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Civil Európa az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az Európai Unióról 2019. 
augusztus 15. - 18. évfolyam 9. szám 

A. UTÁNB. DUNAC. LABIRINTUSD. TANULÓSAROKE. JOGÁLLAM 

F. SZAVAZZON!G. SURVEYH. ÁLLÁSOKI. A HÍRLEVÉLRŐL  
Ha szeretné továbbra is sorainkat és azok között olvasni, akkor ajánlja fel adója 1%-át!Európa 
Ház EgyesületAdószám: 19020927-1-41 
A. VÁLASZTÁSOK UTÁNTöbb mint két hónap telt el azóta, hogy megválasztottuk az új 
Európai Parlament képviselőit. Jó hír, hogy Európa-szerte a választók 50,62%-a ment el 
választani, a legtöbben Belgiumban (88%), Luxemburgban (84%) és Máltán (73%). A képhez 
azért hozzátartozik, mind Belgiumban, mind Luxemburgban kötelező a szavazásokon való 
részvétel. Máltán nem, és ettől függetlenül a szavazó állampolgárok 73% érezte úgy, hogy 
részt kell vennie a választásokon. Magyarország az EU-s átlag alatt teljesít a maga 43%-val, 
de már ez is előrelépés a 2014-es 28,97%-hoz képest. A legkevesebben, szinte már 
hagyományosan Szlovéniában (29%), Csehországban (29%) és Szlovákiában (23%) 
szavaztak. A szavazási kedv egyébként leginkább Lengyelországban nőtt (+22%), őket 
követik a románok (+19%), a spanyolok (+17%) és az osztrákok (+15%). Talán a felhevült 
Brexit-vitáknak is köszönhető, hogy az Egyesült Királyságban „rekord” született, a szavazók 
37%-a járult az urnákhoz. 
A választások után az új Európai Parlament július 2-4. között tartotta alakuló ülését. Ezen az 
olasz David Maria Sassoli személyében megválasztották az új elnököt, szavaztak az 
alelnökökről, az állandó bizottságok számáról és arról, hogy egy-egy bizottságnak hány tagja 
lehet. Megalakultak a parlamenti képviselőcsoportok is, összesen hét. A Parlament július 15-
18. között tartott még egy ülést, amin megválasztották az Európai Bizottság elnökét, a német 
Ursula von der Leyen személyében. Egyébként ő az első nő ebben a pozícióban. A következő 
lépés most az, hogy a Bizottság új elnöke a Tanács egyetértésével kiválasztja a biztosokat, 
akiknek kinevezésük előtt az EP adott szakbizottsága előtt meghallgatáson kell részt venniük. 
Ha ezen túlestek és a szakbizottságok is jóváhagyták a jelölést, akkor a teljes listáról egyben 
szavaz majd a Parlament plenáris ülése. Jogilag ezután a Bizottság elnöke és tagjai az Európai 
Tanácstól, vagyis a tagállamok állam-és kormányfőitől kapják meg megbízatásukat. 
Egyelőre úgy tűnik, hogy marad a bolgár (Mariya Gabriel), a cseh (Vera Jourova), a dán 
(Margrethe Vestager), a lett (Valdis Dombrovskis), a holland (Frans Timmermans), az ír (Phil 
Hogan), az osztrák (Johannes Hahn) és a szlovák (Maros Sefcovic) korábbi biztos, de azt még 
nem lehet tudni, hogy ki milyen területért lesz felelős. Ami még biztos, az az, hogy a spanyol 
kormány Josep Borell jelenlegi külügyminisztert jelölte, akit az Európai Tanács a kül- és 
biztonságpolitikai főképviselőnek jelölt. A többi jelöltről még a megválasztott bizottsági 
elnöknek kell egyeztetnie tagállamokkal. 
A tervek szerint a jelöltek meghallgatására szeptember-októberben kerül sor, utána szavaz az 
Európai Parlament az új Bizottságról, ami novemberben kezdheti meg a munkáját. Ami egybe 
eshet az Egyesült Királyság kilépésével (október 31. a jelenlegi kormányfő elképzelése 
szerint), bár addig még annyi minden történhet. Mindez azt bizonyítja, hogy az Európa ügyei 
iránt érdeklődők ősszel (sem) fognak unatkozni. 
Az EP választások után készült felmérés (angolul) itt 
olvasható:http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/post-
election-survey-2019-first-results 
  
