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A. BELESZÓLÁS EU-S ÜGYEKBE 

Örökzöldnek, sőt a magukat EU-s ügyekben szakértőnek tartó civilek számára lerágott 

csontnak számító kérdésekkel foglalkozott az Európai Parlament minap, 2021. július 7-én 

nagy többséggel elfogadott határozata. A dokumentum ugyanis azzal foglalkozik, hogyan 

lehet eredményesebbé tenni az EU-s intézmények és az uniós állampolgárok közötti 

párbeszédet, sőt horribile dictu hogyan lehet növelni az állampolgári részvételt az EU által 

hozott döntésekben. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/beleszolas-eu-s-ugyekbe/ 

  

B. TÁMOGATNÁNK AZ EURÓ BEVEZETÉSÉT 

A legutóbbi, július 9-én közzétett Flash Eurobarometer felmérés eredményei azt mutatják, 

hogy az euró széleskörű támogatottságot mutat azokban a tagállamokban, amelyek még nem 

vezették be a közös valutát. A felmérést azon hét tagállamban végezték, amelyek még nem 

csatlakoztak az euróövezethez, nevezetesen Bulgáriában, Csehországban, Horvátországban, 

Magyarországon, Lengyelországban, Romániában és Svédországban. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/tamogatnank-az-euro-bevezeteset/ 

  

C. FÓKUSZBAN AZ EURÓPAI POLGÁRSÁG 

Az elmúlt hetek bővelkedtek olyan eseményekben, ahol az európai polgárság volt a 

középpontban. Ennek apropójául a június közepén első alkalommal megrendezett, a 

polgárokkal és a civil szervezetekkel kiegészült, európai fórum szolgált, amely része az EU 

jövőjéről szóló konferenciának. A fórum üzenete nem csak a polgároknak és a civil 

szervezeteknek – az uniós politikaalkotásba történő– bevonásáról szólt, hanem arról is, hogy 

olyan alapvető jogok is megilletik őket, melyeket nem gyakorolnak, mert kevés ismerettel 

rendelkeznek róluk. Ezt a helyzetet kezelni kell, ellenkező esetben a társadalom szereplőinek 

erőteljesebb bevonását megkövetelő EU-reformok kudarcra vannak ítélve. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/fokuszban-az-europai-polgarsag/ 

  

D. PÁLYÁZAT A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELMÉRE 

A 35 európai ország szervezeteit tömörítő Europa Nostra nevű páneurópai civil szervezet 

kimagasló példája azoknak az európai és nemzetközi kezdeményezéseknek, melyek célja 

Európa kulturális örökségének a megőrzése, és ehhez szakmai, anyagi segítséget is nyújtanak. 

Az Europa Nostra jelmondata: „A kulturális örökség iránt elkötelezett civil társadalom 

európai hangja”. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/palyazat-a-kulturalis-orokseg-vedelmere/ 

  

E. BÚCSÚ A KETRECTARTÁSTÓL? 

Az Európai Unió számos területen befolyásolja mindennapi életünket. Idén júniusban például 

az Európai Parlament arról hozott döntést, hogy támogatják, hogy 2027-től az EU területén 

betiltsák a ketreces állattartást. Eredetileg a ketrecellenes mozgalom egy európai polgári 

kezdeményezés volt, a képviselők most erre reagáltak. A döntés még nem végleges, a 

bonyolult EU-s döntéshozatali mechanizmusnak köszönhetően még számos akadályt kell 

vennie ahhoz, hogy valóban bevezessék. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/bucsu-a-ketrectartastol/ 

  

F. ÁLLÁSOK BRÜSSZELBEN 

Project Management Coordination – CINEA 

https://europeanhouse.hu/beleszolas-eu-s-ugyekbe/
https://europeanhouse.hu/tamogatnank-az-euro-bevezeteset/
https://europeanhouse.hu/fokuszban-az-europai-polgarsag/
https://europeanhouse.hu/palyazat-a-kulturalis-orokseg-vedelmere/
https://europeanhouse.hu/bucsu-a-ketrectartastol/


https://tenea-recruitment.profils.org/job/job-project-management-coordinator-m-f_190.aspx 

Finance Officer – Eurographics 

https://eurogeographics.org/news/job-opportunity-at-eurogeographics-2/ 

  

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 

  

 

 

 

 

mailto:info@europeanhouse.hu
http://www.europeanhouse.hu/
http://www.europeanhouse.hu/

