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A. Meghívó 

 

EU-BŐVÍTÉS DÉLEBÉDRE 

Az Európai Unió bővítési politikája: kilátások és tévhitek 

 

A zaklatottnak nyugodtan nevezhető európai uniós fejlemények  

méltánytalanul háttérbe szorítani látszanak egy nem kevésbé fontos  

kérdést: az EU-bővítést. És itt nem csak Horvátország csatlakozására  

gondolunk, hanem az őt követni igyekvő nyugat-balkáni országok sorára  

is. Hazánk számára egyáltalán nem közömbös, milyen irányt és milyen  

sebességgel vesznek a bővítési fejlemények. 

 

Ebben a folyamatban, a társadalmi támogatás biztosításában jelentős  

szerepet játszanak a civil szervezetek. Ezért az Európa Ház korábbi  

programsorozatát folytatva (legutóbbi állomása a 2011. júniusban  

Újvidéken szervezett konferencia volt:  

http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1812) nemzetközi szemináriumot  

rendez Budapesten az EU-bővítésről, melyen örömmel vennénk részvételét. 

 

A 2012. február 18-án (szombat) "Az Európai Unió bővítési politikája:  

kilátások és tévhitek" című rendezvényünkön itt lesznek a nyugat-balkáni  

térség civil szervezeteinek képviselői mellett az ügyben közvetlenül  

érintett EU-tagországok (Ausztria, Olaszország, Románia, Szlovákia és  

Szlovénia) civiljei is. 

 

Bevezető előadást dr. Dérer Miklós, külpolitikai elemző, a Manfred  

Wörner Alapítvány igazgatója tart; őt Antonella Valmorbida, az  



Association of Local Democracy Agencies és Morvai-Horvát Hedvig, a  

European Fund for the Balkans képviselője követi. 

Természetesen a résztvevők véleménynyilvánítására is számítunk 

 

Háttéranyagról, angol-magyar szinkrontolmácsolásról és ebédről  

gondoskodunk. A programot az Európai Bizottság támogatja. 

 

A részvétel ingyenes, előzetes regisztráció szükséges itt:  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEZQT0dBbk9WQm1XdjJRWEhFdGl

neXc6MA#gid=0 

Jelentkezési határidő: 2012. február 17. A jelentkezésről  

visszaigazolást minden résztvevőnek küldünk. 

 

Időpont: 2012. február 18. (szombat), 10.00-13.00 óra 

Helyszín: Hotel Mercure Metropol (1074 Budapest, Rákóczi út 58.,  

legközelebbi metrómegálló: Blaha Lujza tér, M2) 

Szervező: Európa Ház 

További információ: info@eucivil.hu 

Tel.: (1) 356-8440 

Fax: (1) 356-8499 

Jelentkezési lap:  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEZQT0dBbk9WQm1XdjJRWEhFdGl

neXc6MA#gid=0 

--- 

 

B. Jelentkezési lap 

1. A rendezvényre az interneten is lehet jelentkezni: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEZQT0dBbk9WQm1XdjJRWEhFdGl

neXc6MA#gid=0 

2. Amennyiben a hírlevél jelentkezési lapját szeretné kitölteni, kérjük,  

hogy: 

- a hírlevél többi részét törölje; 

- a jelentkezési lapot a megjelölt e-mail címre: info@eucivil.hu küldje  

vissza! 

 

Részt kívánok venni a "Az Európai Unió bővítési politikája: kilátások és  

tévhitek" rendezvényen 2012. február 18-án. 

 

Név: 

Szervezet: 

Szervezet címe: 

Telefon: 

E-mail: 

Internet: 

 

Kérjük, hogy a jelentkezési lapot 2012. február 17-ig az alábbi e-mail  



címre: info@eucivil.hu küldje vissza! 

