
 

Plenáris hírlevél
2022. október 3-6., Strasbourg
 
Oroszország kiterjeszti az Ukrajna elleni háborúját: vita 
Az orosz tartalékosok besorozása, az elfoglalt ukrán területen zajló álnépszavazások
és Putyin nukleáris fenyegetései: ezek a témák is felmerülhetnek a szerdai vitában.
 
 
Energia: képviselők az ársapkáról és a fogyasztáscsökkentő
intézkedésekről 
A Parlament értékeli azokat a bizottsági javaslatokat, amelyekkel az EU a megvédené
a fogyasztókat és vállalatokat a növekvő energiaáraktól.
 
 
Egységes töltő a legtöbb használatban lévő elektronikai készülékhez 
A Parlament várhatóan jóváhagyja a mobiltelefonok, tabletek és más hordozható
elektronikai cikkek töltéséhez használható egységes töltőről szóló jogszabály-
tervezetet.
 
 
Mahszá Amíni halála: a Parlament a női jogokat követelő iráni
tüntetésekről vitázik 
Az iráni iszlám rezsim ellen országszerte zajló tüntetésekről vitázik a Ház kedd délután
az Unió külpolitikai vezetőjével, Josep Borrell-lel.
 
 
Egészségügyi unió: határozottabb uniós fellépés népegészségügyi
vészhelyzetekben 
A képviselők várhatóan támogatják, hogy a fertőző betegségek megelőzésében és
ellenőrzésében, és a határon átnyúló egészségügyi kockázatok kezelésében az EU-
nak nagyobb hatásköre legyen.  
 
 
Jogállamisági feltételrendszer: vita a magyar uniós források
felfüggesztéséről 
Az EP kedden a Magyarországnak szánt uniós források befagyasztásáról szóló,
jogállamisági aggályokra alapozott és az uniós költségvetés védelmét célzó bizottsági
javaslatot vitatja meg.
 
 
 Halálos összecsapások Örményország és Azerbajdzsán határán 
A képviselők az örmény-azeri határon az elmúlt időszakban fellángoló katonai
konfliktusról vitáznak az uniós külpolitika vezetőjével, Josep Borrell-lel.
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Vita Bulgária és Románia csatlakozásáról a schengeni övezethez 
Az útlevél nélkül beutazható térséget a lehető leggyorsabban  Bulgáriára és
Romániára is ki kell terjeszteni, mondják a képviselők.
 
 
Újabb segítség az Ukrajna elleni orosz háború következményeinek
orvoslására 
A képviselők vitáznak és szavaznak az uniós regionális alapok felhasználására
vonatkozó szabályok egyszerűsítéséről.
 
 
Aggasztó a roma telepek állapota 
Milyen erőfeszítéseket tettek a tagállamok és a Bizottság, hogy felszámolják a roma
népesség munkanélküliségét, szegénységét és hátrányos megkülönböztetését?
 
 
2025-re számolják fel az illegális vadkereskedelmet, kéri az EP 
A képviselők hatékonyabban védenék a veszélyeztett fajokat, és szigorúbban
fellépnének a vadon élő növények és állatok kereskedelme ellen.
 
 
Élelmiszerbiztonság: uniós stratégiát vár a Ház a műtrágyákkal
kapcsolatban 
A képviselők csütörtökön a műtrágyák az ukrajnai háború miatt magas áráról és az
ellátásban jelentkező hiányról vitáznak a Bizottsággal.
 
 
Környezetvédelmi, munkavállalói és emberi jogokat garantáló
kereskedelmet kér az EP 
A Parlament várhatóan üdvözli, hogy az EU szankcionálni kívánja a munkavállalói,
környezetvédelmi és emberi jogok megsértésén kapott kereskedelmi partnereit.
 
 
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/2022-10-03
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http://www.europarl.europa.eu//news/hu/agenda/briefing/2022-10-03


Kapcsolatok 
 
 

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

BALÁZS Eszter
sajtóreferens

(+32) 2 28 42373 (BXL)
(+32) 470 88 08 77
eszter.balazs@europarl.europa.eu
sajto-HU@europarl.europa.eu
@Europarl_HU
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http://www.europarl.europa.eu/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/hu/webstreaming/pre-session-briefing_20220930-1100-SPECIAL-PRESSER
https://twitter.com/Europarl_HU


Oroszország kiterjeszti az Ukrajna elleni
háborúját: vita
 
Az orosz tartalékosok besorozása, az elfoglalt ukrán
területen zajló álnépszavazások és Putyin nukleáris
fenyegetései: ezek a témák is felmerülhetnek a szerdai
vitában.
 
