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A. MÉG LEHET SZAVAZNI!Az EU „Konferencia Európa jövőjéről” kezdeményezésének 
lényege, hogy 2020. május 9-től a tervek szerint két éven át tulajdonképpen egy konferencia-
folyamat keretében vitatják meg, hogy az EU milyen válaszokat adjon az előttünk álló 
kihívásokra. 2020. március 13-ig még ki lehet tölteni az online kérdőívet és szavazni arról, 
melyek azok a legnépszerűbb témák, amikről további szakmai konzultációkat érdemes tartani. 
Az Európa Ház vállalja, hogy az összesítés után a három legnépszerűbbnek bizonyult témában 
három konzultációt szervez az ország három városában. Az eredményről természetesen 
olvasóinkat is tájékoztatjuk. 
A kérdőív itt érhető el:https://forms.gle/rb4mQ7YQ2YQZDQGo7 
  
B. KI FIZESSE A RÉVÉSZT?A jelenleg is tartó horvát elnökség egyik célja, hogy 
valamilyen előrelépést tudjon felmutatni az EU költségvetése, avagy hivatalos nevén a 
többéves pénzügyi keret (MFF) elfogadása ügyében. A jelek egyelőre nem túl biztatóak. 
A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/ki-fizesse-a-reveszt/ 
  
C. TANULNI EGÉSZ ÉLETEN ÁT – ELISMERÉS CIVILEKNEK"Elég baj, hogy most már 
semmit sem lehet egy egész életre megtanulni. Elődeink ahhoz tartották magukat, amit 
ifjúkorukban tanultak; nekünk azonban most minden öt évben újra kell átvennünk, ha nem 
akarunk egészen elmaradni a divattól." Ez a mondat, nem idén hangzott el egy EU-s szakmai 
konferencián, hanem Goethe „Vonzások és választások” című regényének egy szereplője 
mondta. 1809-ben. Közhelyként mondhatjuk, hogy azóta sok víz folyt le a Dunán, de ezen a 
téren semmi nem változott. Az egész életen át tartó tanulás ma aktuálisabb, mint valaha. 
A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/tanulni-egesz-eleten-at/ 
D. ÚJ ELNÖK A RÉGIÓK EURÓPAI BIZOTTSÁGA ÉLÉN2020. február 12-én a görög 
Apostolos Tzitzikostust (EPP) választották meg a Régiók Európai Bizottsága elnökének. A 
Régiók Bizottsága az EU egyik tanácsadó szerve. Tagjai a 27 EU-s tagállam valamelyikében 
helyi vagy regionális önkormányzatban megválasztott képviselők, akiket az adott tagállam 
kormánya jelöl a Bizottság tagságára. A Régiók Bizottságának célja, hogy a régiók és 
települések véleményét, szakértelmét megjelenítse az EU-s döntéshozatalban. A Bizottságnak 
12 magyar tagja van. 
A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/uj-elnok-a-regiok-europai-bizottsaga-elen/ 
E. ERASMUS+ ÉS A PARTNERSÉGHazai köznevelési intézmények, óvodák, iskolák 
pályázhatnak az EU Erasmus+ programja keretében március 24-ig. A cél, hogy minél többen 
szerezzenek európai tapasztalatokat, ismerjék meg, hogy milyen módszereket, ötleteket 
alkalmaznak más tagállamokban, amiket később itthon, saját munkájukban is alkalmazni 
tudnak majd.  
A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/erasmus-es-a-partnerseg/ 
F. TERVEZZ PÓLÓT!Szeretnéd, ha több ezren hordanák az általad megtervezett pólót? Most 
itt a lehetőség, hogy megmutasd mit tudsz! 
A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/tervezz-polot/ 
  
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. 
 
 
 

 


