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A. NORVÉG FÜST 

Pontosabban felszállóban a füst a hazai civil körökben jól ismert Norvég Civil Alap ügyében. 

Történt ugyanis, hogy karácsony előtt három nappal Budapestre érkezett Ine Marie Eriksen 

Sreide norvég külügyminiszter és látogatása alatt a magyar kormány illetékeseivel aláírták az 

Európai Gazdasági Térség országaival (Izland, Liechtenstein, Norvégia) és külön Norvégiával 

kötött finanszírozási megállapodást a 2014 2021-es évekre. Mondhatni az utolsó pillanatban. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/norveg-fust/ 

  

B. LÁSSUK MIRE MENNEK 

Természetesen a most kezdődött és június végéig tartó Portugália EU elnökségéről van szó. 

Na meg az előzményekről. Arról, hogy mindenki úgy vélte, a portugálokat megelőző németek 

elnökségük alatt Európa minden fontos dolgát szépen elrendezik. Fontos ügyekben (az EU 

hétéves költségvetése és a helyreállítási alap, Brexit-megállapodás) sikerrel is jártak ugyan, de 

azért jól telerakott hátizsákot adtak tovább az ibériai-félszigetieknek. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/lassuk-mire-mennek/ 

  

C. JÓ ÖTLETNEK TŰNT 

Igen, mi is ezen a véleményen voltunk, amikor 2012-ben bevezetésre került az európai 

állampolgári kezdeményezés (angol rövidítéssel ECI) intézménye. Lényege, hogy találj egy 

olyan európai határkörbe tartozó kérdést vagy területet, amit fontosnak tartasz, de még nem 

szabályozott az EU. Ha ötletedet minimum hét EU-s tagállamból legalább egymillió 

állampolgár támogatja, akkor az Európai Bizottság hivatalból tovább viszi az ügyet és jogi 

szabályozás lehet belőle. Egyszerűnek tűnik, mint egy pofon. Papíron. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/jo-otletnek-tunt/ 

  

D. MILYEN VÁROSBAN ÉLÜNK MAJD? 

  

https://listamester.hu/lmui/faces/mails/Link.jsp?m=429ywz0f8cu0n3ku&l=zdhewi9vf2g2b7
https://listamester.hu/lmui/faces/mails/Link.jsp?m=cf0ypzwfeci0illv&l=mkgeuibvs3k8qh
https://listamester.hu/lmui/faces/mails/Link.jsp?m=0lay9zvf1c202h1z&l=6ozedimv247rd0


Az Európai Unió lakosságának 80%-a városban él. Talán nem véletlen, hogy a nemrégen 

meghirdetett Európai zöld megállapodás (European Green Deal) célkitűzései között kiemelt 

szerepet tölt be a jövő városával való foglalkozás, hiszen a kimondott cél, hogy 2050-re 

Európa, így az európai városok is karbonsemlegesek legyenek. Jelenleg öt uniós tagállam 

tűzte ki jogilag a klímasemlegesség célját: Svédország 2045-ig, Magyarország, Franciaország, 

Dánia és Németország pedig 2050-ig kívánja elérni a nulla nettó kibocsátást. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/milyen-varosban-elunk-majd/ 

  

E. ÁLLÁSOK KÜLFÖLDÖN 

Policy Officer - EOS 

http://eos-eu.com/vacancies 

Chief Finance Officer - Institute for European Environmental Policy 

https://ieep.eu/news/vacancy-chief-finance-officer 

  

F. 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 
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