EU-információ

Az akciótervről bővebben a Kommunikációs Főigaz
gatóság oldalain lehet olvasni: http://europa.eu.int/
comm/dgs/press_communication/i ndex_en.htm

Az Európai Parlament új honlapja
Szeptember közepe óta új struktúrában és új kül
sővel jelentkezik az interneten az Európai Parla
ment. Az új felület célja, hogy gyorsabb és egysze
rűbb hozzáférést nyújtson a felhasználók számára
a politikai döntésekről szóló információhoz és do
kumentumokhoz. A régi honlappal ellentétben,
amely lényegében adatbázisok összessége volt,
az új egy dinamikus és külsőleg is vonzó informá
ciós eszköz, amelyet folyamatosan frissítenek
mind a 20 hivatalos nyelven.

Az új hivatalos EP-oldal öt nagy szekcióra oszlik, s
minden egyes szekció három fö használói csoport
információs igényeit és szükségleteit hivatott kielé
gíteni. Az öí szekció a következő: hírek, a parla
ment, az Ön képviselői, tevékenységek, és az
Európai Parlament élőben. A három fő célcsoport
pedig a széles nyilvánosság, az európai integráci
ós szakértők széles rétege, valamint a kutatók
csoportja.
1. Hírek
A Hírek szekcióban a széles közvélemény egysze
rűen olvasható és feldolgozható, folyamatosan
frissített híranyagokat talál valamennyi hivatalos
nyelven arról, hogy mi történik az Európai Par
lamentben. A szekcióban számos
történetek
(stories) fejléccel ellátott összeállítás is olvasható,
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amely a szokásos sajtóközleményektől eltérően
azok számára is érdekes lehet, akik csak érdek
lődnek az európai ügyek iránt, de nem szakértői a
területnek. A sok hang- és képanyaggal ellátott
szekció elrendezésével, színeivel is segíti a tájé
kozódást. A szekció ugyanakkor részletesebb,
szakmai információt is tartalmaz, kifejezetten az
újságírók igényeihez igazítva (sajtóközlemények a
parlamenti vitákról, a szavazásokról, parlamenti
eseményekről, háttéranyagok, napirendek és tájé
koztatók). Azoknak pedig, akik történeti távlatban
szeretnék látni az eseményeket, az archívumban
rendelkezésükre állnak a régi sajtóközlemények,
hírlevelek, híretözetesek, napi tudósítások stb.
(magyarul is!).
2. A parlament
A szekció az Európai Parlament mint intézmény
bemutatását tartalmazza, a szerkezeti felépítésétől
kezdve a működésén át egészen a politikai szere
pének részletezéséig. Ebből a részből tudhatjuk
meg azt is, hogyan nyújthatunk be petíciót, hogyan
írhatunk a parlamentnek, hogyan vehetünk részt a
látogatói programokban, vagy hogyan léphetünk
kapcsolatba választott képviselőinkkel, illetve az
EP-tagországokban működő irodáival. Megtalálha
tók itt a speciális érdeklődésre számot tartó hivata
los dokumentumok is, mint pl. az Európai Parla
ment eljárási szabályzata, különböző tenderfelhí
vások, pályázatok. A szekció archívumában a ko
rábbi parlamenti ciklusokról találunk dokumentu
mokat.
3. Az Ön képviselői
A honlapon külön rész foglalkozik a képviselőkkel
és tevékenységükkel. Megtaláljuk itt az egyes kép
viselők életrajzát, s hozzáférhetünk az EP-ben
feltett kérdéseikhez, az általuk készített beadvá
nyokhoz, jelentésekhez is. Tájékozódhatunk arról,
hol és hogyan léphetünk kapcsolatba a képvise
lőkkel; milyen frakcióba, politikai csoportba, bizott
ságba vagy delegációba tartoznak az EP-ben stb.
A szekció archívuma a korábbi parlamenti ciklu
sokra és képviselőkre vonatkoztatva tartalmazza
ugyanezeket az információkat, egészen 1979-ig,
az első közvetlen EP-választásokig visszamenően.
4. Tevékenységek
A szekció az aktuális témákat bontja ki, mutatja be
részletesen. A parlamenti jelentések és a róluk
tartott parlamenti viták szövegei téma és dátum
alapján is visszakereshetők. A szakértők megtalál
ják itt a vonatkozó jogi dokumentumokat is, ugyan
úgy, mint a plenáris ülések jegyzökönyveit, vagy a
bizottsági ülések dokumentumait. Az archívumban
mindez az információ a megelőző három ciklusra
visszamenően érhető el.
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5. Az EP élőben (EP Live)
Élőben követhetjük végig a honlap ezen részén az
Európai Parlament legfontosabb eseményeit, köz
tük a plenáris üléseket, a bizottsági ülések java
részét, a meghallgatásokat, valamint a sajtókonfe
renciákat.