A képviselők várhatóan felszólítják az Uniót és tagállamait, hogy adjanak határozott választ a
háború kiterjesztését célzó orosz lépésekre és az ukrán területek bekebelezésére irányuló
orosz  szándékra.  A  bal t i - tenger i  Északi  Áramlat  fö ldgázvezetékek  egyelőre
megmagyarázhatatlan kilyukadása és az általa okozott biztonsági válság szintén a témák között
lesz.
 
A képviselők várhatóan kérik, hogy Európa biztosítson magasabb szintű katonai segítséget
Ukrajnának,  koordinálja  azt  jobban  és  szigorítsa  a  gazdasági  szankciókat.  A  képviselők
valószínűleg azt is javasolják majd, hogy az EU fektessen nagyobb hangsúlyt a szankciók
elsősorban Európán kívüli országok segítségével történő kijátszásának megakadályozására.
 
Háttér
 
Az elmúlt hetekben az Oroszország által illegálisan elfoglalt egyes ukrán területek de facto
hatóságai  álnépszavazásokat  tartottak  a  területek  Oroszországhoz  csatolásáról.  Ezzel
egyidejűleg a Kreml bejelentette, hogy 300 ezer tartalékos katonát mozgósít az ukrajnai frontra,
Vlagyimír  Putyin  orosz elnök pedig  nukleáris  fegyverek bevetésével  fenyegetett.  Kedden
robbanás történt  az Északi  Áramlat  1  és 2.  földgázvezetéknél.
 
Vita: október 5., szerda
 
Szavazás: október 6., csütörtök
 
További információ
Sajtóközlemény: Képviselők elítélik az Oroszország által elfoglalt ukrán területeken rendezett
álnépszavazásokat (2022.9.21., angolul)
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220921IPR41205/meps-condemn-the-holding-of-sham-referendums-in-occupied-ukraine
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220921IPR41205/meps-condemn-the-holding-of-sham-referendums-in-occupied-ukraine


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

Plenáris ülés

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

5 I 25

https://twitter.com/EP_ForeignAff


Energia: képviselők az ársapkáról és a
fogyasztáscsökkentő intézkedésekről
 
A Parlament értékeli azokat a bizottsági javaslatokat,
amelyekkel az EU a megvédené a fogyasztókat és
vállalatokat a növekvő energiaáraktól.
 
A Bizottság célja, hogy csökkentse a háztartásokra és a cégekre az energiaárak emelkedése
miatt nehezedő nyomást. A rendkívüli intézkedésekkel egyrészt visszafogná a villamos energia
iránti  igényt,  ami  a  háztartások  számára  árcsökkenéshez  vezetne,  másrészt  pedig  a
végfelhasználókhoz  irányítaná  át  az  energiaszektorban  jelentkező  pluszbevételt.
 
A Parlament az előző plenáris ülésszakon vitatta meg a javaslatokat.
 
Háttér
 
Az ukrajnai háborúval egyidejűleg akadozni kezdett az orosz gázellátás, amely az energiaárak
drámai  növekedéséhez és energiapiaci  bizonytalansághoz vezetett.  A  Bizottságnak és a
tagállamoknak ennek következtében olyan új  eszközök bevezetéséről  kell  döntenie,  mint
például  az ársapka vagy a földgáz-  és villamosenergia-árak szétválasztása.
 
A  Parlament  és  a  Tanács  az  elmúlt  hónapok  folyamán  a  gáztárolók  feltöltéséről  szóló
vészhelyzeti tervet fogadott el. A Bizottság emellett elindította a RePowerEU tervet, és Európa-
szerte a gázfogyasztás csökkentését szolgáló intézkedéseket javasolt.
 
Vita: szeptember 13., kedd
 
Szavazás: október 5., szerda
 
Eljárás: nem jogalkotási állásfoglalás
 
További információ
Az eljárás adatai (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_22_5489
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220909IPR40136/energy-prices-meps-call-for-swift-measures-to-shield-consumers-and-businesses
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220616IPR33214/a-parlament-jovahagyta-a-foldgaztarolok-tel-elottre-tervezett-feltolteset
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_22_1511
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_22_4608
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2022/2830(RSP)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/energy-prices_20304


Kapcsolatok 
 
 
Baptiste CHATAIN
sajtóreferens

(+32) 2 28 40992 (BXL)
(+32) 498 98 13 37
baptiste.chatain@europarl.europa.eu
indu-press@europarl.europa.eu
@EP_Industry

Plenáris ülés

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

7 I 25

https://twitter.com/EP_Industry


Egységes töltő a legtöbb használatban lévő
elektronikai készülékhez
 
A Parlament várhatóan jóváhagyja a mobiltelefonok,
tabletek és más hordozható elektronikai cikkek töltéséhez
használható egységes töltőről szóló jogszabály-tervezetet.
 
