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A. PÁRBESZÉDBEN AZ EURÓPAI PARLAMENTTEL 

Örökzöld témának veselkedett neki Helmut Scholz német európai parlamenti képviselő: egy 

olyan jelentés kidolgozását kezdeményezte és vállalta magára, mely a civilekkel folytatott 

európai szintű párbeszéd előmozdítását szolgálja. A helyzetet "súlyosbítandó" javaslatával azt 

is el kívánja érni, hogy növekedjen az állampolgárok részvétele az EU által hozott 

döntésekben. 

A teljes cikk:https://europeanhouse.hu/parbeszedben-az-europai-parlamenttel/ 

  

B. „ZÖLD” RÉSZVÉTELI KÖLTSÉGVETÉS: LISSZABON 

A nemzetközi figyelem a portugál EU-elnökség apropóján a luzitánok országára szegeződik. 

Lisszabon sok érdekes példával szolgál a politika alakításában aktívabb szerepet vállaló 

civileknek is. Ilyen például a főváros költségvetése kialakításában való állampolgári részvétel. 

2008-ban Lisszabon volt az első európai főváros, amely a civilek véleményét figyelembe véve 

fogadta el költségvetését és felhatalmazta polgárait arra, hogy a büdzsé egyes forrásait minden 

évben olyan projektekre használják fel, amelyeket ők kezdeményeznek. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/zold-reszveteli-koltsegvetes-lisszabon/ 

  

C. SZÁRNYRA KAPOTT AZ „IN-BETWEEN” VAGYIS A „KÖZTE” 

KEZDEMÉNYEZÉS 

Az álmoskönyv szerint nem jó jel, ha egy program elindítása elnevezésének magyarázatával 

kezdődik. De esetünkben van a dolognak egy jó oldala is: három olvasata is van ugyanis a 

címben szereplő angol kifejezésnek, illetve magyar megfelelőjének és lehet közülük szabadon 

választani. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/in-between/ 

  

D. DIGITÁLIS ÉS TÖBBNYELVŰ„ 

Ez a platform az Európa jövőjéről szóló konferencia központi elemét képezi. A platformon 

keresztül Ön is hangot adhat véleményének, elmondhatja, hogy milyen Európában szeretne 

élni, és Ön is kiveheti részét a jövőnk alakításából.” Ezzel a bíztató mondattal találja szemben 

magát az egyszeri állampolgár, aki szeretne részt venni a Konferencia Európa jövőjéről 

elnevezésű EU-s kezdeményezésben. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/digitalis-es-tobbnyelvu/ 

  

E. NORVÉGMINTÁS CIVILEK 

A norvég fjordok egyedülálló látványához hasonlóan a skandináv ország civil szektora is 

különleges, amihez nem sok köze van a természetnek, ám annál inkább a történelemnek és a 

politikának. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/norvegmintas-civilek/ 
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F. NEM BOLYGÓ ÉS NEM HOLLANDI 

A mi emberünk ugyanis dán és Kurt a becsületes neve. Az Európa Ház egyik programja 

hozott össze bennünket és most arról tájékoztatott, hogy utazási nehézségek ide vagy oda, ő 

bizony egyszemélyes felfedezőútra indul Európa északi tájain. Mi jó szerencsét kívántunk 

neki és arra kértük, hogy nem mindennaposnak ígérkező kalandjairól napi rendszerességgel 

rövid írásokban számoljon be, amit mi szívesen közreadunk. 2021. május 17-én útnak is 

indult Dánia Mors szigetéről (van aki nem ismeri ezt a nevet?!) és már Stockholmnál tart. 

Olvasóink figyelmébe ajánljuk angol nyelvű útinaplóját. Igazán tanulságos! 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/from-our-special-envoy/ 

  

G. ÁLLÁSOK BRÜSSZELBEN 

Office Manager - Plan International EU Officehttps://plan-international.org/eu/office-

manager-2021 

Communications &amp; Press Officer (Chemicals)https://eeb.org/job-vacancy-

communications-press-officer-chemicals/ 

  

H. 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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