--- 

 

C. Önkéntesség 

 

2 MILLIÓ ÖNKÉNTES ÓRA 

 

Az Önkéntesség Európa Évét európai szinten koordináló civil összefogás  

hírlevele arról számol be, hogy 2011 során összesen több mint két millió  

önkéntes órát ajánlottak fel Európából az eyv2011.eu honlapon keresztül. 

 

Az önkéntesen közölt kötelezettséggel a regisztrálók azt vállalták, hogy  

a megadott óraszámban önkéntesként munkát végeznek. 

 

http://www.eyv2011.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=118 

--- 

 

D. Hírek 

 

LENGYEL VERS A TOKIÓI METRÓBAN 

 

Lengyelország a magyar EU-elnökség után közvetlenül, 2011 második  

félévében töltötte be az Európai Unió elnöki tisztét. A féléves  

időszakban megerősödött a lengyel társadalom EU-elkötelezettsége és a  

lehetőséget a lengyel kultúra népszerűsítésére is kihasználták. A  

lengyel EU-elnökségről Roman Kowalski budapesti lengyel nagykövet  

számolt be hazai civil szervezetek képviselőinek az Európa Ház által  

szervezett rendezvényen 2012. január 31-én. 

 

Figyelemreméltó, hogy a Budapesten dolgozó lengyel diplomaták többsége  

anyanyelvi szinten beszél magyarul, így nem meglepő, hogy Roman Kowalski  

előadását tolmácsolás nélkül hallgathatta a mintegy ötven fős  

hallgatóság a rendezvény helyszínéül szolgáló budapesti Lengyel Intézetben. 

 

A magyarokhoz hasonlóan Lengyelország is először töltötte be az Európai  

Unió elnöki tisztét. A lengyel EU-elnökség a féléves programjának  

kiemelt területeit, a többi elnökség programjához hasonlóan, egyszavas  

hívószavakra is le lehet fordítani. Az integráció, biztonság, nyitottság  

hármasból az első szó a gazdasági válságból való kilábalásról, a  

gazdasági kapcsolatok további elmélyítéséről szól; a biztonságba az  

élelmiszer-biztonság éppúgy beleértendő, mint az energia kérdése vagy a  

közös határokon belüli biztonság fenntartása; a nyitottság pedig az  

Európai Unió külső politikájával, a bővítés kérdésével és a keleti  

partnerséggel foglalkozott. 

 

A nemzeti gazdaságpolitikák európai uniós szintű szorosabb  



összehangolását előirányzó ún. hatos csomag (azért hatos, mert hat  

jogszabályról van szó) az egymást követő magyar-lengyel EU-elnökségek  

egyik sikere, ugyanis a jogszabály-csomagot nagyrészt a magyarok  

készítették elő, a véglegesítés és elfogadás viszont a lengyelek nevéhez  

fűződik, mondta Kowalski. 

 

Ugyanilyen közös sikernek tekinthető a horvát EU-csatlakozási  

tárgyalások lezárása és a csatlakozási szerződés aláírása 2011. december  

9-én. Az EU-tagságról tartott sikeres horvát népszavazás után (2012.  

január 22-én a népszavazáson részt vett horvát választópolgárok 66%-a  

támogatta az EU-tagságot) még hátra van a bővítés tagállami  

megerősítése, ami után és a tervek szerint Horvátország 2013. július  

1-én válhat az Európai Unió 28. tagjává. 

 

A többi csatlakozni akaró ország EU-tagságának még nincs pontos dátuma,  

de Kowalski szerint az európai perspektíva legalább olyan fontos, mint  

maga a tagság. Jelenleg nyolc ország van az EU bővítési listáján:  

Izland, Macedónia, Montenegró és Törökország tagjelölt, Albánia, Bosznia  

és Hercegovina, Koszovó, Szerbia pedig potenciális tagjelölt státuszban. 