2024 végétől az Unióban forgalmazott összes kis és közepes méretű elektronikus eszközt, így
többek között mobiltelefonokat, táblagépeket, digitális fényképezőgépeket, fejhallgatókat, kézi
videójáték-konzolokat  és  hordozható  hangszórókat  fel  kell  szerelni  USB  C  típusú
csatlakozással. A jogszabály része azoknak az uniós törekvéseknek, hogy az egységes piacon
megjelenő termékek fenntarthatóbbak legyenek, kevesebb elektronikai hulladékot termeljünk és
egyszerűbb legyen a fogyasztók élete.
 
Az irányelv egységesíti a gyorstöltési technológiát, egyértelműen tájékoztatja a felhasználókat a
töltés jellemzőiről és a fogyasztóra bízza, hogy az új elektronikai berendezést töltővel vagy töltő
nélkül kívánja megvenni.
 
Az  új  előírások  eredményeképpen  gyakrabban  használjuk  ismét  a  régi  töltőinket,  és  a
felesleges vásárlások megszűnésével  közösen évente akár 250 millió  euró megtakarítást
érhetünk el. A kidobott vagy használaton kívüli töltők évente mintegy 11 ezer tonna elektronikai
hulladékot eredményeznek.
 
Vita és szavazás: október 4., kedd
 
Eljárás: rendes jogalkotási eljárás
 
Sajtótájékoztató: október 4., kedd, 14:30
 
További információ
Sajtóközlemény az intézmények közötti megálllapodás megszületésekor (2022.6.7., angolul)
Sajtóközlemény a parlamenti tárgyalási pozíció elfogadásakor (2022.5.4.)
Jelentéstevő: Alex Agius Saliba (S&D, Málta)
Egységes töltők: a Parlament régi kérése teljesült (2022.9.24.)
EP kutatószolgálat: Összefoglaló az elektronikai készülékek egységes töltőjéről (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_21_4613
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46755/attachments/3/translations/hu/renditions/native
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46755/attachments/3/translations/hu/renditions/native
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220603IPR32196/deal-on-common-charger-reducing-hassle-for-consumers-and-curbing-e-waste
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220429IPR28224/egyseges-tolto-a-parlament-az-e-hulladek-csokkentese-mellett
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/197403/ALEX_AGIUS+SALIBA/home
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210920IPR13170/egyseges-toltok-a-parlament-regi-kerese-teljesult
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)698819
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/common-eu-charger_20301


Kapcsolatok 
 
 
Yasmina YAKIMOVA
sajtóreferens

(+32) 2 28 42626 (BXL)
(+32) 470 88 10 60
yasmina.yakimova@europarl.europa.eu
imco-press@europarl.europa.eu
@EP_SingleMarket
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https://twitter.com/EP_SingleMarket


Mahszá Amíni halála: a Parlament a női jogokat
követelő iráni tüntetésekről vitázik
 
Az iráni iszlám rezsim ellen országszerte zajló
tüntetésekről vitázik a Ház kedd délután az Unió külpolitikai
vezetőjével, Josep Borrell-lel.
 
Az Irán egész területére kiterjedő tüntetéseket a 22 éves Mahszá Amíni szeptember 16-i halála
váltotta ki, akit az iráni erkölcsrendészet állításuk szerint a hidzsáb helytelen viselete miatt vett
őrizetbe,  majd  bántalmazott.  A  tüntetésekben többen megsebesültek  és  számos halálos
áldozatról  érkezett  hír.
 
Irán keményvonalas elnöke, Ebrahim Raisi ugyan megígérte Amíni halálának kivizsgálását, de
határozott fellépést rendelt el a tüntetések ellen.
 
Vita: október 4., kedd
 
 
Szavazás: október 6., csütörtök
 
 
Eljárás: az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének felszólalása, nem jogalkotási
állásfoglalással
 

Kapcsolatok 
 
 

További információ
Cornelia Ernst (A Baloldal, Németország), az Iránnal fenntartott kapcsolatokért felelős
képviselő nyilatkozata (2022.9.22., angolul)
Az Iránnal fenntartott kapcsolatokért felelős európai parlamenti küldöttség honlapja (angolul)

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/delegations/en/d-ir/documents/communiques
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-ir/documents/communiques
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-ir/home
https://twitter.com/EP_ForeignAff


Egészségügyi unió: határozottabb uniós fellépés
népegészségügyi vészhelyzetekben
 
A képviselők várhatóan támogatják, hogy a fertőző
betegségek megelőzésében és ellenőrzésében, és a
határon átnyúló egészségügyi kockázatok kezelésében az
EU-nak nagyobb hatásköre legyen.  
 
Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ mandátumának kiterjesztésével
az Unió azt szeretné elérni, hogy jobban felkészülhessen az esetleges jövőbeli egészségügyi
válságokra és közelebbről koordinálhassa a tagállami válaszlépéseket. A gyakorlatban ez azt
jelenti,  hogy  szorosabbra  fűzik  az  együttműködést  az  uniós,  a  nemzeti  és  a  nemzetközi
testületek között, aktuális és összevethető adatokat gyűjtenek az Unió minden részéből, és a
járványok kezelésére való felkészültség értékelése céljából alaposabban figyelemmel kísérik a
nemzeti egészségügyi rendszerek működését.
 
A Parlament  olyan új  intézkedésekről  is  szavaz,  amelyek révén az Unió és a tagállamok
hatékonyabban megbirkózhatnak a komoly, határon átnyúló egészségügyi veszélyekkel. A
javaslatok között hatékonyabb megelőzés, felkészülés és tervezés szerepel, és egyértelműbb
szabályokat vezetnek be a gyógyszerek és egészségügyi berendezések közös beszerzésére.
 
A hétfői  vita  és keddi  szavazás során a Parlament  végső formába ölti  a  Covid19-járvány
tanulságain alapuló első európai  egészségügyi  uniós csomagot.
 
Csütörtök délután egy másik vitában a Parlament az uniós járványkészültség fenntartására
vonatkozó bizottsági álláspontot tekinti át.
 
Háttér
 
A Bizottság az európai egészségügyi unió létrehozása keretében 2020. november 11-én a
Covid19-járvány  tapasztalatain  alapuló,  új  egészségbiztonsági  jogszabálycsomagra  tett
javaslatot. A csomag három jogszabályból: az Európai Gyógyszerügynökség, illetve az Európai
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ hatáskörének kiterjesztéséből, és a határon
átnyúló súlyos egészségügyi veszélyekre vonatkozó rendelettervezetből áll.
 
Vita: október 3., hétfő
 
Szavazás: október 4., kedd
 
Eljárás: rendes jogalkotási eljárás
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20211124IPR18011/eu-strengthens-its-disease-prevention-and-control-capacity
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_hu
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2022-000024_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220114IPR21015/egeszsegugyi-unio-nagyobb-szerephez-jut-az-unios-gyogyszerugynokseg
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220620IPR33412/european-health-union-deal-on-stronger-cross-border-cooperation
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220620IPR33412/european-health-union-deal-on-stronger-cross-border-cooperation


Kapcsolatok 
 
 

További információ
Az eljárás adatai - Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (angolul)
Az eljárás adatai - határokon átnyúló egészségügyi veszélyek (angolul)
Jelentéstevő - Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ: Joanna Kopcińska
(ECR, Lengyelország)
Jelentéstevő -  határokon átnyúló egészségügyi veszélyek: Véronique Trillet-Lenoir (Renew
Europe, Franciaország)
Az EU és az egészségügy
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag

Dana POPP
sajtóreferens

(+32) 2 28 46330 (BXL)
(+32) 470 95 17 07
dana.popp@europarl.europa.eu
envi-press@europarl.europa.eu
@EP_Environment
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0320(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0322(COD)
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/197530/JOANNA_KOPCINSKA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/197530/JOANNA_KOPCINSKA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/197593/VERONIQUE_TRILLET-LENOIR/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/197593/VERONIQUE_TRILLET-LENOIR/home
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/az-eu-es-az-egeszsegugy
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/coronavirus-outbreak-impact-on-health_19703
https://twitter.com/EP_Environment


Jogállamisági feltételrendszer: vita a magyar
uniós források felfüggesztéséről
 
Az EP kedden a Magyarországnak szánt uniós források
befagyasztásáról szóló, jogállamisági aggályokra alapozott
és az uniós költségvetés védelmét célzó bizottsági
javaslatot vitatja meg.
 
A  képviselők  várhatóan  arra  lesznek  kíváncsiak,  hogy  Magyarország  pontosan  melyik
jogállamisági elvet sértette meg, és érdeklődhetnek majd a probléma orvoslására tett magyar
javaslatokról.  A képviselők felszólíthatják a tagállamokat,  hogy ne késlekedjenek a végső
döntés meghozatalától  a Tanácsban.
 
