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A. Meghívó 

 

TALÁLJON KI AZ EU-LABIRINTUSBÓL SZEPTEMBER 9-ÉN A WESTEND ELŐTT 

 

Az Európai Unió és az EU-bővítés lesz a kiemelt témája annak a  

szabadtéri programnak, melyet az Európa Ház szervez 2012. szeptember  

9-én Budapesten. A WestEnd bevásárlóközpont előtt felállított  

EU-labirintusban interaktív játék formájában lehet majd megismerkedni az  

EU-bővítésben érdekelt nyugat-balkáni országokkal. 

 

A budapesti rendezvény egy öt európai uniós tagországot (Magyarország,  

Szlovákia, Ausztria, Szlovénia, Olaszország) érintő körút első állomása. 

A körút állomásai: 

szeptember 9. - Budapest 

szeptember 10. - Pozsony 

szeptember 11. - Bécs 

szeptember 13. - Ljubljana 

szeptember 15. - Udine 

 

A program ingyenes, előzetes regisztráció nem szükséges. 

A rendezvényt az Európai Unió támogatja. 

 

Időpont: 2012. szeptember 9. (vasárnap) 14.00-18.00 óra 

Helyszín: WestEnd bevásárlóközpont Nyugati tér felőli oldala (Eiffel  

tér), Budapest 

Szervező: Európa Ház 

További információ: www.civiltrustbuilding.eu 

--- 

 

B. Hírek 

 

SEGÍTSEN, HOGY ÉRVÉNYT SZEREZHESSÜNK JOGAINAK! 

Az Európai Bizottság felhívása 



 

Kérjük mondja el, milyen problémákba ütközött, amikor tanulás, üdülés,  

munkavállalás vagy letelepedés céljából egy másik EU-országba utazott. 

 

Az Európai Bizottság arra törekszik, hogy érvényt szerezzen azoknak a  

jogoknak, amelyek az uniós polgárokat, így Önt is megilletik. Szeretnénk  

ezért megtudni, milyen tapasztalatai vannak Önnek e jogok gyakorlásával  

kapcsolatban. 

 

Örömmel fogadjuk, ha elmondja véleményét arról, miként lehetne  

felszámolni azokat az akadályokat, amelyekkel akkor szembesült, amikor  

például munkát vállalt vagy tanulmányokat folytatott egy másik uniós  

országban. 

 

Kérjük, ossza meg velünk gondolatait a kérdésről, és vegyen részt az  

uniós polgárokat megillető jogokkal kapcsolatos konzultáción (a  

konzultáció 2012. szeptember 9-én zárul.) A polgárok tapasztalatai és  

javaslatai segítségünkre lesznek az uniós polgárságról szóló következő  

jelentés kidolgozásában, amely 2013 májusában lát majd napvilágot. 

 

A konzultáció kérdőíve magyar nyelven kitölthető: 

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=EUCitizenship3&lang=hu 

--- 

 

AZ EU PLATFORM JAVASLATAI AZ EURÓPAI POLGÁRSÁGRÓL 

 

Az Európai Bizottság konzultációjára válaszolva a Platform az Európai  

Integrációért és a Civil Párbeszédért hazai civil hálózat állásfoglalást  

készített. A több mint 50 hazai civil taggal rendelkező hálózat többek  

között javasolja, hogy a konzultáció után elkészítendő és várhatóan 2013  

májusában megjelenő beszámolót az EU minden hivatalos nyelvére fordítsák  

le, ugyanis a korábbi, 2010-es hasonló dokumentum csak angolul,  

franciául és németül érhető el. 

 

A közös civil állásfoglalás szorgalmazza, hogy közös európai listára is  

lehessen szavazni az európai parlamenti választásokon, ami nagyobb  

esélyt adna arra, hogy az EP-képviselők megválasztásakor az európai és  

ne a helyi ügyeké legyen a főszerep. Szintén a választásokhoz  

kapcsolódik az a javaslat, amely szerint a (nemzeti) országgyűlési  

választásokon azok is szavazati jogot kapnának, akik uniós  

állampolgárként egy másik tagállamban laknak (viszont annak nem  

állampolgárai). 

 

Az állásfoglalás javasolja az európai uniós jog és állampolgárság  

iskolai tanrendbe illesztését, ehhez kapcsolódó tananyagok fejlesztését. 

 



Több ponton kitér az állásfoglalás az Európai Unió és az azt alkotó  

társadalmak viszonyára. Erősíteni szeretné a partnerségen alapuló  

együttműködést az EU-intézmények és az állampolgárok ill. szervezeteik  

között és nem utolsó sorban több forrást biztosítana az  

EU-állampolgársághoz kapcsolódó ismeretterjesztésben, mert "uniós  

jogaink megismertetéséhez, elsajátításához és gyakorlásához  

nélkülözhetetlen a megfelelő anyagi feltételek biztosítása." - szól az  

állásfoglalás. 

