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Roberta Metsola lett az Európai Parlament új elnöke 

Roberta Metsolát az 

Európai Néppárt (EPP) 

jelöltjét választották meg 

az Európai Parlament 

elnökének. A történelem 

során először az Európai 

Bizottságot és az Európai 

Parlamentet is nő vezeti. 

Metsola 2013 óta az 

Európai Parlament (EP) képviselője Máltát képviselve, és 2020 

novemberében az Európai Parlament első alelnökévé 

választották. David Sassoli elnök 2022. január 11-i halála után 

Metsola lett az Európai Parlament megbízott elnöke Sassoli 

utódjának megválasztásáig. 2022. január 18-án választották 

meg az Európai Parlament elnökévé. 

Metsola jogász, európai jogra és politikára szakosodott. Málta 

jogi és igazságügyi együttműködési attaséjaként dolgozott 

Málta Európai Unió melletti Állandó Képviseletén. Tovább >>> 

 

 

 

20 éve van forgalomban az euró 

Húsz évvel ezelőtt, 2002. január 

1-jén tizenkét uniós ország az 

addig használatos nemzeti 

bankjegyeit és érméit 

euróbankjegyekre és -érmékre 

cserélte le. Ilyen nagy léptékű 

átállásra sosem volt még példa 

a történelemben. Az euró 

bevezetésével egyszerűbbé vált megtakarítani, befektetni, 

utazni és vállalkozni. Az euró az uniós integráció és identitás 

jelképe. Ma már 19, összesen több mint 340 millió lakost számláló 

uniós ország hivatalos fizetőeszköze, és 27,6 milliárd 

euróbankjegy van forgalomban, melyek értéke összesen 1,5 

billió eurót tesz ki. Az euró jelenleg a világ második 

leggyakrabban használt valutája az USA-dollár után. Tovább >>> 

Január elsejétől 

Franciaország az EU 

soros elnöke 

 

 
 

 A következő fél évre 

Franciaország veszi át az 

Európai Unió Tanácsának 

soros elnökségét 

Szlovéniától. Prioritásai között 

a koronavírus-járvány 

kezelése, a szociális Európa 

erősítése, a klímacélok és a 

gazdasági fejlődés 

összehangolása, az erős 

határvédelem kialakítása és 

schengeni övezet reformja 

szerepel. A január 1-től június 

30-ig tartó francia 

elnökségnek az Újraindítás, 

Erő és 

Összetartozás jelmondattal 

meghirdetett céljai között 

szerepel az európai stratégiai 

szuverenitás 

meghatározása.Tovább >>> 

 

 

Uniós taxonómia 

Szakértői konzultációk az 

egyes nukleáris és gázipari 

tevékenységekre 

vonatkozó, felhatalmazáson 

alapuló kiegészítő jogi aktus 

tervezetéről. Az uniós 

taxonómia, azaz az uniós 

szinten egységes osztályozási rendszer iránymutatással 

szolgál a befektetők számára, elősegítve, hogy olyan 

tevékenységek jussanak magánberuházások révén 

finanszírozáshoz, melyekre szükség van ahhoz, hogy a 

következő 30 év folyamán klímasemlegességet érhessünk el. 
Tovább >>> 

 

Elhunyt David Sassoli az 

Európai Parlament elnöke 

David Sassoli, az Európai 

Parlament elnöke 2022. 

január 11-én hajnalban, 

súlyos betegség 

következtében 65 éves 

korában elhunyt. Tovább >>> 
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