképessége (2022.11.16., angolul)
EP kutatószolgálat: A kritikus infrastruktúra védelme az Unióban a hibrid támadásokkal
szemben (angolul)

Janne OJAMO
sajtóreferens

(+32) 2 284 12 50 (BXL)
(+32) 470 89 21 92
janne.ojamo@europarl.europa.eu
libe-press@europarl.europa.eu
@EP_Justice
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220627IPR33920/protecting-essential-infrastructure-deal-on-new-rules-with-broader-scope
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0289_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/103746/MICHAL_SIMECKA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0365(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)738212
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733698/EPRS_ATA(2022)733698_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733698/EPRS_ATA(2022)733698_EN.pdf
https://twitter.com/EP_Justice


Hetven éves az Európai Parlament
 
A képviselők az Európai Parlament elődjének, az Európai
Szén- és Acélközösség Közgyűlésének 1952-es felállítására
emlékeznek kedden 11:30 órakor.
 
Az ünnepélyes ülést  a  Parlament  elnöke,  Roberta  Metsola nyitja  meg,  majd a Parlament
székhelyeinek otthont adó három ország vezetői - Élisabeth Borne francia, Alexander de Croo
belga és Xavier Bettel  luxemburgi miniszterelnök -  szólalnak fel.  Az ünnepség Beethoven
Örömódájával ér véget.
 
Háttér
 
2022. szeptember 10-én hetven éve, hogy először összeült az Európai Szén- és Acélközösség
Közgyűlése. A testület 1952-ben a nemzeti parlamentekből érkezett 78 képviselőből állt. 1958-
ban az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség létrehozásával a
közgyűlést kibővítették és átnevezték az Európai Parlament Közgyűlésének. Az intézmény
1962-ben vette fel az Európai Parlament nevet.
 
Ünnepélyes ülés: november 22., kedd
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FIFA világbajnokság 2022: a Parlament a katari
emberi jogi helyzetről vitázik
 
A képviselők hétfőn a 2022-es FIFA világbajnokság
kapcsán tekintik át az emberi jogok helyzetét Katarban.
 
Emberi jogi szervezetek és futbalrajongók körében egyaránt vitát váltott ki a FIFA azon döntése,
hogy  a  2022-es  labdarúgó  világbajnokságot  Katar  rendezze.  Több  dohai  diplomáciai
kirendeltséggel rendelkező emberi jogi csoport által ellenőrzött adatok szerint a bajnokság előtt
az építkezésken vagy az azokkal kapcsolatos munkák során több ezer munkás vesztette életét.
Katart emellett a sajtószabadság korlátozásával és a nők és az LMBTIQ+ emberek jogainak
felszámolásával is vádolják.
 
AzEmberi Jogi Albizottság képviselői november 14-én tartottak vitát a katari foglalkoztatási
miniszterrel, Ali bin Szamikh Al Marrival. A vita itt tekinthető meg.
 
Vita: november 21., hétfő
 
Eljárás: a Bizottság felszólalása, állásfoglalás nélkül
 
További információ
EP kutatószolgálat: A 2022-es FIFA világbajnokság Katarban: reflektorfényben a
munkavállalók jogai (angolul)
Az Arab-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős parlamenti küldöttség honlapja (angolul)
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https://www.fifa.com/
https://www.hrw.org/news/2022/11/14/qatar-rights-abuses-stain-fifa-world-cup
https://www.hrw.org/news/2022/11/14/qatar-rights-abuses-stain-fifa-world-cup
https://www.europarl.europa.eu/committees/hu/droi/home/highlights
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/webstreaming/subcommittee-on-human-rights_20221114-1545-COMMITTEE-DROI
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)698856
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)698856
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/darp/home


Az EU-Kína kapcsolatokról vitázik a Parlament
 
A képviselők kedd délután az Unió és Kína közötti
kapcsolatok legfrissebb fejleményeiről folytatnak vitát az
uniós külpolitika vezetőjével, Josep Borrell-lel.
 