A  Bizottság  szeptember  18-án  benyújtotta  a  Tanácsnak  a  jogállamiságra  vonatkozó
feltételrendszer Magyarországgal kapcsolatos alkalmazásáról szóló javaslatát. A javaslat a
betervezett, 7,5 milliárd euróra rúgó uniós kohéziós kifizetések 65 százalékának befagyasztását
tartalmazza többek között arra hivatkozva, hogy a magyar közbeszerzési rendszer hiányosságai
miatt a kifizetések kockázatot jelentenek az uniós költségvetés számára.
 
A  Tanácsnak  most  egy  hónapja  van  arra,  hogy  minősített  többséggel  döntést  hozzon  a
kérdésben.  Kivételes  esetben  a  döntés  időpontja  két  hónappal  elhalasztható.
 
Háttér
 
A Parlament  szeptember  15-én elfogadott  állásfoglalásában kijelenti:  „a  határozott  uniós
fellépés hiánya hozzájárult a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok megbomlásához
Magyarországon, és az országot a választásos önkényuralom hibrid rezsimjévé tette.”
 
Vita: október 4., kedd
 
Eljárás: a Tanács és a Bizottság felszólalása, állásfoglalás nélkül
 
További információ
Sajtóközlemény: Képviselők az uniós források felfüggesztéséről: Magyarországnak be kell
tartania ígéreteit (2022.9.19., angolul)
Sajtóközlemény: Magyarország többé nem tekinthető teljes értékű demokráciának, mondja az
EP (2022.89.15.)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A52022PC0485
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://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_22_5623
https://www.consilium.europa.eu/hu/council-eu/voting-system/qualified-majority/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0324_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220919IPR41026/meps-on-commission-to-suspend-eu-funding-hungary-must-honour-its-promises
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220919IPR41026/meps-on-commission-to-suspend-eu-funding-hungary-must-honour-its-promises
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220909IPR40137/magyarorszag-tobbe-nem-tekintheto-teljes-erteku-demokracianak-mondja-az-ep
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220909IPR40137/magyarorszag-tobbe-nem-tekintheto-teljes-erteku-demokracianak-mondja-az-ep
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/rule-of-law-in-hungary_20302


Kapcsolatok 
 
 
Agnese KRIVADE
sajtóreferens

(+32) 228 46 718 (BXL)
(+32) 470 89 01 46
agnese.krivade@europarl.europa.eu
cont-press@europarl.europa.eu
@EP_budgcontrol
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https://twitter.com/EP_budgcontrol


 Halálos összecsapások Örményország és
Azerbajdzsán határán
 
A képviselők az örmény-azeri határon az elmúlt időszakban
fellángoló katonai konfliktusról vitáznak az uniós
külpolitika vezetőjével, Josep Borrell-lel.
 
A két  ország közötti  konfliktus  szeptember  közepén robbant  ki  újra,  és  Jereván és Baku
egymást  hibáztatja  a  fellángolt  erőszak és az  áldozatok miatt.
 
A konfliktus gyökerei a hegyi-karabahi régió hovatartozására vonatkozó, évtizedes vitában
keresendők. A régiót a nemzetközi jog Azerbajdzsán részének tekinti, azonban lakosságát
túlnyomórészt örmények alkotják. A két ország 2020-ban is háborúzott a területért.
 
Vita: október 4., kedd
 
Eljárás: kérdések órája
 

Kapcsolatok 
 
 

További információ
Sajtóközlemény: Vezető képviselők nyilatkozata az Örményország és Azerbajdzsán közötti
katonai konfliktusról (2022.9.13., angolul)

Viktor ALMQVIST
sajtóreferens

(+32) 2 28 31834 (BXL)
(+32) 470 88 29 42
viktor.almqvist@europarl.europa.eu
foreign-press@europarl.europa.eu
@EP_ForeignAff
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220913IPR40314/meps-call-armenia-and-azerbaijan-to-respect-the-ceasefire-agreement
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220913IPR40314/meps-call-armenia-and-azerbaijan-to-respect-the-ceasefire-agreement
https://twitter.com/EP_ForeignAff


Vita Bulgária és Románia csatlakozásáról a
schengeni övezethez
 
Az útlevél nélkül beutazható térséget a lehető
leggyorsabban  Bulgáriára és Romániára is ki kell
terjeszteni, mondják a képviselők.
 
