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A. HOGY NE MARADJON ÍROTT MALASZT... 

Jól tette az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB), hogy vitát kezdeményezett, 

majd 2021. március 24-én dokumentumot fogadott el négy nyugat-balkáni ország: Szerbia, 

Montenegró, Észak-Macedónia és Albánia EU-s csatlakozásáról. Pontosabban arról, hogy mit 

tehetnek az érintett országok társadalmi szereplői, köztük a civil szervezetek annak érdekében, 

hogy reális perspektíva maradjon az EU-hoz való csatlakozás.  

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/hogy-ne-maradjon-irott-malaszt/ 

B. HÉTFŐTŐL ELŐJÁTÉK 

Már sokszor írtuk, de a biztonság kedvéért megismételjük, hogy Európa napon, vagyis május 

9-én Strasbourgban megkezdődik az Európa jövőjével foglalkozó eseménysorozat, mely a 

tervek szerint valamikor jövő kora nyáron és majd véget. Az EU-s intézmények szervezői azt 

ígérik, hogy igyekeznek az állampolgárokat az események középpontjába állítani. (Mintha már 

korábban is hallottunk volna ilyet...). De az tény, hogy már csak négyet kell aludni, hogy 2021. 

április 19-én elérhetővé váljon a soknyelvű digitális platform, mely az állampolgári 

véleményeket, ötleteket, javaslatokat fogadja, sőt elemzi, értékeli és a „nép" hangjaként juttatja 

el a Konferencia vezető testületeinek.   

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/hetfotol-elojatek/ 

 C. MONDJA EL VÉLEMÉNYÉT! 

Az Európa Ház egy olyan nemzetközi program koordinátora, mely az állampolgárok szerepét 

vizsgálja az EU (makro)regionális politikájának alakításában. Arról van tehát szó, hogy 

milyen kapcsolat van közvetlen környezetünk, régiónk és az európai szintű döntéshozatal 

között. A kérdés tehát az, hogyan tudjuk mindezt befolyásolni, beleszólni a mi életünket is 

befolyásoló döntések alakításába. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/mondja-el-velemenyet/ 

D. IDÉN IS VÁRJÁK FIATAL ÚJSÁGÍRÓK JELENTKEZÉSÉT 

A Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság és a Régiók Bizottsága minden év októberében 

rendezi meg a Régiók és Városok Európai Hetét (European Week of Regions and Cities, 

EWRC). Idén erre október 11-14. között kerül majd sor. A szervezők egyelőre nem döntöttek 
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még arról, hogy valóban találkozhatnak majd az érdeklődők vagy marad a tisztán online 

változat. Ettől függetlenül, mint minden évben, idén is várják olyan fiatal (18-30 éves) újságírók 

jelentkezését, akik érdeklődnek az EU regionális politikája iránt. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/iden-is-varjak-fiatal-ujsagirok-jelentkezeset/ 

E. KI LESZ A RÉGIÓK SZTÁRJA? 

Május 9-ig lehet még projekteket, kezdeményezéseket jelölni az Európai Bizottság Regionális 

és Várospolitikai Főigazgatósága által alapított Regiostars 2021 díjra. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/ki-lesz-a-regiok-sztarja/ 

F. ÁLLÁSOK BRÜSSZELBEN 

Policy and Advocacy Officer - Concord 

https://concordeurope.org/vacancies/policy-and-advocacy-officer-d4d/ 

EU Policy Officer - EOC EU Office 

https://euoffice.eurolympic.org/blog/eoc-eu-office-recruiting-eu-policy-officer 

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 

Az Európa Ház az Európai Bizottság támogatásának köszönhetően külföldről támogatott 

szervezet. 
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