A plenárison zajló vita várhatóan a kapcsolatok széles körét felöleli majd. Többek között szóba
kerülhet  a  kínai  elnök  és  a  kínai  kommunista  párt  vezetője,  Hszi  Csin-ping  októberi
újraválasztását követő események, az ENSZ emberi jogi főbiztosának legutóbbi jelentése az
ujgur lakosság kínai üldöztetéséről, Kína és Oroszország kapcsolata és az orosz háború kínai
elítélésére irányuló európai kérés, a Tajvani szorosban tapasztalható feszültséggel kapcsolatos
képviselői figyelmeztetés és az EU és Tajvan közötti kapcsolatok szorosabbra fonása.
 
Szeptemberben a Parlament Emberi Jogi Albizottsága határozott európai fellépést, többek
között a kényszermunkával készült termékek importjának korlátozását kérte Peking ellen, mivel
továbbra is folyamatosan érkeznek a hírek a kínai emberijog-sértésekről.
 
Vita: november 22., kedd
 
Eljárás: az Unió kül- és biztonságpolitikai főtanácsadójának felszólalása, állásfoglalás
nélkül
 
További információ
Az EP és a Kínai Népköztársaság közötti kapcsolatokért felelős küldöttség honlapja (angolul)
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https://www.ohchr.org/en/about-us/high-commissioner
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/2022-08-31/22-08-31-final-assesment.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220905IPR39726/human-rights-in-china-meps-call-for-tougher-action-against-beijing
http://www.europarl.europa.eu/delegations/hu/d-cn/home


Jogállamiság: milyen mértékben oldották a
Bizottság kétségeit a magyar lépések?
 
Az EP a Bizottság és Magyarország között az uniós büdzsé
védelméről és a helyreállítási tervről szóló tárgyalások
állásáról folytat vitát.
 
A Bizottság 2022. szeptember 18-án korrupcióval és közbeszerzésekkel kapcsolatos problémák
miatt a Magyarország számára rendelkezésre álló uniós forrásokból 7,5 milliárd eurónyi összeg
befagyasztására  tett  javaslatot.  A  lépés  a  jogállamisági  feltételrendszerhez  kapcsolódó
mechanizmus  áprilisi  elindítását  követte.
 
Magyarország 17, a problémák kiküszöbölését célzó intézkedést mutatott be, amelyek között
egy  korrupcióellenes  akciócsoport  felállítása  és  a  közbeszerzések  szabályozásának
módosítása is szerepel. A Bizottság „jó irányba tett lépésként” értékelte az intézkedéseket, és
november 19-ig adott a kormánynak határidőt arra, hogy jelentős előrelépést érjen el azok
végrehajtásában. A Bizottság ezután újra megvizsgálja a helyzetet, majd a Tanács mondja ki a
végleges döntést a jogállamisági feltételrendszer magyarországi alkalmazásáról.
 
Magyarország 2021 májusában nyújtotta  be az eredeti  helyreállítási  és  rezilienciaépítési
tervjavaslatát,  amelyben csak vissza nem térítendő támogatást kért,  azonban a Bizottság
korrupciós és igazgságszolgáltatási aggályok miatt nem fogadta azt el. 2022 tavaszán a magyar
kormány új javaslatot nyújtott be, amely már a hitelfelvételre is kiterjed, de még erre a tervre
sem érkezett meg a bizottsági jóváhagyás.
 
A vitára rögtön az ülésnyitás után, hétfőn kerül sor. A témában csütörtökön állásfoglalást fogad
el a Parlament.
 