A Tanács és a Bizottság képviselőivel szerda délután rendezendő vitán a parlamenti képviselők
várhatóan azt kérik, hogy az útlevél nélküli utazást lehetővé tevő schengeni övezetet az összes,
ahhoz csatlakozni kívánó országra terjesszék ki. A képviselők  a schengeni övezet jelenlegi
állapotát,  és  a  szabályainak  és  irányításának  megreformálására  vonatkozó  legújabb
javaslatokat  is  áttekintik.
 
Háttér
 
Jelenleg Bulgária, Horvátország, Ciprus, Írország és Románia kivételével minden uniós ország
része a schengeni zónának. A képviselők már többször kérték Bulgária és Románia teljes
schengeni tagságát, többek között egy 2018-as állásfoglalásban, egy 2020-as, a schengeni
övezet járvány ideje alatti működéséről szóló állásfoglalásban, és egy 2021-es jelentésben.
 
Vita: október 5., szerda
 
Eljárás: a Tanács és a Bizottság felszólalása
 

Kapcsolatok 
 
 

További információ
Az eljárás adatai - a schengeni határokon alkalmazandó szabályok felülvizsgálata (angolul)
EP kutatószolgálat: A schengeni övezet reformja és kiteljesítése (2022.7.13., angolul)
Úton az erősebb és reziliensebb schengeni térség felé (2021.6.2., Európai Bizottság)

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/thinktank/hu/document/EPRS_BRI(2022)729390
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0497_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0175_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0175_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0183_HU.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0428(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)733599
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_21_2708
https://twitter.com/EP_Justice


Újabb segítség az Ukrajna elleni orosz háború
következményeinek orvoslására
 
A képviselők vitáznak és szavaznak az uniós regionális
alapok felhasználására vonatkozó szabályok
egyszerűsítéséről.
 
A  FAST-CARE  (területeknek  nyújtott  rugalmas  támogatás)  javaslattal  a  Bizottság
egyszerűsítené a kohéziós alapok felhasználását és 2022-23-ra további 3,5 milliárd euró értékű
előfinanszírozást biztosítana annak érdekében, hogy enyhítse az Ukrajna elleni orosz háború
következményeit.
 
A Regionális Fejlesztési Bizottság gyorsított eljárásban foglalkozott a javaslattal, hogy a sok
ukrán menekültet ellátó régiókba minél gyorsabban megérkezzen a segítség és hogy rövidebb
legyen  a  magas  energiaárak  és  a  nyersanyag-  és  munkaerő-hiány  miatt  késő  kohéziós
beruházások  csúszása.
 
Rövid ismertetés: október 3., hétfő
 
Szavazás: október 4., kedd
 
Eljárás: rendes jogalkotási eljárás
 

Kapcsolatok 
 
 

További információ
Jelentéstervezet
Területeknek nyújtott rugalmas támogatás (Európai Bizottság, angolul)
Az eljárás adatai (angolul)
Sajtóközlemény: FAST-CARE: a képviselők gyorsított eljárásban gondoskodnak az Ukrajna
ellen indított orosz háború következményeit enyhítő uniós támogatásról (2022.9.15., angolul)

Martina VASS
sajtóreferens

(+32) 2 28 40172 (BXL)
(+32) 477 99 11 57
martina.vass@europarl.europa.eu
region-press@europarl.europa.eu
@@EP_Regional
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0232_HU.html
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/communications/2022/flexible-assistance-to-territories-fast-care
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0208(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220912IPR40205/fast-care-meps-fast-track-eu-support-in-response-to-russia's-war-in-ukraine
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220912IPR40205/fast-care-meps-fast-track-eu-support-in-response-to-russia's-war-in-ukraine
https://twitter.com/@EP_Regional


Aggasztó a roma telepek állapota
 
Milyen erőfeszítéseket tettek a tagállamok és a Bizottság,
hogy felszámolják a roma népesség munkanélküliségét,
szegénységét és hátrányos megkülönböztetését?
 
A képviselők  többek  között  ezt  kérdezik  egy  keddi  vita  során,  amikor  áttekintik,  hogyan
használták a tagállamok az európai strukturális és beruházási alapok és az európai szociális
alapok  forrásait  a  telepeken  élő  roma  lakosság  támogatására.  A  képviselők  szerint  a
biztonságos és megfelelő lakhatásnak, a foglalkoztatásnak, az oktatásnak, a legfontosabb
szolgáltatások biztosításának és a romaellenesség felszámolásának az elsődleges tagállami
célok között kellene szerepelnie.
 
A képviselők  a  szavazásra bocsátandó állásfoglalás-tervezetben várhatóan felszólítják  a
tagállamokat,  hogy  ügyeljenek  a  roma  gyerekek  megfelelő  bevonására  a  nemzeti
gyermekgarancia-programokba,  és  rákérdeznek,  hogy  a  nemzeti  helyreállítási  és
rezilienciaépítő  tervekben  szerepelnek-e  programok  a  romák  esélyegyenlőségének
megteremtésáre.
 
