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A. FOLYT. KÖV.Bennünket civileket is érint az Európa jövőjével foglalkozó EU-s 

konferencia ügye. Többször is írtunk már róla hírlevelünkben. De miért is fontos ez a 

kezdeményezés számunkra? Csak két dolgot hadd említsünk: egyrészt a tervek szerint 2022 

nyaráig tartó eseménysorozat rólunk szól, arról, hogy milyen Európában fogunk/szeretnénk 

élni; másrészt az EU-s szervezők szándéka szerint a folyamat meghatározó szereplői mi, a 27 

tagállam állampolgárai lennék. Ez eddig jól hangzik. Csakhogy. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/folyt-kov/ 

  

B. MEGHÍVÓ. ÖN SZERINT MILYEN EGY MŰKÖDŐKÉPES EURÓPA?Bár a 

Konferencia Európa jövőjéről még nem kezdődött el, semmi, még a vírus sem nem 

akadályozhat meg minket abban, hogy mi, magyarországi civilek, állampolgárok 

megbeszéljük, milyennek is képzeljük el a jövő Európáját. Mikor éreznénk azt, hogy jól 

működik az EU-s rendszer? Milyen területeken lenne érdemes és fontos összeurópai szinten 

szorosabban együttműködni? Mik a Brexit tanulságai? Miért olyan lassú az EU-s 

döntéshozás? Hogyan lehetne a civileket, az állampolgárokat csakugyan bevonni a 

döntéshozatalba? Várjuk rendezvényünkön! 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/meghivo-on-szerint-milyen-egy-mukodokepes-

europa/ 

  

C. EURÓPAI LISTA?Az Európai Parlament november 26-án állásfoglalást fogadott el, 

melyben egyrészt értékeli a 2019-es EP választásokat, másrészt néhány elképzelést fogalmaz 

meg az elkövetkezendő, 2024-ben esedékes választásokkal kapcsolatban. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/europai-lista/ 

  

D. HAMISÍTVÁNYOKRÓL ONLINE2017-ben nyílt meg Brüsszelben az Európai 

Történelem Háza. A tulajdonképpen múzeumként működő intézmény célja, hogy minél 

többen minél többet tudjunk meg az európai történelemről. Az állandó kiállítás mellett, mely a 

20. század páneurópai történelmét és az európai integráció történetét mutatja be, 

természetesen vannak időszaki kiállítások is. A koronavírus miatt most senkinek nem 

javasoljuk, hogy utazzon ki Brüsszelbe, azt viszont igen, hogy online „látogassák meg” a 

legújabb kiállításukat, mely a hamisítás történetéről szól. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/hamisitvanyokrol-online/ 
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E. SKÓCIÁBAN MÁR NEM KELL GYŰJTENITalán olvasóink között is vannak olyanok, 

akik rendszeresen részt vesznek abban a hazai civil kezdeményezésben, mely a menstruációs 

szegénység ellen küzd. A cél egyszerű: alapvető fontosságú tisztálkodási szereket gyűjteni 

rászoruló nőknek. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/skociaban-mar-nem-kell-gyujteni/ 

  

F. ÁLLÁSOK KÜLFÖLDÖNFundamental Rights Officer – 

Frontexhttps://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2020-00078 

Project Manager – King Baudouin Foundationhttps://www.kbs-frb.be/en/About-

us/Vacancies/20201201ND 

Networks’ Manager – Anna Lindh Foundationhttps://www.annalindhfoundation.org/vacancy-

open-call-candidature-recruitment 

  

G. 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. 

The project realised in cooperation with the Centre européen Robert Schuman in Scy-

Chazelles (France) and with the financial support of the European programme ‘Europe for 

citizens’. 
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