Vita: november 21., hétfő
 
Vita: november 24., csütörtök
 
Eljárás: a Bizottság felszólalása állásfoglalással
 
További információ
Sajtóközlemény:
Magyarország: „ne alkudjon meg” a Bizottság, kérik a képviselők
(2022.10.4.)
A téma társ- és árnyék-jelentéstevőinek sajtótájékoztatója felvételről (2022.11.17.)
Sajtónyilatkozat:
Magyarország: a jogállamisági gondokra továbbra sem született megoldás, mondják
képviselők (2022.11.17.)
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_22_5623
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_22_5623
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220930IPR41924/magyarorszag-ne-alkudjon-meg-a-bizottsag-kerik-a-kepviselok
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220930IPR41924/magyarorszag-ne-alkudjon-meg-a-bizottsag-kerik-a-kepviselok
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220930IPR41924/magyarorszag-ne-alkudjon-meg-a-bizottsag-kerik-a-kepviselok
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/webstreaming/press-conference-by-petri-sarvamaa-eider-gardiazabal-rubial-co-rapporteurs-and-moritz-korner-daniel_20221117-1030-SPECIAL-PRESSER
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20221116IPR54811/a-magyar-jogallamisagi-gondokra-tovabbra-sem-szuletett-megoldas-kepviselok
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20221116IPR54811/a-magyar-jogallamisagi-gondokra-tovabbra-sem-szuletett-megoldas-kepviselok
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20221116IPR54811/a-magyar-jogallamisagi-gondokra-tovabbra-sem-szuletett-megoldas-kepviselok


Bővítés: az Uniónak lépnie kell, mondhatják a
képviselők
 
A képviselők várhatóan a bővítési politika mint hatékony
geopolitikai eszköz hangsúlyosabb alkalmazását javasolják
majd egy keddi vita és szerdai szavazás során.
 
A képviselők az európai béke és stabilitás szempontjából egyre fenyegetőbb orosz fellépés
miatt  várhatóan  az  uniós  bővítési  folyamat  megerősítését  kérik  a  tömbön  belül  és  a
csatlakozásra váró országokban. Az unió új bővítési stratégiájáról szóló vitában a képviselők
felszólíthatják a tagállamokat a Nyugat-Balkánnak és a keleti  partnerség országainak tett
ígéretek teljesítésére, hangsúlyozva, hogy a bővítési folyamatban létfontosságú a demokrácia
és a jogállamiság biztosítása.
 
A képviselők várhatóan felszólítják Szerbiát, hogy hozza külpolitikáját összhangba az Unió
közös kül- és biztonságpolitikájával és az Oroszország elleni szankciókkal.
 
Háttér
 
Az Unió Montenegróval, Szerbiával, Észak-Macedóniával és Albániával folytat csatlakozási
tárgyalásokat,  míg a Törökországgal  folytatandó tárgyalásokat  befagyasztották.  Bosznia-
Hercegovina és Koszovó potenciális tagjelöltek. Az uniós vezetők 2022. június 23-án tagjelölti
státuszt adtak Ukrajnának és Moldovának, és a státusz megszerzéséhez további feltételeket
szabtak Grúziának.
 
Vita: november 22., kedd
 
Szavazás: november 23., szerda
 
Eljárás: saját kezdeményezésű jelentés
 
További információ
Az eljárás adatai (angolul)
2022-es új bővítési csomag (Európai Bizottság, angolul)
EP kutatószolgálat: Oroszország befolyásgyakorlása a Nyugat-Balkánon (2022.6.8., angolul)
EP kutatószolgálat: Orosz befolyás a Nyugat-Balkánon (2022.6.8., angolul)
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/statement_20_208
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2064(INI)&l=en
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/enlargement-policy/strategy-and-reports_hu
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)733523
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/738205/EPRS_ATA(2022)738205_EN.pdf


Kapcsolatok 
 
 
Snježana KOBEŠĆAK SMODIŠ
sajtóreferens

(+32) 2 28 32547 (BXL)
(+32) 470 96 08 19
snjezana.kobescak@europarl.europa.eu
foreign-press@europarl.europa.eu
@EP_ForeignAff
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https://twitter.com/EP_ForeignAff


A Parlament jóváhagyhatja az Ukrajnának 2023-
ra folyósítandó 18 milliárd eurós kölcsönt
 
A képviselők vitát folytatnak és szavaznak a orosz háború
sújtotta Ukrajna rövid távú finanszírozási igényének
részleges megoldását jelentő hitelcsomagról.
 