Vita: október 4., kedd
 
Szavazás: október 5., szerda
 
 
Eljárás: szóbeli választ igénylő kérdés a Tanácshoz és a Bizottsághoz, állásfoglalással
 
További információ
Állásfoglalás-tervezet (egyelőre angolul)
Az eljárás adatai (angolul)
Az EU-ban telepeken élő roma közösségek helyzete: szóbeli választ igénylő kérdés a
Tanácshoz
Az EU-ban telepeken élő roma közösségek helyzete: szóbeli választ igénylő kérdés a
Bizottsághoz
Sajtóközlemény: A romák integrációja: az Uniónak többet kell tennie a társadalmi kirekesztés
és a cigányellenesség ellen (2020.9.17.)
EP kutatószolgálat: A romák integrációjával kapcsolatos uniós programok (2022. április,
angolul)
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_hu
https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/hu
https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/hu
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1428&langId=hu
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_hu
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_hu
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2022-0413_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2662(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2022-000022_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2022-000022_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2022-000023_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2022-000023_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200910IPR86837/romaintegracio-tegyen-tobbet-az-eu-a-kirekesztes-es-a-ciganyellenesseg-ellen
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200910IPR86837/romaintegracio-tegyen-tobbet-az-eu-a-kirekesztes-es-a-ciganyellenesseg-ellen
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)690629
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)690629


Kapcsolatok 
 
 
Dorota KOLINSKA
sajtóreferens

(+32) 2 28 32787 (BXL)
(+32) 498 98 32 80
dorota.kolinska@europarl.europa.eu
empl-press@europarl.europa.eu
@EPSocialAffairs
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https://twitter.com/EPSocialAffairs


2025-re számolják fel az illegális
vadkereskedelmet, kéri az EP
 
A képviselők hatékonyabban védenék a veszélyeztett
fajokat, és szigorúbban fellépnének a vadon élő növények
és állatok kereskedelme ellen.
 
A Parlament a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről
szóló  egyezményhez  (CITES)  kapcsolódó,  november  14-25.  között  Panamában
megrendezendő ENSZ-konferencia előtt a Tanács és a Bizottság részvételével kedden vitát
rendez és állásfoglalást fogad el az illegális vadkereskedelemről és az arról alkotott uniós
álláspontról.
 
A képviselők várhatóan nagyobb uniós szerepvállalást kérnek a vadon élő állatok és növények
jogellenes kereskedelme elleni harcban, mivel az exotikus állatok piaca és az érintett fajok köre
nem csak világszerte, de az Unión belül is egyre bővül. A képviselők azt is hangsúlyozhatják,
hogy 2025-re a CITES-ben felsorolt összes faj illegális kereskedelmét fel kellene számolni.
 
Vita: október 4., kedd
 
Szavazás: október 5., szerda
 
 

Kapcsolatok 
 
 

További információ
Az eljárás adatai (angolul)
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2022.9.6., angolul)
Szóbeli választ igénylő kérdés a Bizottsághoz

Thomas HAAHR
sajtóreferens

(+32) 2 28 42976 (BXL)
(+33) 3 881 72033 (STR)
(+32) 470 88 09 87
thomas.haahr@europarl.europa.eu
envi-press@europarl.europa.eu
@EP_Environment
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https://cites.org/eng/disc/text.php
https://cites.org/eng/disc/text.php
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2022/2681(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220905IPR39715/all-illegal-trade-in-wildlife-should-be-eliminated-by-2025-say-environment-meps
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/QO/2022/09-08/1256743HU.pdf
https://twitter.com/EP_Environment


Élelmiszerbiztonság: uniós stratégiát vár a Ház a
műtrágyákkal kapcsolatban
 
A képviselők csütörtökön a műtrágyák az ukrajnai háború
miatt magas áráról és az ellátásban jelentkező hiányról
vitáznak a Bizottsággal.
 
Ukrajna  orosz  lerohanása  óta  jelentős  fennakadások  tapasztalhatók  az  Unió
műtrágyaellátásában, az árak pedig tavaly óta csaknem megháromszorozódtak. A képviselők
ezért  várhatóan  azonnali  uniós  lépéseket  kérnek  a  mezőgazdaság  számára  szükséges
műtrágyamennyiség biztosítására, a növekvő költségekkel küzdő gazdálkodók megsegítésére,
így az uniós élelmiszerellátás biztosítására.
 