B. MINT ABLAKOS TÓTNAK A HANYATTESÉS…Románia látta el az év első felében az 
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Európai Tanács soros elnöki tisztével kapcsolatos embert próbáló feladatokat. Erre az 
időszakra, pontosabban május utolsó napjaiban került sor az európai parlamenti választásokra, 
melyeket lázas számolgatás és mai napig tartó utómunkálatok követtek illetve követnek. 
Közben magas hőfokon izzott a nyugvópontra talán soha nem jutó román belpolitikai 
küzdelem. Ilyen ideálisnak még véletlenül sem mondható külső és belső szorító körülmények 
között gyűltek össze június 27-28-án Bukarestben hagyományos éves fórumukra az EU Duna 
Stratégiájának elszánt hívei: képviselők, politikusok, szakértők, önkormányzati emberek, 
vállalkozók és a kérdéssel tudományos igénnyel foglalkozók. A mintegy 800 résztvevő között 
természetesen ott lehetett találni a civil társadalom területéről érkezőket is, így a Danubiana 
Hálózatot létrehozó és koordináló Európa Ház képviselőit is. 
Figyelmet mindenek előtt azzal a Bukarest központjában egy sétálóutcában felállított 
információs stand segítségével sikerült keltenünk, ahol arról tájékoztattuk a meglepett, de 
barátságos helybélieket, hogy a „Dunának Oltnak egy a hangja” megközelítés jegyében mi az 
együttműködés lehetőségeit hoztuk és keressük. Lehetőleg konkrét ügyekben és a 
mindennapokban. 
De vissza a konferenciaterem falai közé: az EU kétévente beszámolót készít arról, hogyan 
halad (halad?) a négy makro-regionális stratégia, köztük a Dunával foglalkozó végrehajtása. 
Mi merészen arra vállalkoztunk, hogy a következő, vagyis 2021 elejére várható hivatalos 
dokumentum kibocsátásával párhuzamosan kidolgozzuk a magunk civil értékelését és 
elmondjuk a baltiakkal, az ión-adriai tengeriekkel és az alpesiekkel közösen, mit és hogyan 
szeretnénk tenni egy állampolgárbarát előrehaladás érdekében ezen az EU-s területen. A 
gondolat kezdeti fogadtatása kifejezetten biztató volt. Már csak meg kell valósítani. Rajtunk 
nem fog múlni. 
További információ és képek:http://europeanhouse.hu/en/a-dunarol-bukarestben/ 
  