A Parlamentben sürgősségi eljárásban kezelt bizottsági javaslat szerint a kedvező kamatozású
kölcsönként folyósítandó 18 milliárd euró részben fedezi a havonta 3-4 milliárd euróra becsült
ukrán  finanszírozási  igényt.  A  pénzt  közszolgáltatások  fenntartására,  a  makrogazdasági
stabilitás  megőrzésére és az Oroszország által  elpusztított  infrastruktúra helyreállítására
szánják.
 
A képviselők kedden döntenek a sürgősségi eljárás elfogadásáról, majd magáról a javaslatról
egy szerdai vitát követően csütörtökön szavaznak.
 
Szavazás a sürgősségről: november 22., kedd
 
Vita: november 23., szerda
 
Szavazás: november 24., csütörtök
 
Eljárás: rendes jogalkotási eljárás, sürgősséggel
 
További információ
A javaslatról szóló vita a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban (2022.11.14., 17:01 órától)
Sajtóközlemény: A Parlament 5 milliárd eurós hitelt hagyott jóvá Ukrajna számára (2022.9.15.,
angolul)
Sajtóközlemény: A képviselők egy milliárd eurós hitelt hagytak jóvá Ukrajnának (2022.7.7.,
angolul)
Az EU Ukrajna mellett weboldal (angolul)
Uniós intézkedések az Ukrajnával vállalt szolidaritás jegyében (Európai Bizottság)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-163_HU.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_22_6699
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/webstreaming/committee-on-international-trade_20221114-1500-COMMITTEE-INTA
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220909IPR40142/parliament-approves-EU5-billion-loan-to-ukraine
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220909IPR40142/parliament-approves-EU5-billion-loan-to-ukraine
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220705IPR34501/meps-approve-EU1-billion-loan-to-ukraine
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220705IPR34501/meps-approve-EU1-billion-loan-to-ukraine
https://ukraine.europarl.europa.eu/en/home.html
https://eur-lex.europa.eu/content/news/eu-measures-solidarity-ukraine.html?locale=hu


Kapcsolatok 
 
 
BALÁZS Eszter
sajtóreferens

(+32) 2 28 42373 (BXL)
(+32) 470 88 08 77
eszter.balazs@europarl.europa.eu
inta-press@europarl.europa.eu
@EP_Trade
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https://twitter.com/EP_Trade


Menedék, migráció, koordinált tengeri
életmentés: megoldást várnak a képviselők
 
A plenáris ülés szerdán az Európába tartó migráció
kezelésében alkalmazandó szolidaritásról és a terhek
megosztásáról kérdezi a cseh elnökséget és a Bizottságot.
 
A vita várhatóan arra koncentrál majd, hogy a 2024-es európai választások előtt hogyan lehetne
előrelépni az uniós migrációs és menedékpolitikában. A képviselők megemlítheik azokat a
nehézségeket, amelyek a Földközi-tengeren civil  szervezetek hajóival végzett keresési és
mentési  műveletek  után  a  bevándorlók  partraszállását  kísérik,  illetve  a  2022 júniusában
létrehozott  önkéntes  áthelyezési  mechanizmus működését.
 
Háttér
 
Az Európai Bizottság 2020 szeptemberében terjesztette be az Új kezdet a migráció terén c.
javaslatát a menekültügyi eljárás javítására és a beérkező menedékkérőkkel és migránsokkal
foglalkozó tagállamok közötti szolidaritás és tehermegosztás biztosítására. A javaslat kilenc
elemből  ál,  amelyeken a Parlament  jelenleg dolgozik.  A szakbizottsági  viták várhatóan a
kövektező hónapokban indulnak.
 
