
 

Plenáris hírlevél
2023. március 29.-30., Brüsszel
 
Nemek közötti bérszakadék: új átláthatósági szabályokról dönt a
Parlament 
 
 
 
A képviselők a bérek könnyebb összehasonlítását és a különbségek láttatását
lehetővé tévő, új uniós jogszabályról folytatnak vitát és szavaznak csütörtökön.
 
 
Az átdolgozott uniós termékbiztonsági szabályokról szavaznak a
képviselők 
 
 
 
Az átdolgozott szabályok a legszigorúbb biztonsági normákat juttatják érvényre,
függetlenül attól, hogy egy terméket online vagy hagyományos módon értékesítenek.
 
 
Vita a március 23-24-i uniós csúcstalálkozó eredményeiről Charles
Michellel és Ursula von der Leyennel 
 
 
 
Szerdán a képviselők megvitatják a tavaszi EU-csúcs következtetéseit Charles
Michellel, az Európai Tanács elnökével és Ursula von der Leyennel, az Európai
Bizottság elnökével.
 
 
A jogállamiság helyzete az EU-ban: a Bizottság 2022. évi
jelentésének értékelése 
 
 
 
A képviselők megvitatják a Bizottság legutóbbi éves jogállamisági jelentését és
állásfoglalást fogadnak el arról.
 
 
További témák a napirenden 
További témák a napirenden
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http://www.europarl.europa.eu//news/hu/agenda/briefing/2023-03-29

 
 
Plenáris hírlevél - 2023. március 29.-30., Brüsszel
 

Kapcsolatok 
 
 

További információ
Napirendtervezet
Élő közvetítés a plenáris ülésről (EbS+)
Sajtótájékoztatók és egyéb események élő közvetítése (EP Live)
Az EP multimédiás honlapja (angolul)
EP Newshub

Katalin PALFY
Press Officer in Hungary

(+36) 1 411 3549
(+36) 30 173 4733
katalin.palfy@europarl.europa.eu

Annamaria SZONTAGH
Press Officer in Hungary

(+36) 1 411 3552
(+33) 3 881 64093 (STR)
(+36) 30 603 0575
andrasne.szontagh@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu//news/hu/agenda/briefing/2023-03-29
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?lv=OTHER_EVENTS
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/home
https://www.epnewshub.eu


Nemek közötti bérszakadék: új átláthatósági
szabályokról dönt a Parlament
 
 
 
 
A képviselők a bérek könnyebb összehasonlítását és a
különbségek láttatását lehetővé tévő, új uniós
jogszabályról folytatnak vitát és szavaznak csütörtökön.
 
A  nemek  közötti  bérszakadék  felszámolása  érdekében  az  új  szabályok  értelmében  –
amelyekről  2022 decemberében született  megállapodás a Tanáccsal – nemi szempontból
semleges  kritériumok,  munkaköri  besorolás,  illetve  teljesítményértékelés  alapján  kell
megállapítani a bérszintek összehasonlítására lehetőséget adó bértáblákat. Az álláshirdetések
és a munkakörök megnevezései nem tartalmazhatnak utalásokat a nemekre. A munkaerő-
felvételi  eljárásokat  pedig  megkülönböztetésmentesen  kell  lebonyolítani.  A  bérszakadék
jelenleg  uniós  átlagban  13  százalék  körül  van,  noha  az  egyes  tagállami  adatok  között
jelentősek  az  eltérérések.
 
Ha a kimutatások alapján egy adott cégnél a nők és a férfiak átlagos bérszintje között legalább
ötszázalékos a különbség, a munkáltatóknak – munkavállalóik képviselőivel közösen – meg kell
vizsgálniuk  a  béreket.  A  szabályokat  megsértőkkel  szemben  fel  kell  lépniük  a  tagállami
hatóságoknak,  mégpedig  hatékony,  arányos  és  visszatartó  erejű  szankciókkal  (köztük
pénzbüntetésekkel). Kártérítést követelhet az a munkavállaló, akit az említett szabályok be nem
tartása  miatt  ér  hátrány.  Most  először  a  többszörös  diszkriminációra  és  a  nem  bináris
személyek  jogaira  is  kiterjed  az  új  szabályok  hatóköre.
 
