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A. A HATVANKILENCEK 

A magunk szerény módján mi is igyekeztünk hozzájárulni a mögöttünk lévő hét EU-s 

eseményekben gazdag történéseihez. Tudjuk, hogy a brüsszeli csúcson mindenekelőtt 

számunkra felfoghatatlan nagyságrendű összegek elosztásáról született döntés, mi pedig 

december 9-én arról szerveztünk beszélgetést, hogyan is lehetne működőképesebbé tenni az 

Európai Uniót. Amire ez az intézményrendszer rá is szolgál. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/a-hatvankilencek/ 

  

B. ITT A FRISS ÉS ROPOGÓS UNIÓS POLGÁRSÁGRL SZÓLÓ JELENTÉS! 

„Az uniós polgárság az európai projekt központi eleme. Ennek ellenére példátlan kihívásokkal 

szembesülünk néhány olyan alapvető jog tekintetében, amelyet hajlamosak vagyunk magától 

értetődőnek tekinteni Európában (...). Didier Reynders, jogérvényesülésért felelős biztos 

nyilatkozatából idéztünk, melyet a december 15-én nyilvánosságra hozott, az uniós polgárság 

kérdéseivel foglalkozó jelentés kapcsán adott. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/itt-a-friss-es-ropogos-unios-polgarsagrol-szolo-

jelentes/ 

  

C. TANULNUNK KELLENE AZ ÉRTÉKEKRŐL? 

Sokan és sok helyen vitázunk mostanában arról, hogy mik is azok az európai értékek, vajon az 

Európai Unió valóban több-e mint egy gazdasági-pénzügyi rendszer. Ehhez a közös 

gondolkodáshoz járult most hozzá az EPC brüsszeli agytröszt, amikor megjelentetett egy 

vitaanyagot az Állampolgári Oktatás Európai Ügynökségének felállításának ötletéről. A két 

szerző, Sophie Pornschlegel és Susanne Zels célja az, hogy hozzájáruljon a közös 

gondolkodáshoz és párbeszédet indítson a kérdésről. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/tanulnunk-kellene-az-ertekekrol/ 

  

D. MARKÁNSAN VIRÁGZÓ ÉS FENNTARTHATÓAN BEFOGADÓ 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) nemrég megválasztott új, osztrák 

elnöke, Christa Schweng közzétette a 2023-ig tartó mandátumának programját. Az „Egyesítve 

Európa jövőjéért" mottóval induló program biztatóan hangzik a civilek számára abban a 

tekintetben, hogy az EGSZB folytatni kívánja az állampolgárokkal és a társadalmi 
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szervezetekkel való közös munkát. Ez elengedhetetlen a Covid-19 válsággal sújtott Európa 

helyreállításához, amihez egy markáns hozzájárulásra törekszik az EGSZB új vezetője. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/markansan-viragzo-es-fenntarthatoan-befogado/ 

  

E. AMIRŐL KEVESEN BESZÉLNEK 

A tagállamok vezetői általában havonta találkoznak Brüsszelben, hogy az EU legfontosabb 

ügyeiről döntsenek. A sajtó munkatársainak nem okozott különösebb meglepetést, hogy a 

legutóbbi, decemberi brüsszeli találkozójára kevesebb vezető érkezett a 27 tagországból. 

Horvátország miniszterelnöke koronavírusos lett; az észt kormányfő pedig önkéntes 

karanténba vonult. Azt nem lehetett tudni, hogy Horvátországot és Észtországot hivatalosan 

képviselték-e más uniós országok vezetői, holott ennek is kialakult már a gyakorlata. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/amirol-kevesebben-beszelnek/ 

  

F. ÁLLÁSOK BRÜSSZELBEN 

Head of Unit, Social Inclusion – International Red Cross 

https://redcross.eu/uploads/files/Careers%20and%20internships/RCEU_Vacancy%20notice_

Head%20of%20Social%20Inclusion_2020.pdf 

Project Officer – Federation of European Publishers 

https://fep-fee.eu/-Job-opportunities- 

Project Manager – European Youth Forum 

https://recruitment.youthforum.org/vacancies/details/id/108 

  

G. A HÍRLEVÉLRŐL 

A Civil Európa az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az Európai Unióról. 

Szerkesztőség: Civil Európa Hírlevél/Európa Ház 

P: 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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