Vita: november 23., szerda
 
Eljárás: a Tanács és a Bizottság felszólalása, állásfoglalás nélkül
 

Kapcsolatok 
 
 

További információ
Sajtóközlemény: Migráció és menedékügy: megegyezett az ütemtervről a Parlament és a
soros elnökségek (2022.9.7., angolul)
Az aktuális migrációs trendek (Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége, angolul)

Polona TEDESKO
sajtóreferens

(+32) 2 28 40731 (BXL)
(+32) 495 535 457
polona.tedesko@europarl.europa.eu
libe-press@europarl.europa.eu
@EP_Justice
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/STATEMENT_22_6745
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/eu-external-borders-in-october-number-of-irregular-entries-on-the-rise-7CiZBL
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/659442/EPRS_BRI(2021)659442_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/659442/EPRS_BRI(2021)659442_EN.pdf
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/first-step-in-the-gradual-implementation-of-the-european-pact-on-migration-and-asylum-modus-operandi-of-a-voluntary-solidarity-mechanism-1/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_1706
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220905IPR39714/migration-and-asylum-roadmap-on-way-forward-agreed
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220905IPR39714/migration-and-asylum-roadmap-on-way-forward-agreed
https://euaa.europa.eu/asylum-report-2022
https://twitter.com/EP_Justice


2023-as uniós költségvetés: Ukrajna, energia és
helyreállítás a fókuszban
 
A képviselők várhatóan jóváhagyják a jövő évi uniós
büdzsét, amely hatékonyabban kezeli az Ukrajnában zajló
háború hatásait és a járvány utáni helyreállítást.
 
A parlamenti tárgyalóknak sikerült több forrást (a Bizottság eredeti javaslatához képest egy
milliárd  euróval  többet)  kiharcolniuk  az  Ukrajnában  zajló  háború  következményeinek
kezelésére,  az  energia-  és  az  éghajlatpolitikai  célokra,  és  a  járvány  utáni  talpraállásra.
 
Az előzetes számítások szerint a kötelezettségvállalási előirányzat 186,6 milliárd euróra, a
kifizetési  előirányzat  168,7  milliárd  euróra  rúg  majd.  A  részletek  az  angol  nyelvű
sajtóközleményben  olvashatók.
 
A szavazást követően az Európai Parlament elnökének aláírásával emelkedik törvényi erőre a
költségvetés.
 
A Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti  tárgyalások röviddel az egyeztetési időszak
határideje, november 14. éjfél  előtt  vezettek eredményre.
 
Vita: november 22., kedd
 
Szavazás: november 23., szerda
 
Eljárás: költségvetési
 
További információ
A 2023-as uniós költségvetés: menetrend és rövid tájékoztatás (angolul)
A 2023-as költségvetésért felelős általános jelentéstevő - Bizottság: Nicolae Ştefănuță (Renew,
Románia)
Az egyéb szekciókért felelős jelentéstevő: Niclas Herbst (EPP, Németország)
Az eljárás adatai (angolul)
Ismertetők az Európai Unióról: A költségvetési eljárás
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221107IPR49301/eu-budget-2023-deal-focus-on-ukraine-energy-and-recovery
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220929IPR41806/eu-budget-2023-timeline-quick-reference
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/58766/NICOLAE_STEFANUTA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/58766/NICOLAE_STEFANUTA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/197412/NICLAS_HERBST/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0212(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/10/the-budgetary-procedure


Kapcsolatok 
 
 
Armin WISDORFF
sajtóreferens

(+32) 2 28 40924 (BXL)
(+32) 498 98 13 45
armin.wisdorff@europarl.europa.eu
budg-press@europarl.europa.eu
@EP_Budgets

Plenáris ülés

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

18 I 21

https://twitter.com/EP_Budgets


Új uniós bevételi forrásokhoz járul hozzá a
Parlament
 
A Parlament várhatóan jóváhagyja, hogy az Unió új típusú
bevételi forrásokból finanszírozza költségeit.
 