Eljáráskód: 2021/0050 (COD) 
 
Vita: március 30., csütörtök
 
Szavazás: március 30., csütörtök
 
Eljárás: rendes jogalkotási eljárás
 
Sajtótájékoztató: Március 30., csütörtök, 12:30
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221212IPR64524/gender-pay-gap-deal-reached-on-binding-pay-transparency-measures
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics#Gender_pay_gap_levels_vary_significantly_across_EU


További információ

Az eljárás dossziéja

Sajtóközlemény a Parlament és a Tanács közötti megállapodást követően (2022.12.15.)

Samira Rafaela (Renew Europe, Hollandia), a Nőjogi és esélyegyenlőségi bizottság
jelentéstevője

Kira Marie Peter-Hansen (Greens/EFA, Dánia), a Foglalkoztatási és szociális ügyek bizottsága
jelentéstevője

Jogalkotási menetrend

EP Think Tank: Egyenlő munkáért egyenlő bért a férfiaknak és a nőknek (2022. május)

Szabadon felhasználható fotók, videó- és hanganyagok
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Az átdolgozott uniós termékbiztonsági
szabályokról szavaznak a képviselők
 
 
 
 
Az átdolgozott szabályok a legszigorúbb biztonsági
normákat juttatják érvényre, függetlenül attól, hogy egy
terméket online vagy hagyományos módon értékesítenek.
 
A  képviselők  csütörtökön  szavaznak  a  nem  élelmiszer  jellegű  fogyasztási  cikkek
termékbiztonságára  vonatkozó  rendeletjavaslatról,  amely  a  jelenleg  hatályos  általános
termékbiztonsági irányelv átdolgozása. A felülvizsgálatot a digitalizáció és az online vásárlás
hirtelen megugrása indokolta.
 
Az új rendelkezések további szabályok betartására kötelezik a gazdálkodókat és kiterjesztik a
piacfelügyeleti  hatóságok  hatásköreit.  Harmadik  országokban  gyártott  termékek  ezentúl
kizárólag akkor hozhatók forgalomba az Európai Unión belül, ha azok biztonságosságáért egy,
az  Unióban bejegyzett  gazdálkodó szervezet  (például  gyártó,  importőr  vagy  forgalmazó)
felelősséget  vállal.
 
A visszahívásról közvetlenül az érintett fogyasztókat kell majd tájékoztatni, felajánlva nekik a
javításnak, a cserének vagy a vételár visszatérítésének a lehetőségét. A fogyasztóknak joguk
lesz kollektív kereset indításához is.
 
Háttér
 
A várakozások szerint az új rendelkezéseknek köszönhetően már az első évben egymilliárd
euróval több marad a fogyasztók pénztárcájában, tíz év alatt pedig közel 5,5 milliárd euró
takarítható  meg.  Ha  több  veszélyes  terméket  sikerül  kivonni  a  piacról  és  csökken  a
használatukból adódó, elkerülhető balesetek száma, kevesebb kár éri az uniós fogyasztókat
(amelynek  mértéke  ma évente  11,5  milliárd  euróra  rúg),  és  a  kapcsolódó  egészségügyi
kiadások is csökkennek (becslések szerint ezek összege ma eléri az évi 6,7 milliárd eurót).
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20221128IPR58018/deal-on-eu-rules-to-better-protect-online-shoppers-and-vulnerable-consumers
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201120IPR92116/az-unios-fogyasztok-hamarosan-kozosen-allhatnak-ki-jogaikert
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52021PC0346


További információ

Az eljárás adatai (angolul)

Jelentéstevő: Dita CHARANZOVÁ (Renew, Csehország)

Az EP tájékoztatója (briefing): Általános termékbiztonsági rendelet
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Vita a március 23-24-i uniós csúcstalálkozó
eredményeiről Charles Michellel és Ursula von
der Leyennel
 
 
 
 
Szerdán a képviselők megvitatják a tavaszi EU-csúcs
következtetéseit Charles Michellel, az Európai Tanács
elnökével és Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság
elnökével.
 
