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Kiegészítés a képviselőknek szánt kérdésekhez 

 

Témák köre és magyarázata, melyekkel az európai parlamenti képviselőkhöz lehet fordulni 

 

Az Európai Unió tagállamai az évek során minden uniós szerződéssel feladatokat és hatásköröket ruháztak az 

Unióra az együttműködés érdekében. Főszabályként az Unió azon kérdésekért felel, amelyekkel uniós szinten 

hatékonyabban lehet foglalkozni, mint nemzeti szinten. Viszont a döntéseket az emberekhez lehető 

legközelebbi szinten kell meghozni (ez a szubszidiaritás elve).   

Az uniós szint fő területei:  

- Az egységes piaccal kapcsolatos összes kérdés. Az Unióban értékesített összes terméknek ugyanazon 

szabványoknak kell megfelelnie és ugyanazon biztonsági követelményeket kell teljesítenie. Az 

egységes piacra vonatkozóan, illetve azon túl is, többek között a következő területeken főként uniós 

hatáskör érvényesül: fogyasztóvédelem, állatjólét, környezetvédelmi normák, nemzetközi 

kereskedelmi megállapodások, Euró, mezőgazdaság és halászat, éghajlatváltozás, stb. 

- A hatáskörén belüli jogalkotás mellett az Unió egyéb, az általa fontosnak vélt dolgokra is pénzt költ. 

Ezek a következő területeket érintik: gazdasági, társadalmi és területi kohézió; versenyképesség a 

növekedésért és foglalkoztatásért; biztonság, fenntartható növekedés: természeti erőforrások; 

fejlesztési támogatás világszerte, stb.  

- Valamint Az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke kimondja: 

o „Az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az 

egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó 

személyek jogait – tiszteletben tartásának értékein alapul. Ezek az értékek közösek a 

tagállamokban, a pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, a tolerancia, az igazságosság, a 

szolidaritás, valamint a nők és a férfiak közötti egyenlőség társadalmában.” 

o  Az Európai Unió valamennyi tagállama megegyezett abban, hogy ezen értékek képezik az 

Unió alapját. Ezek az értékek mélyen gyökereznek az európai hagyományban, és az egymás 

mellett élés, a társadalom, a közélet és a politika szervezésének vezérelveiként az Európai 

Unió legszilárdabb alapját képezik. 

Példák a kérdésekhez:  

- Mit tesz az EU a környezetvédelemért  

- Fiatalok helyzete az EU-ban  

- Utazás az EU-n belül 

- Versenyképesség az EU-ban  



 

- Továbbtanulás az EU-ban  

 

Témák köre és magyarázata, melyekkel az országgyűlési képviselőkhöz lehet fordulni 

 

- Környezetvédelem, klímaváltozás. A klímaváltozás az emberiséget fenyegető egyik legnagyobb 

veszély. A környezetvédelem új kihívások előtt áll. Mit javasol a környezetszennyeződés csökkentése 

érdekében? 

 

- Oktatás. Idén lép életbe az új NAT, bár jövőre, de elindul a nyelvtanulási ösztöndíj, miközben a 

diákok túlterheltsége megmaradni látszik, ezzel kapcsolatban mi a véleménye? 

 

- Gazdaság. Hazánk gazdasági mutatói alapján felívelő szakaszba léptünk, a turizmus biztos forrás, 

egyre több autógyár telepíti hazánkba telephelyét, a munkaerőpiacon még mindig hiány 

tapasztalható sok területen, a bérek emelkedése folyamatos, az euró bevezetése még sincs 

napirenden. Erről mi a véleménye? 

 

- Egészségügy. Az szakorvoslásban nagyon hosszú a várakozási idő, ezt hogyan lehetne megoldani, 

hogy az egészségügyi problémáinkkal rövid időn belül megfelelő kezelést kaphassunk? 

 

Kiegészítés a beküldendő szöveges és képes összeállítás témájához 

 

Mit jelent a helyi szintű probléma, a helyi szintű igény? 

 

A jelentkezéshez szükséges összeállításban mutassatok be egy olyan a helyi közösségetekben, városotokban, 

iskolátokban, stb. megjelenő igényt vagy problémát, melynek megoldását ti is, mint osztály megtalálhatjátok, 

és megvalósíthatjátok, pozitív változást érve el ezzel az adott közösségben. 

 

Hogyan ismerhetitek fel, hogy egy adott igény, probléma nem csupán egyéni? 

- A környezetetekben beszédtéma az adott ügy. 

- Többen is úgy érzitek, hogy tennétek valamit a dologgal kapcsolatban. 

- A probléma egyénileg nem, csupán összefogással megoldható. 

- Előfordulhat, hogy a megoldáshoz külső támogatást is igénybe kell vennetek (pl.: iskolaigazgató, 

önkormányzati képviselő, civil szervezetek, stb.). 

- Az ügy megoldása az adott közösség minden tagjára pozitívan hat. 

 

Példák helyi igények, problémák megoldására 



 

- a településen problémát jelent a szelektív hulladékgyűjtés: kevés róla az információ, milyen 

lehetőségek vannak erre, hogyan lehet megoldani háztartáson belül is, stb. Megoldás lehet egy 

általatok szervezett műhelymunka, amely során a résztvevők információkat, tippeket, ötleteket 

kaphatnak a témában. 

- a településen nagy számban élnek időskorúak, akiknek sokszor gondot jelent a digitális 

kommunikáció (applikációk, internet, stb.) Szeretnének kapcsolatban maradni az unokákkal, de nem 

tudják használni az eszközöket megfelelően. Ebben segíthet az általatok szervezett workshop, ahol az 

idősek a ti segítségetekkel tanulhatnak a különböző online eszközök használatáról. 

- az osztályotokban többen érzitek úgy, hogy a szabadidőtökben nincs egy megfelelő hely, ahol 

találkozhattok egymással. Mindannyian különböző szabadidős tevékenységeket végeztek, de közös 

pontotok a filmek világa. Ezért létrehoztok egy heti rendszerességgel megtartott iskola utáni 

filmklubot. 

 

Formai követelmények 

- A beküldendő szöveg maximum hossza 2 A4-es oldal lehet és célja az adott helyi igény/probléma 

bemutatása. A szövegben ismertessétek: 

o magát az igényt és annak relevanciáját a csoportotokra nézve 

o miért gondoljátok, hogy közösséget érintő ügyről van szó 

o miért javulna a közösség helyzete, ha az ügy megoldódna (megoldási javaslatokat nem kell 

megfogalmaznotok!) 

- A beküldendő plakát bármilyen eszközzel, bármilyen stílusban és méretben elkészíthető. Az 

általatok a szövegben is leírt problémát/igényt mutassa be vizuálisan. Legyen az anyag minél 

kreatívabb, figyelemfelkeltő és informatív abban a tekintetben, hogy egy külső szemlélő is megértse 

a bemutatott témát. 

 