C. KECSKEMÉTEN JÁRT AZ EURÓPA LABIRINTUS Sütött rendesen a nap július 5-én a 
Kecskemét központjában sétálókra, akik mégis megálltak – nem utolsósorban a velük lévő 
csemeték unszolására -, hogy megnézzék, mi is az az ott díszelgő ideiglenes alkotmány. Az 
Európa Labirintusról van szó, melybe be lehetett lépni és tévelygés közben a kiakasztott 
információs táblák segítségével meg lehetett tudni, hogy mennyi EU-s támogatáshoz jutottak 
a kecskeméti járásban élők. Egy szóval jellemezve a helyzetet: sokhoz. 
Egy-két kiragadott példa: Tiszakécske 798 millió forinttal lett gazdagabb, a Hírös Diák 
Alapítvány a bácsalmási és kecskeméti kistérségben szervez felkészítő pályaorientációs 
kurzusokat fiatalok számára, összekötve angol nyelvtanulással és jogosítvány megszerzésével 
(89 millió forint). De hadd említsük meg a „Fitt-étel” Vendéglátói Szociális Szövetkezetet is, 
mely az elnyert több mint 19 milliós támogatás fejében vállalta, hogy az egészségtudatos 
gondolkodás fejlesztése jegyében havonta legalább 1000 adag olyan ételt készít, melyek 
megmutatják, hogy is a korszerű táplálkozás: egészséges és ízletes. 
A népszerűnek bizonyult kecskeméti szabadtéri programot hasonló bemutatók követik a 
térségben, így augusztus 30-án Kassán, szeptember 5-én pedig Eszéken kerül felállításra a 
labirintus. Mindez alkalmas eszköz arra, hogy jól követhető módon, átláthatóan szóljon arról, 
hogyan kerülnek felhasználásra az EU-s állampolgárok által befizetett adóforintok. 
Nem elhanyagolható hozadéka volt a programgazda Európa Ház rögtönzött „közvélemény-
kutatás” eredménye sem: arra a kérdésre, hogy a következő ciklusban mire költsön 
hangsúlyosan több pénzt az EU: a többség a klímavédelmet említette. Figyelem tisztelt EU 
döntéshozók! 
További információs és képek:http://europeanhouse.hu/en/kecskemeten-jart-az-europa-
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labirintus/ 
  
D. TÖBBET EURÓPÁRÓLAZ Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) 2019. 
július 17-i plenáris ülésén saját kezdeményezésű véleményt fogadott el, melyben felhívja 
mind az Európai Bizottság, mind a tagállamok kormányainak figyelmét arra, hogy az 
oktatásban kiemelt szerepet kellene játszania az Európáról, az Európai Unió vívmányairól 
szóló ismeretszerzésnek. A szakbizottságban előkészített anyag szerint bár növekedett az 
európai parlamenti szavazáson résztvevő állampolgárok száma, mégis általánosan 
megállapítható, hogy nagyon sokan, leginkább a fiatalok sokszor nincsenek tisztában az 
európai vívmányokkal, azzal, hogy mik azok a közös értékek, mely az európai együttműködés 
alapját képezik. Az EGSZB véleménye szerint mindent meg kell tenni azért, hogy az alapvető 
információkat a diákok minél előbb, már az iskolákban megkapják. Éppen ezért ún. 
„párhuzamos tanterveket” és segédanyagokat kellene készíteni a pedagógusok munkájának 
segítésére. 
Nem túlzás talán azt mondani, hogy az EGSZB nyitott kapukat dönget, hiszen az Európai 
Bizottságtól sem áll túl messze ez a fajta gondolkodás. Nem véletlen, hogy a 2021-2027 
közötti időszakra szóló EU-s költségvetés előirányzata szerint az Erasmus+ programra 15 
milliárd euró helyett 30 milliárd eurót költenének és külön hangsúlyt kapna az európai uniós 
ismeretek oktatása. Amit már most is hasznosíthatnak az érdeklődő tanárok, az a Tanulósarok 
elnevezésű honlap, amin korcsoportok szerint gyűjtöttek össze olyan ötleteket, játékokat, 
amiket az osztályteremben vagy akár egy kiránduláson is lehet hasznosítani. 
Az EGSZB véleménye itt olvasható:https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-
information-reports/opinions/teaching-europe-developing-toolkit-schools-own-initiative-
opinion?_cldee=bWlrbG9zQGV1cm9wZWFuaG91c2UuaHU%3d&amp;recipientid=contact-
d33b8026aeb8e311adda005056a05070-
38d7173f951d4037aa37fef80000e27b&amp;esid=20fc0d4f-4897-e911-8115-005056a043ea 
A Tanulósarok honlapja:https://europa.eu/learning-corner/home_hu 
  
