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A. ÚJ KONFERENCIA, ÚJ ESÉLYEK?Sokan értenek egyet abban, hogy számos olyan új 
kihívás van a világban, amire Európának is válaszokat kellene találnia. Az új, von der Leyer 
vezette Európai Bizottság ennek jegyében hirdette meg programját, aminek része egy, Európa 
jövőjéről szóló konferencia szervezése is. A Bizottság elképzelése szerint minél nagyobb 
lehetőséget kell adni az állampolgároknak az Unió működésébe történő beleszólásba. A 
Bizottság javaslata szerint két területre kellene koncentrálni. Először is a jelenlegi uniós 
prioritásokat kellene megvitatni. Ilyen az éghajlatváltozás és a környezeti kihívások elleni 
küzdelem, az emberközpontú gazdaság, a társadalmi méltányosság és egyenlőség, Európa 
digitális átalakulása, az európai értékek előmozdítása, az EU érdekeinek érvényesítése a 
világban, valamint az Unió demokratikus alapjainak megerősítése. A második terület pedig 
kifejezetten a demokratikus folyamatok és az intézményi kérdésekhez kapcsolódó téma lenne, 
ideértve a legutóbbi az asztalról lesöpört csúcsjelölti rendszert és az európai parlamenti 
választások páneurópai listáit is – vagyis, hogy ne kizárólag a tagállamok jelöltjeiből álljon a 
2024-ben megválasztásra kerülő Európai Parlament. 
Nem könnyű témák és van már előttünk néhány korábbi próbálkozás. A tervek szerint május 
9-én, Európa-napon, a horvát elnökség keretében kezdődne el a konferencia és két évig 
tartana. 
Az Európai Parlament már lépett is és 2020. január 15-én elfogadott egy állásfoglalást, 
melyből már olyan javaslatokat is megtudhatunk, kik lennének a konferencia résztvevői és 
kikből álljon az előkészítő un. irányítóbizottság. A parlamenti állásfoglalás szövegéből 
világosan kiolvasható, hogy szerintük az uniós állampolgárokat ők, vagyis az európai 
parlamenti képviselők képviselik majd. Talán érthető módon ez nem annyira tetszett az 
európai civil platformoknak, ezért többen is kampányt kezdeményeztek azért, hogy a civilek 
is helyet kapjanak az asztalnál. Ez nem nyerte el a Parlament támogatását. 
A Tanács - vagyis a tagállamok kormányainak - álláspontja még nem világos. Egy azonban 
biztos, most Brüsszelben, ha egy EU-s intézménynél dolgozót megkérdezünk, mindenképpen 
azon az állásponton lesz, hogy mindez nem jelenti a szerződések módosítását. 
További információ az Európa jövőjéről szóló konferenciáról 
(Bizottság):https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_89 
Az Európai Parlament által 2020. január 15-én elfogadott 
állásfoglalása:https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_HU.html 
A Civil Society Europe közleménye az Európai Parlament január 15-én elfogadott 
állásfoglalása után:https://civilsocietyeurope.eu/the-conference-on-the-future-of-europe-
needs-civil-society-organisations-as-key-partners/ 
B. A MI HOZZÁJÁRULÁSUNK. MEGHÍVÓA Konferencia Európa jövőjéről minket, mint 
EU-s állampolgárokat is érint. Mi várunk mi ettől a kezdeményezéstől? Hogyan tudunk 
bekapcsolódni a folyamatba? Valóban ez a legjobb kommunikációs módszer? Mitől más ez, 
mint a korábbi konferenciák? Ezekről a kérdésekről és idei terveinkről is szó lesz évnyitó 
rendezvényükön, melyre a házigazda Európa Ház szeretettel vár minden érdeklődőt. 
A rendezvényen részt vesz Pócs Balázs újságíró, kommunikációs szakember. 



Hol? MagNet Közösségi Ház, Rekettye terem (1062 Budapest, Andrássy út 98., legközelebbi 
metró: M1, Bajza utca)Mikor? 2020. február 7. (péntek) 10.00-11.30 óra 
A résztvevőket teával, kávéval és friss pogácsával várjuk. A részvétel ingyenes, de kérjük, 
hogy segítse munkánkat előzetes regisztrációjával: https://forms.gle/JT87DsGNhHY2bDi96C. 
