
Civil Európaaz Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az Európai Unióról2020. 
március 19. - 19. évfolyam 5. szám 
A. VÍRUSB. SZAVAZÁSC. TANÁCSD. BREXITE. KIEMELKEDŐF. ÚJ HATÁRIDŐG. 
ÁLLÁSOKH. A HÍRLEVÉLRŐL  
Ha szeretné továbbra is sorainkat és azok között olvasni, akkor ajánlja fel adója 1%-át!Európa 
HázAdószám: 19020927-1-41 
  
A. KORONAVÍRUSÚgy tűnik, hogy a jelenlegi járvány helyzet miatt Európa bezárt. 
Elmaradnak a rendezvények, nem utazik senki konferenciára és aki csak teheti otthonról 
dolgozik. Ami az európai szintű nagy veszteseket illeti, első helyen mindenképpen a horvát 
EU-s elnökség van az év első felében. Az már biztos, hogy a jelentős terveik közül számos 
nem fog megvalósulni. Ráadásul 2020-ban az írországi Galway mellett Rijeka is Európa 
kulturális fővárosa. Mindkét városban egyelőre április közepéig lemondták a programokat. 
A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/koronavirus/ 
B. SZAVAZÁSFebruár közepe óta lehetett olvasóiknak arról szavazni, hogy milyen 
témákban szervezzen az Európa Ház szakmai konzultációkat a „Konferencia Európa 
jövőjéről” hazai előkészítése jegyében. A szavazást lezártuk.  
A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/szavazas/ 
C. DÖNTÖTTEK AZ EURÓPAI TANÁCS LEGUTÓBBI ÜLÉSÉNAz élet nem áll meg, 
vagy nem teljesen az Európai Unióban sem. Március 17-én videokonferencia formájában 
tartották meg az Európai Tanács soron következő ülését, amelyen az állam- és kormányfők a 
koronavírus helyzettel kapcsolatban számos döntést hoztak. 
A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/dontottek-az-europai-tanacs-legutobbi-ulesen/ 
D. BREXIT ÚJRA ÉS MÉG MINDIGSzinte már el is felejtettük a koronavírus miatt (is), de a 
Brexit továbbra is napirenden van. Az e hétre tervezett újabb tárgyalási forduló érthető okok 
miatt elmaradt, de március 18-án a Bizottság két dokumentumot is eljutatott a brit 
kormányhoz, majd ezzel egyidőben nyilvánosságra is hozta azokat. A hosszabb, 400 oldalas 
maga a jövőbeli partnerség megállapodás-tervezete, a rövidebb 16 oldalas pedig kifejezetten a 
kül- és biztonságpolitikával foglalkozó dokumentum. 
A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/brexit-ujra-es-meg-mindig/ 
E. KIEMELKEDŐ EURÓPAI TELJESÍTMÉNYAz Európai Parlament minden évben odaítéli 
az Európai Polgár díjat egy-egy olyan magánszemélynek vagy kezdeményezésnek, mely az 
adott évben kivételes teljesítményt nyújtott az állampolgárok közötti kölcsönös megértés, 
illetve a határokon átnyúló vagy a nemzetek közötti együttműködés elősegítése érdekében. 
A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/kiemelkedo-europai-teljesitmeny/ 
F. TÖBB IDŐ A PÁLYÁZÁSRAA koronavírus okozta helyzet miatt az Erasmus+ program 
keretében korábban meghirdetett pályázatok beadási határideje módosult. 
A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/tobb-ido-a-palyazasra/ 
  
G. ÁLLÁSOK BRÜSSZELBENCoordinator - Young Friends of the 
Earthhttp://www.foeeurope.org/yfoee 
European Finance &amp; Operations Coordinator - Access 
Nowhttps://www.accessnow.org/european-finance-operations-coordinator-brussels/ 
Senior Research Project Officer - ECPChttps://ecpc.org/news-events/ecpc-is-recruiting-a-
senior-research-projects-officer/ 
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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. 