A keddi  vita  és  a  szerdai  szavazás fontos  lépése annak a  folyamatnak,  amelynek során
módosítják az uniós bevételi forrásokról rendelkező ún. a saját források rendszeréről szóló
határozatot. Ha Tanács elfogadja a módosítást, és azt az összes tagállam ratifikálja, akkor az
uniós költségvetésbe három új forrásból is érkeznek majd bevételek: a kibocsátáskereskedelmi
rendszerből, az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmusból és az adóztatási
jogok joghatóságok közötti megosztásáról az OECD-ben és a G20-ban született megállapodás (
1. pillér) révén a multinacionális cégektől az uniós tagállamokba jutó profitból.
 
Az  új  saját  forrásokról  törvényerejű  menetrendben  született  megállapodás  2020-ban.  A
forrásokra sürgősen szükség van a NextGenerationEU helyreállítási alap finanszírozása miatt
keletkezett tartozás visszafizetéséhez.
 
További információ a sajtóközleményben (angolul)
 
Egy másik, keddi szavazás során a Parlament a NextGenerationEU finanszírozására alkalmas
hitelfelvételi stratégiáról fogad el saját kezdeményezésű jelentést. A jelentést az Unió saját
forrásainak témájáért felelős képviselők jegyzik.
 
Vita: november 22., kedd
 
 
Szavazás: november 23., szerda
 
Eljárás: konzultáció
 
További információ
Jelentéstervezet az Unió saját forrásairól (egyelőre angolul)
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2022.10.26., angolul)
Ismertető az Európai Unióról: Az Unió bevételei
Saját források (Európai Bizottság)
Társ-jelentéstevő: José Manuel Fernandes (EPP, Portugália)
Társ-jelentéstevő: Valérie Hayer (Renew, Franciaország)
Az eljárás adatai (angolul)
EP kutatószolgálat: A saját források rendszere az EU-ban (angolul)
EP kutatószolgálat: A NextGenerationEU finanszírozásának hitelstratégiája (angolul)
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0570
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020D2053
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32020D2053
https://www.oecd.org/tax/beps/international-tax-reform-multilateral-convention-to-implement-pillar-one-on-track-for-delivery-by-mid-2023.htm
https://eur-lex.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222#d1e32-44-1
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_hu
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221024IPR45723/own-resources-meps-clear-way-for-new-sources-of-eu-revenue
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0250_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0266_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20221024IPR45723/own-resources-meps-clear-way-for-new-sources-of-eu-revenue
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/27/the-union-s-revenue
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/revenue/own-resources_hu
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96899
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/135511
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0430(CNS)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)738217
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)738210
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https://twitter.com/EP_Budgets
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Egyéb témák a napirenden  
 
A plenáris ülésen az alábbi további témákról folytatnak
vitát és szavaznak a képviselők.
 

A gazdasági irányítási szabályok jövőbeli felülvizsgálata, kérdések órája kedden 
Az orosz háború hatása külső országok gabonaellátására, kérdések órája kedden 
Az iráni tiltakozások egyre erőszakosabb elnyomása, a kül- és biztonságpolitikai
főképviselő felszólalása, kedden 
A nők elleni erőszak felszámolása, a Tanács és a Bizottság felszólalása, szerdán 
Valóban összekapcsolt egységes energiapiac az árak alacsonyan tartásához, vita
aktuális témában, szerdán 
Az élőállat-tartás és a nagy ragadozók védelme Európában, a Bizottság felszólalása,
szerdán, szavazás csütörtökön 
A szabad mozgáshoz való jogukat gyakorló szivárványcsaládok jogi védelme és a
Baby Sara-ügy, szóbeli választ igénylő kérdés, szerdán 
A demokratikus ellenzék és a civil társadalom szüntelen elnyomása Belaruszban,
emberi jogi vita, szerdán 
Szavazás az Oroszország által elfoglalt területeken kiállított útlevelek elutasításáról,
csütörtökön
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