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Európai sarok
Magyarország képviselőt veszt, a szlovák képviselők száma marad

2013. június 17., hétfő 15:12

STRASBOURG |
A 2014-es európai parlamenti (EP) választásoktól 12 európai uniós tagállam lemond egy-egy EP-
képviselői helyről az Európai Parlament által Strasbourgban elfogadott előterjesztés értelmében.
A változtatásra azért van szükség, hogy az előírt határidőre betartsák a Lisszaboni Szerződésben az EP
összlétszámára meghatározott 751 fős felső határt, ugyanakkor fenntartható módon helyet biztosítsanak az
idén júliusban érkező horvát EP-képviselőknek.

 

08:22 Seat Leon ébresztette a háziakat
Királyhelmecen

08:02 20 éves fiú fulladt a Draždiakba

07:43 Tűz a Közgazdasági Egyetem kollégiumában

07:29 A Boston lenullázta a Chicagót

07:16 Fico csehül áll

07:00 Horoszkóp keddre

19:59 Mamaklub: Mit mond a szakember a
köldökzsinórvérből nyert őssejtek
felhasználásáról?

10:27 Borús jelentés a kisebbségekről

09:43 Kedden másodfokú hőségriadó

11:02 Érdemes várni a hitelfelvétellel

13:03 Dobogós hazai sörök

11:39 15 éves fiú lőtte ki a
telefonszolgáltatást
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A nap száma»

Jelenleg a 326 eurónál kisebb havi bevétel a
hivatalos szegénységi küszöb.

A nap mondata»

2013. június 18., kedd | Ma: Levente (HU), Vratislav/Vratislava (SK)
Holnap: Gyárfás (HU), Alfréd (SK)
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24 óra 7 nap 4 hét
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Kisvakond, hozz zabálnivalót a kutyáknak.
Jana Nagyová ilyen és ehhez hasonló kódolt
üzenetekkel irányította a cseh katonai hírszerzés
ügynökeit.

VIDEÓK»

FOTÓK»

Keress bennünket a Facebookon!

Te és további 15.574 személy kedveli: Új Szó15.574 ember
kedveli Új Szó oldalát.

Új Szó

TetszikTetszik

TetszikTetszik
Tetszik neked.

Facebook közösségi  modul

 

Tovább tartanak a zavargások, egyre
brutálisabb rendőrségi beavatkozások
Isztambulban

Pontosan egy éve mészárolt Juhász
Milán
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