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Vegyen részt a 

Platform az Európai Integrációért és a Civil Párbeszédért 

együttműködési hálózat munkájában! 

http://www.eucivil.hu/article.php?pId=2000 

**************************************** 

 

A. Meghívó - A civilek Dunája 

 

Alapos előkészítő munkát követően 2011. június 24-25-én kerül  

elfogadásra az Európai Unió Duna Stratégiája, mely céljának a régió  

komplex fejlesztését tekinti. Ezzel párhuzamosan - és a magyar  

EU-elnökség nyilvános zárórendezvényeként - Duna Party  

rendezvénysorozatnak ad otthont Budapest. Gondolatilag ehhez kapcsolódik  

konferenciánk, melyet az elmúlt másfél évben szakmai állásfoglalásokkal,  

rendezvényekkel alapoztunk meg. A végleges EU-dokumentum birtokában most  

a gyakorlati kérdéseken, a megvalósításon van a sor. Ezt kívánjuk  

előmozdítani kezdeményező lépések megtételével, melyek megvitatása  

konferenciánkon történik. 

 

Tervezett program: 

 

Az Európai Unió Duna Régió Stratégiája: miért és hogyan? 

Halm Tamás, a Magyar Közgazdasági Társaság főtitkára 

 

Pillantás a Duna Stratégiára a Nyugat-Balkánról 

Morvai-Horvát Hedvig, az Európai Alap a Balkánért igazgatója 

 

Holnapi és holnaputáni civil lépések: a javaslatok vitája 

Barabás Miklós, az Európa Ház igazgatója 

 

A rendezvény nyitott és ingyenes, előzetes regisztráció szükséges. A  

visszaigazolt résztvevőknek előzetesen munkadokumentumokat küldünk.  



Jelentkezési határidő: június 22. 

 

A rendezvényt az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatósága  

támogatja. 

 

Hívjuk, várjuk rendezvényünkön! 

 

A konferencia címe: A civilek Dunája - gyakorlati lépések felé 

Időpont: 2011. június 24. (péntek) 10.00-12.00 óra 

Helyszín: Pallas Rendezvényterem (1054 Budapest, Alkotmány u. 15.,  

legközelebbi metrómegálló: Kossuth tér M2) 

Szervező: Európa Ház 

További információ: info@eucivil.hu 

Jelentkezési lap: 

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDR2VU1LVXd5ZlV3eTFES2VfNkVKV

EE6MQ#gid=0 

--- 

 

B. Jelentkezési lap 

 

Megjegyzés: 

1. A rendezvényre az interneten is lehet jelentkezni: 

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDR2VU1LVXd5ZlV3eTFES2VfNkVKV

EE6MQ#gid=0 

 

2. Amennyiben a hírlevél jelentkezési lapját szeretné kitölteni, kérjük,  

hogy: 

- a hírlevél többi részét törölje; 

- a jelentkezési lapot a megjelölt e-mail címre: info@eucivil.hu küldje  

vissza! 

 

Részt kívánok venni A CIVILEK DUNÁJA rendezvényen 2011. június 24-én. 

 

Név: 

Szervezet: 

Szervezet címe: 

Telefon: 

E-mail: 

Internet: 

 

Kérjük, hogy a jelentkezési lapot 2011. június 22-én 17.00 óráig az  

alábbi fax számra: (1) 356-8499 vagy e-mail címre: info@eucivil.hu  



küldje vissza. 

--- 

 

C. Olvasni jó 

 

Kézikönyv az Európai Unióról 

Dr. Horváth Zoltán 

 

A Kézikönyv az Európai Unióról korábbi hét kiadása sok tízezer  

példányban jelent meg, terjesztését támogatta az Európai Bizottság, a  

Külügyminisztérium és az Országgyűlés is. Tananyag számos egyetemen és  

főiskolán. A kötet külföldön is népszerű: angol, francia és szlovák  

nyelven is megjelent, és az egyik leggyakrabban használt felkészítő  

anyag az uniós intézményekben dolgozó tisztviselők és az oda pályázók  

körében. 

 

A könyv az EU működését politikai, gazdasági és jogi szempontok alapján  

egyaránt bemutatja. Közérthető nyelven, részletesen ismerteti az EU  

intézményi, jogi, döntéshozatali rendszerét, gazdaságpolitikáját és  

minden szakpolitikájának működését. A kötet több száz kifejezésből álló  

EU-lexikonnal is kiegészül. 

 

Az új kiadás immár a Lisszaboni Szerződés által átalakított Unió  

működését mutatja be, miközben ismerteti az utóbbi időszak szakpolitikai  

reformjait is többek között a gazdasági és pénzügyi válságra adott  

válaszoktól az agrárpolitika megújításáig, vagy éppen az Unió  

megnövekedett nemzetközi szerepvállalásának összetevőitől az új alapra  

helyezett energiapolitikáig. 

 

Kézirat lezárva: 2011. április. 

 

HVG-ORAC Kiadó 

2011 

ISBN 978-963-258-129-3 

684 oldal 

4990 forint 

A kötet megrendelhető: 

http://www.hvgorac.hu/sites/portal/kezikonyv_az_europai_uniorol@901210_kiadvany.html 

--- 

 

D. A hírlevélről 

A Civil Európa az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az  



Európai Unióról. 

 

Szerkesztőség: 

Civil Európa Hírlevél/Európa Ház 

P: 1395 Budapest 62., Pf. 113. 

T: (1) 356-8440, F: (1) 356-8499 

E: info@eucivil.hu, I: http://www.eucivil.hu 

 

A hírlevél megjelenését a Nemzeti Civil Alapprogram, az Európai  

Bizottság és az EU Munkacsoport támogatja. Ha szeretné, hogy az Ön híre  

is megjelenjen, kérjük írjon az info@eucivil.hu címre. A közlés jogát  

fenntartjuk. Híreink átvétele lehetséges a forrás megjelölésével. A  

forrás megjelölésének módja: www.eucivil.hu. A Civil Európa Hírlevél 10.  

évfolyam 13. számát 9428 előfizetőnek küldjük. Fel- és leiratkozás:  

info@eucivil.hu 

--- 