A  csúcstalálkozón  az  állam-  és  kormányfők  Oroszország  Ukrajna  elleni  háborújára
összpontosítottak, valamint az EU Ukrajna számára biztosított segítségnyújtására, ezen kívül a
versenyképességre, az egységes piacra, az uniós gazdaság élénkítésére, a kereskedelmi és
migrációs politikára, valamint energetikai kérdésekre.
 
Michel és von der Leyen elnökökkel folytatott  március 15.-i  vitájukban az EP-képviselők a
csúcstalálkozó előtt  kiemelték,  hogy sürgősen szükség van az EU versenyképességének
javítására,  a  befektetések  ösztönzésére,  az  ügyintézések  egyszerűsítésére  a  tiszta
technológiák területén, de más téren is. A képviselők sürgették a Tanácsot, hogy foglalkozzon a
migráció jelentette közös európai kihívással, mégpedig olyan módon, hogy minden tagállam
kivegye részét a bevándorlók és menedékkérők fogadásából és az emberkereskedelem és
embercsempészet elleni fellépésből.
 
Vita: március 29., szerda
 
Eljárás: A Tanács és a Bizottság nyilatkozata
 
További információ

Roberta Metsola EP-elnök beszéde a csúcstalálkozó alkalmával

Az Európai Tanács következtetései
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230310IPR77229/meps-demand-the-eu-boosts-clean-tech-industry-and-fights-human-trafficking
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A jogállamiság helyzete az EU-ban: a Bizottság
2022. évi jelentésének értékelése
 
 
 
 
A képviselők megvitatják a Bizottság legutóbbi éves
jogállamisági jelentését és állásfoglalást fogadnak el arról.
 
A csütörtöki  plenáris ülésen,  a Bizottsággal  folytatott  eszmecserét  követően a képviselők
szavaznak az Európai Bizottság 2022-es éves jogállamisági jelentésével kapcsolatban az
Állampolgári  Jogi Bizottság által  előkészített  állásfoglalásról.
 
Az  állásfoglalás  várhatóan  üdvözli  a  Bizottság  módszertani  változtatásait  és  azt  a
megközelítést,  amellyel  felméri  a demokrácia állapotát  és az EU alapértékeinek érvényre
juttatását, mivel ezek összhangban állnak az EP korábbi felhívásaival. A képviselők ugyanakkor
megerősítik,  hogy a jelentésnek ki  kell  terjednie az uniós értékek teljes skálája, és rá kell
mutatnia a sok területen látható, tartós problémákra, valamint a sajtószabadság, az újságírók
biztonsága  és  a  médiapluralizmus  terén  egyes  országokban  tapasztalható  aggasztó
fejleményekre.
 
Eljáráskód: 2022/2898(RSP)
 
Vita és szavazás: március 30., csütörtök
 
Eljárás típusa: a Bizottság nyilatkozata, állásfoglalással
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https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2022-rule-law-report_en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220517IPR29939/rule-of-law-meps-critical-of-commission-s-annual-report-suggest-improvements
https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_2/oj


További információ

Állásfoglalás-tervezet

Jogállamiság: A Bizottság jelentési gyakorlata javult, de az uniós értékek állapota továbbra is
romlik (Sajtóközlemény, 2023.02.06.)

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság honlapja

Az eljárás dossziéja

Jelentéstevő: Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D, Spanyolország)

Az EP Kutatószolgálatának tanulmánya - “The European Commission’s annual rule of law
reports: A new monitoring tool” (25.01.2022)

Infografika: A jogállamiság helyzete a tagállamokban és a 7. cikkely
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Szabadon felhasználható fotók, videó- és hanganyagok
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További témák a napirenden
 
További témák a napirenden
 
Megemlékezés a Nagypénteki Egyezmény 25. évfordulójáról
 
A fluortartalmú gázok kibocsátásának megelőzése és csökkentése
 
Új szlovák jelölt a Európai Számvevőszék tagságába
 
A készségek európai éve (2023)
 
A közös nyomozócsoportok működését támogató együttműködési platform
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