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A. JOGÁLLAMISÁG ÉS PÉNZ 

A koronavírus okozta járvány megjelenése óta az Európai Parlament három 

közvéleménykutatást is megrendelt azért, hogy megtudja, bizonyos kérdésekről hogyan 

gondolkodnak a polgárok. A legutolsó eredményeit, mely számos kérdésben 

elgondolkoztathatná a tagállamok vezetőit, október 20-án hozták nyilvánosságra. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/jogallamisag-es-penz/ 

  

B. MANIFESTO AZ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL 

30 éves az EU egyik első együttműködési kezdeményezése, amit a legtöbben csak „Interreg" 

programként ismernek. Sok regionális fejlesztés, csereprogram, határokon átnyúló projekt 

valósult meg az elmúlt három évtized során és bár még az 2021-2027-es időszakra vonatkozó 

költségvetése nincs véglegesítve, de az biztos, hogy a program megmarad. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/manifesto-az-europai-teruleti-egyuttmukodesrol/ 

  

C. AKCIÓBAN AZ EURÓPA PLATFORM 

Előzetes konzultációkat követően az Európa Platform Magyarország programot az Európa 

Ház 2020. május 8-án, vagyis Európa Napon indította útjára. Programjai nyitottak, azokon 

előzetes bejelentkezést követően civil szervezetek és polgárok egyaránt részt vehetnek. 

Kezdeményezésünk alapvető célja, hogy társadalmi oldalról bekapcsolódjunk a „Konferencia 

Európa jövőjéről" EU-s kezdeményezésbe. Ez utóbbi célja annak meghatározása, milyen 

irányba forduljon Európa szekere gyorsan változó világunkban. 

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

  

https://listamester.hu/lmui/faces/mails/Link.jsp?m=s7cyfzff8cy0ogx7&l=0v1daacusvy7du
https://listamester.hu/lmui/faces/mails/Link.jsp?m=dhkybz7fxcz0wbtw&l=kddd8acvo2hu4r
https://listamester.hu/lmui/faces/mails/Link.jsp?m=m0ayfzxfnc70pbdm&l=3bqdeaivq32tgd


D. WEBINÁRIUM A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS 

ELŐNYEIRŐL 

Az Európai Unió létrehozása a gazdasági, politikai és szociális Európa megjelenése óta a 

határokon átnyúló együttműködés gondolata, a határokon átnyúló területek állami és 

magánszereplőit egyaránt megmozgatta. Ezen szereplők az európai építkezés és az integráció 

laboratóriumát működtetik, valamint elősegítik az emberek és a nemzetek közötti 

megbékélést. A trianoni szerződésen túl Magyarország számos, határokon átnyúló 

együttműködést alakított ki az Európai Unió környező tagállamaival, de harmadik 

országokkal is. A budapesti Francia Intézet 2020. október 28-án (szerda) 17:00 - 18:10 óra 

között a jelenlegi járványügyi helyzetnek megfelelően webináriumot szervez a kérdésről. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/webinarium-a-hatarokon-atnyulo-egyuttmukodes-

elonyeirol/ 

E. INVITATION 

As indicated in our previous newsletter the European House is the coordinator of the EU 

supported project titled 'An alternative positive voice - the Citizens' Shadow Report'. Its basic 

objective is to discover the synergies and value-added nature of civil society involvement in 

shaping and implementing EU macro-regional strategies. 

You are kindly invited to attend the project online kick-off event between 12.00-13.00 hours 

on Tuesday, 27 October 2020. The introductory presentation will be made by  

Mr Anders Bergström 

Policy Area Coordinator PA Education and Horizontal Action Coordinator HA Capacity 

EU Strategy for the Baltic Sea Region, Norden Association in Sweden 

The language of the event is English. If you are interested to attend please register: 

https://forms.gle/SZoEeXnuAZPi4eEB6 

The link to registered participants will be sent on Monday, 26 October 2020. 

More info on the project: https://europeanhouse.hu/the-shadow-report/ 

F. ÁLLÁSOK BRÜSSZELBEN 

Grant Manager – Friends of the Earth Europe 

http://foeeurope.org/grant-manager-October2020 

Head of Advocacy – Eurochild 

https://www.eurochild.org/about-us/vacancies/ 

Communication Officer – Allea 

https://allea.org/job-offer-communication-officer-part-time/ 

  

G. A HÍRLEVÉLRŐL 

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

Szerkesztőség: Civil Európa Hírlevél/Európa Ház 

https://listamester.hu/lmui/faces/mails/Link.jsp?m=h8gyyz4ficc0pxce&l=02cd8a1ucymqy3
https://listamester.hu/lmui/faces/mails/Link.jsp?m=h8gyyz4ficc0pxce&l=02cd8a1ucymqy3
https://listamester.hu/lmui/faces/mails/Link.jsp?m=qkvytzofec40bk85&l=xbzdqa0v85yz2m
https://listamester.hu/lmui/faces/mails/Link.jsp?m=b9ayfztfmc10mhhs&l=3vjd3a9va6tljf
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https://listamester.hu/lmui/faces/mails/Link.jsp?m=t16yszsflce0p452&l=z7cdkapvl1mpu9


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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