 

Az állásfoglalás teljes szövege: 

http://www.eucivil.hu/article.php?pId=2166 

--- 

 

OPTIMISTÁN IS PESSZIMISTA 

 

A magyarok 59%-a szerint inkább hátrányos volt a 2004-es EU-csatlakozás  

Magyarország számára, 30% szerint inkább előnyöket hozott. Magyarország  

EU-tagságának társadalmi megítéléséről a Platform az Európai  

Integrációért és a Civil Párbeszédért hálózat szervezett tanácskozást  

2012. augusztus 30-án Budapesten. 

 

Az Ipsos közvélemény-kutató minden hónapban 1500 (havonként más) embert  

kérdez meg két ügyben: rákérdez EU-tagságunk megítélésére és  

Magyarország európai uniós felkészültségére. A 2012. évre vonatkozó  

összesített adatok alapján a magyarok borúlátóak, közel hatvan (59)  

százalékuk nyilatkozott úgy, hogy hazánk EU-csatlakozása inkább  

kedvezőtlen volt és csak 30% szerint volt kedvező. Závecz Tibor, a  

kutatást végző Ipsos kutatója, a rendezvény előadója leszögezte: helyén  

kell kezelni a kérdésre adott kedvezőtlen választ, ugyanis az nem magára  

az EU-tagság tényére kérdez rá (mármint hogy csatlakoznunk kellett  

volna-e egyáltalán az Európai Unióhoz). Felhívta a figyelmet arra is,  

hogy a bizonytalanok/nem válaszolók aránya (10%) arra enged  

következtetni, hogy az embereknek van véleményük az EU-ról. 

 

Magyarország EU-tagságának megítélése csöppet sem meglepő. Egy másik  

felmérés, az EU központilag és évente kétszer elvégzett Eurobarometer  

kutatása szerint az EU-csatlakozás megítélése Magyarországon csak a  

csatlakozás előtt volt 50%-nál magasabb (56% 2003 őszén,  

http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1839), azóta folyamatosan csökkent  

ill. stagnált a kérdés társadalmi megítélése. 

 

Az Ipsos felmérése szerint kedvező fordulatot az EU-elnökség jelentette  

2011-ben, amikor a kérdésre válaszolók nagyobb számban nyilatkoztak úgy,  

hogy az EU-csatlakozás inkább előnyökkel járt. De ez csak egy hónapig  

tartott (2011 januárjában), utána az adatok a kedvezőtlenebb megítélést  

erősítették. 



 

Závecz elmondta, hogy az imént taglalt országos adatokhoz képest az EU  

megítélése helyi szinten sokkal kedvezőbb elsősorban azért, mert ha van  

valamilyen helyi fejlesztés: csatornázás, körforgalom, iskola-felújítás,  

annak közvetlen hatása van és társítani is lehet ezeket a  

fejlesztéseket, mert az Európai Unió társfinanszírozását kötelező  

feltüntetni. Országos szinten a legnagyobb hatással a tömegmédiának és  

az abban elhangzott üzeneteknek van, tette hozzá Závecz. 

 

A Magyarország európai uniós felkészültségét a válaszadók kettesre  

értékelték (2,2). 

 

Az Európai Unióról szóló felmérésekben tetten érhetőek a gazdasági  

világválság kedvezőtlen társadalmi hatásai, amit hazánk esetében sokszor  

csak világvége hangulatként lehet leírni. Ehhez hozzátartozik, így  

Závecz, hogy a magyar társadalomnak nagyon régen volt pozitív a  

hangulata. Átlagosan és statisztikailag, no meg konkrétan és a való  

életben egyaránt. 

- 

A konferencián a Platform hálózat megvitatta és elfogadta az Európai  

Bizottság által jelenleg is folytatott összeurópai konzultáció részeként  

megfogalmazott, az európai állampolgárságról szóló állásfoglalást (lásd  

feljebb). 

--- 

 

5800 EGY ÓRA ALATT 

 

Az Európai Unió egyre többet és jobban használja a közösségi  

internet-oldalakat. 2012. szeptember 3-ától az Európai Bizottság  

elnökének, a portugál José Manuel Barroso-nak is van saját Twitter oldala. 

 

A regisztrációt követő egy óra alatt Barroso követőinek száma már 5800  

fölé nőtt a Twitteren. Az üzenőfalán eddig hat üzenet jelent meg. A  

saját bejegyzéseit Barroso a JMB monogrammal jegyzi. 

 

Az Európai Tanács elnökének, Herman Van Rompuy-nek  

(https://twitter.com/euHvR) több mint 73 ezer követője van a Twitteren,  

az Európai Bizottság központi Twitter-oldalának  

(https://twitter.com/EU_Commission) 67 ezer. 

 

https://twitter.com/BarrosoEU 

--- 

 

C. 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@eucivil.hu, I: http://www.eucivil.hu 

 

A hírlevél megjelenését az Európai Unió 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 11. évfolyam 12. számát 9755  

előfizetőnek küldjük. Fel- és leiratkozás: info@eucivil.hu 

--- 

 


