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A. VÉGRE 

Ha a krónikás a száraz tényeknél szeretne maradni, akkor következőket jegyzi fel naplójában: 

2021. március 10-én az EU három intézményének, az Európai Parlament, a Tanács és a 

Bizottság első számú vezetői aláírták azt a közösen kidolgozott dokumentumot, mely 

megteremti a lehetőséget az Európa jövőjével foglalkozó konferencia összehívására. Kis 

szépséghibája ennek a fejleménynek, hogy erre az eredeti tervek szerint már valamikor tavaly 

tavasszal be kellett volna következnie. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/vegre/ 

B. AZ EURÓPA PLATFORM MAGYARORSZÁG ÁLLÁSFOGLALÁSA 

Nem az ilyenkor kötelezőnek vélt megfelelési kényszer indította az Európa Platform 

Magyarország munkájában résztvevőket arra, hogy állásfoglalásban fogalmazzák meg 

elképzeléseiket a „Konferencia Európa jövőjéről" EU-s kezdeményezéssel kapcsolatban. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/az-europa-platform-magyarorszag-allasfoglalasa/ 

C. MIT GONDOLUNK MI EURÓPA JÖVŐJÉRŐL 

Március 9-én hozta nyilvánosságra az Európai Parlament és az Európai Bizottság annak az 

Európa jövőjéről szóló Eurobarometer felmérésnek az eredményét, melyet a két intézmény 

közösen rendelt meg. 2020. október 22-e és november 20-a között összesen mintegy 27.000 

személyes vagy online interjút készítettek az EU 27 tagállamában. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/mit-gondolunk-mi-europa-jovojerol/ 

D. MONDJA EL A VÉLEMÉNYÉT A NORVÉGOKNAK! 

Még januárban írtunk a Norvég Alappal kapcsolatos fejleményekről. Azóta lezárult a Norvég 

Civil Alap kezelőszervének kiválasztásáról szóló pályázat (eredmény még nincs, de ha meg 

van a kezelő szerv, azonnal hírt adunk róla), de addig is a brüsszeli Finanszírozási 

Mechanizmus Iroda (FMO) konzultációt hirdetett a hazai civil társadalom szereplői számára 

arról, hogy szerintünk a programnak mely kihívásokkal kellene foglalkoznia, milyen 

megoldási javaslataink vannak. 

https://listamester.hu/lmui/faces/mails/Link.jsp?m=ud5ynzwf3cz0rvno&l=f83f18ppud6dh4
https://listamester.hu/lmui/faces/mails/Link.jsp?m=agdyyz1f6cl0aihf&l=nkyfg8gpzh0ip5
https://listamester.hu/lmui/faces/mails/Link.jsp?m=sfvyiz8f9cm0jecl&l=zwzfv89p5iz2kh


A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/mondja-el-velemenyet-a-norvegoknak/ 

E. A NEMZETKÖZI NŐNAP ALKALMÁBÓL... 

Március 8-a nemzetközi nőnap. Nem véletlen, hogy az Európai Bizottság éppen március 5-én 

hozta nyilvánosságra jelentsét a nemek közötti egyenlőség EU-n belüli érvényesüléséről. A 

jelentésből kiderül, hogy bár a nemek közötti egyenlőség soha nem kapott még ekkora 

hangsúlyt az EU politikai programjában, a világjárvány súlyosbította a nők és férfiak között 

fennálló egyenlőtlenségeket az élet szinte minden területén, Európán belül és kívül egyaránt. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/a-nemzetkozi-nonap-alkalmabol/ 

F. TÁMOGATÓ SZAKEMBEREK KERESTETNEK! 

Még a Juncker-kabinet idején alakították át az önkéntességgel foglalkozó EU-s programot és 

indították el az Európai Szolidaritási Testület kezdeményezéseit. A program célja, hogy 

segítse azokat a 18-30 év közötti fiatalokat, akik szeretnének valamilyen formában 

hozzájárulni környezetük és tágabb értelemben Európa pozitív irányba történő 

megváltoztatásához. Mindezt Európai Szolidaritási Testület projektjein keresztül (is) 

megtehetik. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/tamogato-szakemberek-kerestetnek/ 

G. ÁLLÁSOK BRÜSSZELBEN 

Senior Programme Manager – Friends of Europe 

https://www.friendsofeurope.org/careers/senior-programme-manager/ 

Director "Expenditure - Operations and Investigations" - European Commission, European 

Anti-Fraud Office 

https://ec.europa.eu/dgs/human-

resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/act/act_getAvis.cfm?dossier=438777&l

angue=EN 

Finance Officer – CONCORD 

https://concordeurope.org/vacancies/finance-officer/ 

H. 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 

https://listamester.hu/lmui/faces/mails/Link.jsp?m=1shypzyffcj04xmi&l=fy2fm8cp7jjbv8
https://listamester.hu/lmui/faces/mails/Link.jsp?m=zaqykzpfbch0isnn&l=mzkfk86p1kjl1d
https://listamester.hu/lmui/faces/mails/Link.jsp?m=m6oy0zof9cu0cy51&l=p0hfw84phl83fh
https://listamester.hu/lmui/faces/mails/Link.jsp?m=4e6yzzvfcc50vq3f&l=5r4f88ipdevvi6
https://listamester.hu/lmui/faces/mails/Link.jsp?m=5ory1ztfvcd0oo6n&l=duaf58upsfv35p
https://listamester.hu/lmui/faces/mails/Link.jsp?m=5ory1ztfvcd0oo6n&l=duaf58upsfv35p
https://listamester.hu/lmui/faces/mails/Link.jsp?m=5ory1ztfvcd0oo6n&l=duaf58upsfv35p
https://listamester.hu/lmui/faces/mails/Link.jsp?m=c9ly5zzfgcr0czk1&l=k8sfg8yp8gcz83
mailto:info@europeanhouse.hu
http://www.europeanhouse.hu/
mailto:info@europeanhouse.hu
https://listamester.hu/lmui/faces/mails/Link.jsp?m=yjlybz3f3cm06krk&l=xweff82pcbk75v