Bemutatjuk... a SOLVIT hálózatot
A belső piac olyan belsö határok nélküli térsé
get jelent, amelyen belül megvalósul az áruk,
* Á j
a személyek, a szolgál- L^M|UH
tatások és a töke sza
bad áramlása. Ezt az
Európai Unió négy szabadságjogaként ismerjük. A
szabadságjogok már a Római Szerződésben
(1957) is megfogalmazódtak, amely lefektette az
egységes európai belső piac létrehozásának ter
vét. 1986-ban aláírták az Egységes Európai Ok
mányt, mely az egységes belső piac megteremté
séhez szükséges intézkedések végrehajtásának
szakaszait és menetrendjét tartalmazta.
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Az Európai Unió belső piaca különleges és sokrétű
lehetőségeket kínál az EU tagországaiban élő
állampolgárok és vállalkozások számára, elég, ha
a munkavállalásra, továbbtanulásra vagy egy má
sik tagországban való letelepedés lehetőségére
gondolunk. Bárkivel megtörténhet azonban, hogy
akadályokkal, problémákkal kell szembesülnie.
Ilyen problémák például abból adódhatnak, hogy
egy másik tagállam hatóságai a belső piaci jog
szabályokat helytelenül, nem a jogszabályoknak
megfelelően alkalmazzák. Ezek orvosolására és
megoldására hozta létre az Európai Bizottság a
SOLVIT-ot
Mi a SOLVIT?
Elektronikus problémamegoldó hálózat, vitarende
zési mechanizmus, amely lehetővé teszi, hogy a
vitákat a bírósági per helyett más módon, a ható
ságokkal egyeztetve, gyorsabban, rugalmasabban
lehessen megoldani. Kialakítását 2001-ben kezd
ték el egy EU-ajánlás alapján. Ebben a nem köte
lező érvényű jogszabályban rögzítették a mecha
nizmus működésének alapelveit és főbb szabá
lyait. Az ajánlás hangsúlyozta, hogy a SOLVIT-ot
egy informális rendszerként kell megvalósítani,
melynek célja, hogy meggyorsítsa a felmerülő viták
elintézését, mindig szem előtt tartva az EU bel

ső piaci szabályait. SOLVIT-központok mind a
25 európai uniós tagországban megtalálhatók, az
EU-n kívül pedig Izlandon, Norvégiában és Liech
tensteinben működnek.
A SOLVIT működése
A rendszer alapját a SOLVIT-központokbó! álló
hálózat képezi. A központok a tagállamok állam
igazgatásában kapnak helyet, s együttműködve
próbálják meg a hozzájuk forduló ügyfelek hatósá
gokkal szembeni vitás ügyeit gyorsan megoldani.
Az adott tagállambeli SOLVIT-központ fogadja az
állampolgárok és vállalkozások panaszos ügyeit, s
megvizsgálja, hogy az elé tárt ügy megfelel-e a
SOLVIT igénybevételéhez szükséges kritériumok
nak. Ezután az ügyet továbbítja egy másik állam
ban lévő, az ügyben illetékes SOLVIT-központnak.
E központ feladata felvenni a kapcsolatot saját
országának azon hatóságával, amelynek döntését
kifogásolták, s olyan megoldást javasolni, amely
megfelel a belső piaci szabályoknak. Az eljárás
menete panasz esetén: miután a hazai központ
megkapta az ügyet, megvizsgálja, hogy valóban a
hatáskörébe tartozik-e. Fontos tudni, hogy a
SOLVIT-központok nem foglalkoznak olyan ügyek
kel, amelyek
• bírósági eljárás tárgyai,
• cégek között vagy cégek és magánszemélyek
közötti viták,
• nem belső piaci jogszabályt érintő ügyek.
Ha a hazai központ elfogadta, az adatokat nyilván
tartásba veszi. Az illetékes központ ezután szintén
megvizsgálja az ügyet, s egy héten belül dönt az
elfogadásáról. Ezután 10 hét áll rendelkezésre,
hogy - konzultálva saját országa érintett hatósága
ival - a belső piaci szabályoknak megfelelő meg
oldást javasoljon. Az ügyfél az eljárás során bár
mikor áttérhet a vitarendezés formális (pl. bírósági)
útjára. A SOLVIT ilyen esetben megszünteti az
eljárást.
A SOLVIT célterületei
Elsősorban a következő területeken próbál segít
séget és tájékoztatást nyújtani: adózás, gépjármű
nyilvántartásba vétele, határellenőrzés, közbe
szerzés, letelepedés, munkavállalás, oktatásban
való részvétel, továbbtanulás, szakképesítések és
diplomák kölcsönös elismerése, szociális bizton
ság, tartózkodási engedély, termékek és szolgálta
tások szabad áramlása, töke szabad áramlása,
választójog, vezetői engedélyek.
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