BÚCSÚ ÉS EGYMILLIÓPlenáris ülést tartott január 22-23-án az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság. Megtárgyalták a horvát EU-elnökség prioritásait, az Európai zöld 
megállapodásban (European Green Deal) rejlő lehetőségeket és bemutatkozhatott egy európai 
polgári kezdeményezés is, melynek célja, hogy az Európai Unió területén teljesen beszüntesse 
a ketrecek alkalmazását az állattartásban. A plenárison elbúcsúztak a brit tagoktól is, hiszen a 
londoni kormányzat szándékai szerint január 31-én az Egyesült Királyság mindenképpen 
kilép az Európai Unióból, így a brit képviselőknek búcsúzniuk kell valamennyi EU-s 
intézményi tagságtól. 
Az EGSZB egyébként idén is megrendezi szakmai napját az európai polgári 
kezdeményezésről (ECI), vagyis az egymillió európai állampolgár által támogatott 
törvényalkotási lehetőségről. Az eseményre 2020. február 25-én kerül sor Brüsszelben. A 
rendezvényen bemutatásra kerülnek a legfrissebb kutatási eredmények és ott lesz Dubravka 
Suica a demokráciáért és demográfiáért felelős biztos is. 
További információ az Európai zöld 
megállapodásról:https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-
deal_hu 
További információ az EGSZB ECI napjáról:https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-
events/events/eci-day-2020-today-and-beyond 
A jelenleg is futó európai polgári kezdeményezésekhttps://europa.eu/citizens-initiative/find-
initiative_huD. VISEGRÁDCivil szervezeteknek még egy hetük van február 1-ig, hogy a 
Nemzetközi Visegrádi Alaphoz beadjanak egy pályázatot. Fontos, hogy a V4 országok 
(Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) közül minimum három 
együttműködjön és a projekt legalább egy, az Alap által meghatározott szakmai területen 
próbáljon eredményt elérni. Ilyen az oktatás, a kultúra, az innováció, a demokratikus jogok, a 
média, a szociális fejlődés vagy a környezetvédelem. A projektet legfeljebb 18 hónap alatt 
kell megvalósítani; jó hír, hogy a költségek 100%-át meg lehet pályázni. 
Ha valaki úgy érzi, hogy most túl kevés az idő, nem maradt le semmiről. Már most el lehet 
kezdeni a felkészülést a következő, június 1-i beadási határidőre. 
További információ:https://www.visegradfund.org/apply/grants/E. EURÓPAI LEHETŐSÉG 
BUDAPESTENNem kell elutaznia Magyarországról annak, aki tapasztalatot szeretne szerezni 
valamilyen EU-s intézményben. A legtöbb uniós intézmény székhelye Brüsszelben van, de 
létrehoztak számos ügynökséget is, melyek önállóan, de az uniós jog alapján, meghatározott 
feladatok elvégzésére tagállamokban működnek. Budapest például az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézetnek (EIT) ad otthont. 2020. január 31-ig még lehet jelentkezni 
gyakornoki programjukra. A kiválasztott fiatalok dolgozhatnak akár az Igazgatóságon, de a 
kommunikációs, a stratégiai vagy az innovációs osztályon. 
További információ és jelentkezés:https://eit.europa.eu/news-events/news/apply-traineeship-
eitF. ÁLLÁSOK KÜLFÖLDÖNHEAD OF INTERNAL AUDIT – European Investment 
Bankhttps://erecruitment.eib.org/psc/hr/EIBJOBS/CAREERS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_
SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_JBPST_FL&amp;Action=U&amp;FOCUS=Applicant
&amp;SiteId=1&amp;JobOpeningId=106123&amp;PostingSeq=2 
HR OFFICER – European University 
Institutehttps://www.eui.eu/About/JobOpportunities/Open-competitions-for-administrative-



posts 
PROJECT MANAGER, EU PROJECT, COUNTERING TERRORISM – 
RUSIhttps://rusi.org/careers/project-manager-eu-project-countering-terrorism 
PROJECT COMMUNICATION OFFICER – European Patients’ Forumhttps://www.eu-
patient.eu/globalassets/project-communications-officer-01-2020.pdfG. 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. 


