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A. FÉNY AZ ALAGÚT VÉGÉN 

Lassanként állandó rovatot nyithatnánk hírlevelünkben, ahol a „Konferencia Európa 

jövőjéről" elnevezésű EU-s kezdeményezéssel foglalkoznánk. Indokoltnak tűnik a kérdés: 

mi az oka ennek a kiemelt figyelemnek, amikor Dunát lehet rekeszteni az EU által 

szervezett tanácskozásokkal? Mentségükre egy dolog szolgál: a három EU-s intézmény, 

vagyis az Európai Tanács, a Parlament és a Bizottság között egyetértés alakult ki abban, 

hogy a tervezett Konferencia civil, vagyis állampolgárközpontú legyen. Jól hangzik. De 

hogy is állunk a megvalósítással? 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/feny-az-alagut-vegen/ 

B. EURÓPAI CIVIL NAPOK - ONLINE 

Már biztosan eldőlt, hogy március 1-5. között idén is online rendezi meg az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottság az Európai Civil Napokat. Az esemény címén sem 

lepődhetünk meg nagyon: Fenntartható helyreállítás az európai állampolgárok jövőjéért. 

A többnapos esemény alatt összesen nyolc munkacsoportban folyik majd az eszmecsere 

arról, hogy a koronavírus utáni világ (lesz ilyen?) hogyan is néz ki és ebben mi az 

állampolgárok és a civil szervezetek szerepe. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/europai-civil-napok-online/ 

C. LAKHATÁSRÓL EURÓPÁBAN 

Töredelmesen be kell vallanunk, hogy igazándiból szeretjük böngészgetni a különböző 

európai statisztikákat. Most az Eurostat egy új kiadványára szeretnénk felhívni a figyelmet, 

mely a lakhatással kapcsolatos adatokat mutatja be az EU-ban. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/lakhatasrol-europaban/ 

D. NAGY KÁROLY EURÓPAI IFJÚSÁGI DÍJ - ÚJ HATÁRIDŐ 

Korábban már írtunk arról, hogy lehet projektekkel jelentkezni a Nagy Károly Európai 

Ifjúsági Díjra. Most azért említjük újra, mert meghosszabbították a jelentkezési határidőt: 

2021. február 22-ig még be lehet adni pályázatokat. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/nagy-karoly-europai-ifjusagi-dij-uj-hatarido/ 

https://listamester.hu/lmui/faces/mails/Link.jsp?m=xq0yuz4frc20nzg0&l=780e2paab8ewnw
https://listamester.hu/lmui/faces/mails/Link.jsp?m=peqyzz5f5cw0fc6h&l=5ktedpyai9qjo3
https://listamester.hu/lmui/faces/mails/Link.jsp?m=bu2y8z1fzci0jees&l=i4ve9p8ataw92y
https://listamester.hu/lmui/faces/mails/Link.jsp?m=vjlyuz4fscl0kpgg&l=wc9e1p4avbwjak


  

E. EURÓPAI INTERAKTÍV TÉRKÉP A TUDATOS VÁSÁRLÓKÉRT 

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) (jó, ha tudjuk, hogy ilyen 

is van!) február 1-én mutatta be új kezdeményezését, az EU tagállamaiban működő 

pénzügyi oktatási weboldalakat összegyűjtő interaktív honlapját. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/europai-interaktiv-terkep-a-tudatos-vasarlokert/ 

F. ÁLLÁSOK BRÜSSZELBEN 

Project Manager for Debating Europe - Friends of Europe 

https://www.friendsofeurope.org/careers/project-manager-for-debating-europe/ 

EU Policy Manager - European Association of Radios 

https://www.aereurope.org/we-are-hiring/ 

Operations Assistant, Strategic Communications - European Climate Foundation 

https://cezanneondemand.intervieweb.it/europeanclimate/jobs/operations_assistant_stra

tegic_communications_12427/en/ 

G. 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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