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A. Meghívó
HORVÁTORSZÁG 28.
Tájékoztató Horvátország EU-tagságáról
2013. július 1-én Horvátország is csatlakozott az Európai Unióhoz. Ezzel a 
szervezet tagjainak száma huszonnyolcra bővült. A csatlakozás tapasztalatairól, 
annak társadalmi fogadtatásáról és megítéléséről, a jövő évi európai parlamenti 
választásokról Dr. Gordan Grlic Radman, a Horvát Köztársaság budapesti nagykövete 
ad tájékoztatást.
Az előadás nyelve angol, angol-magyar követő tolmácsolást biztosítunk.
A rendezvényre a Polgárok Európai Éve (2013) alkalmából kerül sor.
A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezési határidő: 
november 4.
Jelentkezés:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dFNvN2hxdzUtMHVfeEtXUE1jODJOU2c6MA#gid=0
Időpont: 2013. november 6. (szerda), 11.00-12.30 óra
Helyszín: Európa Pont (Millenáris Park, 1024 Budapest, Lövőház u. 35.)
Szervező: Európa Ház
E-mail: info@eucivil.hu
Jelentkezési lap:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dFNvN2hxdzUtMHVfeEtXUE1jODJOU2c6MA#gid=0
---
B. Állampolgári kötelem
TÉGY ÉRTE!
Kampány az európai parlamenti választások sikeréért
A jövő év az európai parlamenti választásokról szól majd az Európai Unióban. Az 
Európai Parlament részvételre buzdító kampánya már több mint egy hónapja elindult.
A 2014-es európai parlament választások május 22-25 között lesznek az Európai Unió
tagállamaiban. 2004 és 2009 után Magyarországon harmadszor választjuk meg európai 
parlamenti képviselőinket május 25-én. Változás, hogy &ndash; Horvátország 
EU-csatlakozása és a képviselők számának maximalizálása miatt &ndash; az eddigi 22
magyar képviselői hely eggyel csökken 21-re.
Az Európai Parlament már 2013 szeptemberében elkezdte a felkészülést és a kampányt
a választásra. Célja kifejezetten nem pártpolitikai természetű, hanem mozgósító 
jellegű, magyarán az, hogy minél többen menjenek el szavazni. A kampány logója egy
fényárban úszó esti Európa-térkép, mottója a &bdquo;Vedd észre! Tégy érte! Légy 
része!&rdquo; hívószavak.
www.europarl.hu
---
C. Rohan az idő
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EURÓPAI POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉSEK HATÁRIDEJE
Egy éve működik az európai polgári kezdeményezés intézménye. Az első 
kezdeményezések határideje 2013. november 1-én jár le.
2012. április 1-e óta lehet regisztráltatni európai polgári kezdeményezést aminek 
célja, hogy az adott témával - legalább egy millió európai uniós állampolgár 
aláíró támogatását összegyűjtése után &ndash; az Európai Bizottság érdemben 
foglalkozzon és abból európai jogszabály-tervezetet faragjon.
2013. november 1-e azért különleges dátum, mert az első regisztrált 
kezdeményezéseket eddig az időpontig lehet aláírni. Összesen nyolc ilyen polgári 
kezdeményezés van; közös határidejük pedig nem azért azonos, mert egyazon napon 
nyújtották be az Európai Bizottsághoz, hanem mert az indulásnál az online 
aláírásgyűjtés csak akadozva működött, ezért a határidőt e nyolc esetben 
egységesen meghosszabbították.
Az első regisztrált európai polgári kezdeményezés a Fraternité, amely az európai 
oktatási csereprogramok kiterjesztéséről szól.
Aki még nem tette, az néhány napig még csatlakozhat a neki tetsző 
kezdeményezésekhez. Magyar állampolgároknak nevüket és személyi okmányuk számát 
kell megadniuk.
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/
---
D. Ha nem adod be, biztos nem nyersz
NEA-PÁLYÁZATOK 2014
2013. október 22-én megjelentek a jövő évi NEA-pályázatok kiírásai. Az öt 
kollégium egyszerre írta ki a működési és a szakmai pályázatokat. A beadási 
határidő november vége, december eleje
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