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Minden kedves olvasónknak boldog(abb) és mindenképpen személyes 

találkozókban gazdag új évet kívánunk! 

 

A. NAP ÉS KORMÁNYKERÉKB. MINDENNAPC. IRÓNIAD. REMÉNYE. 

ÁLLÁSOK BRÜSSZELBENF. A HÍRLEVÉLRŐL  

  

A. NAP ÉS KORMÁNYKERÉK 

 

Január 1-től Portugália látja el az EU Tanácsának soros elnökségét. A portugálok 

óriási szerencséjére a német elnökség alatt sikerült lezárni a költségvetéssel, 

illetve a NextGenerationEU helyreállítási pénzekkel kapcsolatos tárgyalásokat, 

így ők új célokat jelölhettek meg az előttünk álló félévre. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/nap-es-kormanykerek/ 

  

B. BREXIT A MINDENNAPOKBAN 

 

A COVID-19 vírus annyira uralta a 2020-as évet, hogy tulajdonképpen észre 

sem vettük, hogy december 24-én, még a karácsonyfa alá az EU és az Egyesült 

Királyság tárgyalói odatették az un. Brexit-megállapodást, melynek célja, hogy 

szabályozza a kereskedelmi, gazdasági és üzleti kérdéseket 2021. január 1-je 

után. A halászatról már sokan és sok helyen írtak, mi most megpróbáltunk 

összeszedni néhány kevésbé ismert részletet. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/brexit-a-mindennapokban/ 

  

C. A SORS IRÓNIÁJA 

2005. december 7-e óta lehet .eu végződésű honlapokat bejegyeztetni. A 

szabályozások szerint „bármely, az Európai Unió, Izland, Liechtenstein vagy 

Norvégia területén lakóhellyel, illetve székhellyel rendelkező személy vagy 

szervezet, illetve az EU bármely állampolgára, lakóhelyétől függetlenül 

bejegyeztethet .eu domain nevet.” Talán már nem is meglepő, hogy mindez a 

szabályozás a Brexit-et is érintette. 2021. január 1-én számos olyan .eu 

végződésű honlap vált elérhetetlenné, melyet az Egyesült Királyságban vagy brit 

állampolgárok jegyeztettek be. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/a-sors-ironiaja/ 

  

D. REMÉLJÜK TÉNYLEG KIHASZNÁLHATJUK 

2021 a vasút európai éve. A év meghirdetésével az Európai Bizottság célja, hogy 

felhívja a figyelmet ennek a fenntartható, intelligens és biztonságos közlekedési 

módnak az előnyeire. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/remeljuk-tenyleg-kihasznalhatjuk/ 
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E. ÁLLÁSOK KÜLFÖLDÖN HR Director - European University 

Institutehttps://www.eui.eu/About/JobOpportunities/Open-competitions-for-

administrative-posts 

Communication Manager - The Good Lobbyhttps://thegoodlobby.eu/join-our-

team/ 

EU Domestic Funding Manager - Save the 

Childrenhttps://www.savethechildren.net/careers/apply/details?jid=57079 

  

F. A HÍRLEVÉLRŐL A 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 
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