Háttér
 
Az uniós műtrágyaimport 60 százaléka Oroszországból és Belaruszból érkezik.  Oroszország
márciusban bejelentette, hogy felfüggeszti a szerves-ásványi trágya exportját, a Belaruszból
származó kálium-karbonátra (amely a műtrágyák egyik fő alapanyaga) pedig szakciót vetettek
ki. Ezzel egyidejűleg a műtrágyagyártáshoz is szükséges földgáz árának emelkedése miatt a
nitrogénműtrágyák ára is növekedésnek indult.
 
A  Parlament  egy  márciusi,  az  élelmiszerbiztonságról  szóló  állásfoglalásban  felkérte  a
Bizottságot,  hogy  vessen  véget  a  pusztán  pár  beszállítóra  támaszkodó  európai
importfüggőségnek,  és  függessze  fel  az  unión  kívüli  országokban  gyártott  műtrágyákra
vonatkozó dömpingellenes intézkedéseket. A Parlament az állásfoglalásban javasolta a szerves
műtrágyákra való áttérést és további uniós innovációt és kutatást szorgalmazott.
 
Vita: október 6., csütörtök
 
Eljárás: a Bizottság felszólalása, állásfoglalás nélkül
 
További információ
EP kutatószolgálat: Az Ukrajna elleni orosz háború hatása az élelmiszerbiztonságra, uniós
válasz (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0099_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)729367
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)729367
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/food-security_22703
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Hana RAISSI
sajtóreferens

(+32) 2 28 41587 (BXL)
(+32) 484 27 87 54
hana.raissi@europarl.europa.eu
agri-press@europarl.europa.eu
@EP_Agriculture
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https://twitter.com/EP_Agriculture


Környezetvédelmi, munkavállalói és emberi
jogokat garantáló kereskedelmet kér az EP
 
A Parlament várhatóan üdvözli, hogy az EU szankcionálni
kívánja a munkavállalói, környezetvédelmi és emberi jogok
megsértésén kapott kereskedelmi partnereit.
 
A  Bizottság  az  uniós  kereskedelmi  megállapodások  fenntartható  fejlődéssel  foglalkozó
fejezeteinek  nemrég  lezárult  felülvizsgálata  után  az  azokban  szereplő  munkavállalói,
környezetvédelmi és emberi jogi szabályok hathatósabb betartatását javasolta. A Parlament
már évek óta ugyanezt kéri, ezért üdvözli a javaslatot.
 
A képviselők a plenáris  ülésen ugyanakkor egy sor  kérdéssel  fordulnak a Bizottsághoz a
javaslat gyakorlati végrehajtásával kapcsolatban. Azt is szeretnék tudni, hogy az új szabályok a
már  meglévő  (például  Dél-Koreával  kötött)  és  tárgyalás  alatt  álló  (például  a  Mercosur-
országokkal) kereskedelmi megállapodásokra egyaránt érvényesek-e, és hogyan terjeszthető ki
a szabályzás a nyersanyagokra és az energiára.
 
Vita: október 5., szerda
 
Szavazás: október 6., csütörtök
 
Eljárás: szóbeli választ igénylő kérdés, állásfoglalással
 
További információ
Állásfoglalás-tervezet (egyelőre angolul)
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2022.7.14., angolul)
Az eljárás adatai (angolul)
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_22_3921
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2022-000029_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2022-0415_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220711IPR35029/trade-sanctions-on-breaching-labour-environmental-norms-meps-welcome-proposal
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2692(RSP)&l=en
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BALÁZS Eszter
sajtóreferens

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

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

A hit-  és vallásszabadság terén végzett  uniós munka,  a Tanács és a Bizottság
felszólalása,  állásfoglalás nélkül,  hétfőn 
Óceánok védelme, vita hétfőn, szavazás szerdán 
Résidők az uniós reptereken: átmeneti könnyítés, Dominique Riquet, szavazás a
gyorsított eljárás alkalmazásáról kedden 
Az elnéptelenedés kezelése a kohéziós politika révén, kérdések órája, kedden 
Vízhez  való  hozzáférés  mint  emberi  jog  -  külpolitikai  dimenziók,  Miguel  Urbán
Crespo,  vita  kedden,  szavazás  szerdán 
Pakisztáni áradások, a Tanács és a Bizottság felszólalása, vita szerdán 
A Putyin európai barátainak Európa- és Ukrajna-ellenes propagandája elleni fellépés,
vita aktuális témában, szerdán 
Uniós stratégia az űrközlekedés szabályozására, szóbeli  választ igénylő kérdés,
állásfoglalással,  csütörtökön
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