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Az Európai Politikai Közösség 

 Az európai politikai 

közösség első 

alkalommal tartott, 2022. 

október 6-i prágai ülésén 

a kontinens számos 

vezetője vett részt. Az 

Európai Politikai Közösség 

ötletét Emmanuel 

Macron, francia 

miniszterelnök  vetette fel 

az év első felében, amely az Ukrajnában zajló háború miatt 

nyert jelentősséget. Az EPK egy olyan kormányközi szervezet, 

amely nem kötődik az EU intézményeihez, így lehetővé teszi, 

hogy összekösse pl. az Egyesült Királyságot a kontinens többi 

részével. Az új szervezet a kereteinek, módszereinek 

meghatározására hosszabb időre lesz szükség. Tovább >>> 

 

Az Európai Bizottság tagjelölt státuszt javasol Bosznia és 

Hercegovinának 

Rendhagyó módon az 

Európai Parlament Külügyi 

Bizottságában jelentette 

be Várhelyi Olivér 

szomszédság-és 

bővítéspolitikai biztos, hogy 

Bosznia-Hercegovina 

hivatalos uniós tagjelölti 

státuszt kaphat. Várhelyi 

Olivér ugyanakkor leszögezte, hogy a tagjelöltséghez a 

szarajevói kormánynak számos feltételnek kell eleget tennie: 

többek között meg kell valósítania az igazságügyi rendszer 

reformját, összeférhetetlenségi törvényt kell alkotnia, fel kell 

lépnie a korrupció, valamint a szervezett bűnözés ellen, 

eredményes határőrizeti rendszert kell működtetnie és 

biztosítania kell az újságírók szabadságát.  Tovább >>> 

A Bizottság tisztább levegőt 

és vizet biztosító 

szabályokat javasol 

A tiszta levegő és a tiszta víz 

alapvető fontosságú az 

emberek és az ökoszisztémák 

egészsége szempontjából. 

Csak a légszennyezettség 

miatt évente közel 300 000 

európai hal meg idő előtt. A 

javasolt új szabályok tíz év 

alatt több mint 75%-kal 

csökkentenék a fő szennyező 

anyag, a legfeljebb 2,5 

mikrométer átmérőjű szálló 

por (PM2,5) koncentrációja 

okozta haláleseteket, a 

jelenleg megengedett 

koncentráció ugyanis 

magasabb az WHO által 

javasoltnál. Tovább >>> 

Újabb szankciós csomagot fogadtak el be Oroszország ellen 

Az Európai Bizottság egy 

kereskedelmi 

korlátozásokat is 

tartalmazó nyolcadik 

szankciós csomag 

elfogadására tett 

javaslatot 

Oroszországgal 

szemben, tekintettel 

arra, hogy Oroszország 

„folytatja az Ukrajna 

elleni agressziót”. A javasolt szankciós csomag szerint az EU 

megtiltaná a repülőgépgyártáshoz használható termékek, 

bizonyos elektronikus eszközök, valamint egyes kémiai anyagok 

kivitelét Oroszországba, számos orosz termék importját, 

szolgáltatások nyújtását orosz vállalatok és hatóságok számára. 

Javaslatot tesznek annak a jogalapnak a megállapítására is, 

amellyel meghatároznák az orosz olajár felső határát. Az uniós 

importkorlátozás legkevesebb 7 milliárd euró bevételtől fogja 

megfosztani Oroszországot. Tovább >>> 

Novemberben 

véglegesíthetik a magyar 

partnerségi megállapodást 

Az Európai Bizottság reális esélyt 

lát a partnerségi megállapodások 

legkésőbb novemberben történő 

aláírására az utolsó négy uniós 

tagállammal, köztük 

Magyarországgal. Brüsszel bízik 

abban, hogy novemberben mind 

a 27 uniós tagállammal 

megegyezés jön létre a 2021 és 

2027-es kohéziós politika céljait és 

eszközeit rögzítő stratégiai 

dokumentumról, a partnerségi 

megállapodásról.  
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