E. A DUNA ÉS A JOGÁLLAM Baden-Württemberg hagyományosan elkötelezett a Duna 
Régió Stratégia (EUSDR) tagállamai és régiói közötti együttműködésre. Kiemelt fontosságot 
tulajdonítanak a jogállamisággal kapcsolatos kérdéseknek, ezért szeptember elején Ulm 
városával közösen szerveznek konferenciát a kérdéskörről, ahová meghívták az EUSDR 
tagállamai minisztériumainak képviselőit is, hogy megvitassák, a régió milyen kihívásokkal 
néz szembe. A konferencia nyelve angol és német, a részvétel ingyenes, de az útiköltséget és 
a helyi költségeket a résztvevőknek kell állni. 
További információ és jelentkezési lap:https://www.danube-
region.eu/communication/news/616707-invitation-to-the-danube-ministerial-conference-on-
justice-on-the-11th-and-12th-of-september-2019-in-the-danube-city-of-ulm 
  
F. SZAVAZZON!A REGIOSTARS-díj a leginnovatívabb regionális projekteknek kiosztott 
európai díj. Szeptember 9-ig lehet még szavazni a RegioStars-zsűri által kiválasztott 24, 
döntőbe jutott projekt egyikére. A 2019. évi RegioStars díjpályázat az alábbi öt tematikus 
kategóriában díjazza a legeredetibb és leginnovatívabb kohéziós politikai projekteket: 1) a 
digitális átalakulás előmozdítása, 2) a zöldterületek és folyók városokban betöltött szerepének 
elismerése, 3) az egyenlőtlenségek és a szegénység leküzdése, 4) a városok 
éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességének támogatása, 5) az egészségügyi 
szolgáltatások korszerűsítése. 
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Az öt kategória díjazottjainak kihirdetésére október 9-én, a 2019. évi Régiók és Városok 
Európai Hetén kerül sor. 
További információ a projektekről:https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/regio-stars-
awards/#1 
  
G. SURVEY FOR LATVIAThe Civic Alliance – Latvia is conducting a survey on the 
situation of civil society organisations in different countries, inviting representatives of 
organisations to express their opinions on such issues as funding, the state and municipal 
support system in particular countries, and other sector-related issues. The survey data 
received will be used in an aggregated way in the work of the Civic Alliance – Latvia in order 
to provide reasoned opinions and examples in communication with the Latvian decision-
making bodies, as well as to outline the global practice.   
We would be very grateful, if you could fill this survey and let us know about situation of 
Civil Society Organisations in different countries. 
Please, find the link to survey here -
https://docs.google.com/forms/d/1BLJNEA_ARGW61Jfm2etk1t0IOmZwJVzrpI72TdOYJgw
/viewform?edit_requested=trueH. ÁLLÁSOK BRÜSSZELBENSecretary General - European 
University Associationhttps://eua.eu/employment-opportunities.html 
Director, Research and Innovation Unit - European University 
Associationhttps://eua.eu/downloads/content/ri%20director%202019.pdf 
Project and Event Manager - 
Euforeshttp://eufores.org/fileadmin/eufores/About_EUFORES/Jobs_and_internships/Project_
and_Event_Manager_-_Job_Offer_-_EUFORES_September_2019.pdf 
EU Public Affairs Consultant - NOVEhttps://nove.eu/jobs/ 
I. A HÍRLEVÉLRŐLA Civil Európa az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az 
Európai Unióról.Szerkesztőség: Civil Európa Hírlevél/Európa HázP: 1389 Budapest 62., Pf. 
113.T: (1) 356-8440, E: info@europeanhouse.hu, I:www.europeanhouse.hu 
Ha szeretné, hogy az Ön híre is megjelenjen, kérjük, írjon az info@europeanhouse.hu címre. 
A közlés jogát fenntartjuk. Híreink átvétele lehetséges a forrás megjelölésével. A forrás 
megjelölésének módja: www.europeanhouse.hu 
Az Európa Ház az Európai Bizottság támogatásának köszönhetően külföldről támogatott 
szervezet. 


