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A. NEM SIKERÜLT - EURÓPA NAP 1. 

Az EU-s programszervezők szempontjából minden évben elkerülhetetlenül bekövetkezik 

május 9-e, vagyis az Európa-nap. A feladat, másnéven kihívás adott: valami olyat kelle(ene) 

csinálni, ami még nem volt, de ugyanakkor hivatalból megszólalási lehetőséget ad az EU-s 

intézmények vezetőinek úgy, hogy a történések egyben felkeltsék és lekössék 27 tagállam 

állampolgárainak figyelmét. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/nem-sikerult-europa-nap-1/ 

  

B. A TÚRÓ RUDITÓL A SZÖGESDRÓTIG - EURÓPA NAP 2. 

Pongyola módon fogalmazva „lazára vette a figurát” az Európa Ház és az Európa-nap 

alkalmából kötetlen – sajnos még mindig online formában – beszélgetést szervezett egy igazi 

angol (Philippa Dewar), egy született spanyol (Valentina Sanchez Baena) és egy jószomszédi 

osztrák (Dale André Martin) részvételével. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/a-turo-ruditol-a-szogesdrotig-europa-nap-2/ 

  

C. CIVILEK A FEDÉLZETEN 

Fontos nyilatkozatot fogadtak el május 7-én a portugál elnökség alatt a portói szociális EU-

csúcson. Uniós vezetők európai gazdasági és társadalmi szervezetekkel közösen jegyzik a 

„portói szociális kötelezettségvállalás” elnevezésű nyilatkozatot. Reméljük, hogy nem csupán 

a bürokrácia fiókjának készült vagy az állampolgárok és a civil szervezetek felfokozott 

elvárásainak a lecsillapítására szánt újabb papírról van szó, hanem elfogadásával egy új 

folyamat veszi a kezdetét. Ezért ad bizakodásra okot, hogy a partnerséget komolyan vették az 

uniós csúcstalálkozón. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/civilek-a-fedelzeten/ 

  

D. ÚJ PÁLYÁZATI KIÍRÁS JELENT MEG A CERV KERETPROGRAMBAN 

A 2021-2027-es költségvetési ciklus egyik pályázati újdonsága a Polgárok, Egyenlőség, 

Jogok és Értékek Program (CERV), mely több korábban létezett (Europe for Citizens, 

European Remembrance, Daphne) kezdeményezés összevonásából és továbbfejlesztéséből 

alakult ki. A kezdeményezés célja az uniós szerződésekben rögzített jogok és értékek védelme 

a nyílt, demokratikus és inkluzív társadalmak fenntartása érdekében. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/uj-palyazati-kiiras-jelent-meg-a-cerv-

keretprogramban/ 

  

E. HÁNYAN ÉLNEK MAJD 2050-BEN A SOMOGY MEGYEI POLÁNYON? 

Április 29-én mutatkozott be az EU demográfiai térképe (Atlas of Demography, AoD) 

elnevezésű interaktív online eszköze, melynek célja az Európai Unió demográfiai 

változásainak nyomon követése és a változások előrejelzése. Az eszközt a Bizottság Közös 

Kutatási Központja (Joint Research Centre) fejlesztette ki azért, hogy mindenkinek gyors és 
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egyszerű hozzáférést biztosítson az uniós, nemzeti, regionális, illetve helyi szinten 

összegyűjtött átfogó demográfiai adatokhoz. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/hanyan-elnek-majd-2050-ben-a-somogy-megyei-

polanyon/ 

  

F. ÁLLÁSOK BRÜSSZELBEN 

Principal Adviser - European Commission DG Budgethttps://ec.europa.eu/dgs/human-

resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm?fuseaction=premierAcces&a

mp;langue=EN 

Director - Climate Action Network Europehttps://caneurope.org/about-us/#work-with-us 

Senior Policy Officer - Science 

Europehttps://www.scienceeurope.org/media/opqjkjce/2021_senior_policy_officer_vacancy.p

df 

  

G. 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 

Az Európa Ház az Európai Bizottság támogatásának köszönhetően külföldről támogatott 

szervezet. 
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