 

Kiemelt szempontja a lengyel EU-elnökség utáni időszaknak is, mutatott  

rá Kowalski, hogy az Európai Unió további fejlődése egységes legyen,  

azaz el lehessen kerülni a kétsebességes Európát a tagállamok néha  

ellentmondó érdekei ellenére. Lengyelország célja, hogy a csatlakozáskor  

vállalt szerződési kötelmeinek megfelelően belépjen az eurózónába, ehhez  

viszont elengedhetetlen feltétel, hogy az európai folyamatok közelében  

legyenek. 

 

Tanulságos fejleménye a lengyel EU-elnökségnek, hogy a lengyel  

társadalmat megerősítette az Európai Unió melletti elkötelezettségében.  

A lengyelek nem vevők a más nemzetek (németek, oroszok) és Európa elleni  

populizmusra. A csatlakozáskor leginkább hangoztatott félelmek (pl.:  

idegenek felvásárolják a lengyel földet, stb.) nem igazolódtak be és a  

lengyel gazdák az Európai Uniót a modernizáció egyik hajtóerejének  

tekintik. Ma a lengyel társadalom 83 (!) százaléka támogatja az ország  

EU-tagságát, tájékoztatott Kowalski. 

 

A félév során mintegy 450 hivatalos találkozót (informális  

csúcstalálkozót, miniszteri és szakértői találkozókat) szerveztek  

Lengyelországban, azonban a magyar EU-elnökségtől eltérően nem egy  

helyen (Magyarországon Gödöllő volt az események központja), hanem  

összesen hat városban. 

 

EU-elnökségület olyan vissza nem térő (pontosabban 14 évente visszatérő)  

lehetőségnek látták a lengyelek, amit mindenképpen fel akartak használni  

a lengyel kultúra népszerűsítésére. Ebben az Európai Unió és a Keleti  



Partnerség több országa mellett bevonták a Távol-Keletet is. Az egyik  

kulturális program kereteiben lengyel költők verseivel népszerűsítették  

a lengyel kultúrát a pekingi és a tokiói metrón. Nem a spórolás volt az  

elsődleges szempont, hanem a lehetőség mind teljesebb kihasználása,  

fogalmazott Kowalski. 

 

Tekintse meg képeinket: 

https://picasaweb.google.com/111352918980083886252/ALengyelEUElnoksegTapasztalata?aut

huser=0&authkey=Gv1sRgCMrZkIuS7czj7wE&feat=directlink 

 

A lengyel EU-elnökség honlapja: 

http://pl2011.eu 

 

A budapesti Lengyel Intézet honlapja: 

http://polinst.hu 

 

Czesław Milosz Nobel-díjas lengyel költő versei a tokiói metróban: 

http://www.youtube.com/watch?v=5lDwV6Qr3ak 

--- 

 

START: ÁPRILIS 1. 

 

A 2009-ben életbe lépett Lisszaboni Szerződés vezette be az európai  

polgári kezdeményezést (epk), amellyel az EU-tagállamaiban 1 millió  

aláírás összegyűjtésével európai szintű jogszabályokat lehet  

kezdeményezni. Két éves előkészítés után kidolgozták az epk  

eljárásrendjét, így az aláírásgyűjtés 2012. április 1-től indulhat. A  

kérdésről az Európai Bizottság szervezett nemzetközi konferenciát 2012.  

január 26-án Brüsszelben, ahol ott volt az Európa Ház képviselője is. 

 

Alaposan megmozgatta az európai polgári kezdeményezés adta új lehetőség  

az európai szinten működő civil szervezetek fantáziáját. Erre utal, hogy  

képviselőik nagy számban, több mint négyszázan töltötték meg az Európai  

Bizottság Nagy Károly frank királyról elnevezett épületének második  

emeleti konferenciatermét. 

 

Maros Sefkovic, az Európai Bizottság intézményközi kapcsolatokért és  

igazgatásért felelős biztosa beszédében azt hangsúlyozta, hogy az epk az  

EU-állampolgárok politikai ügyekhez való hozzáférésének és  

befolyásolásának fontos tényezőjévé válhat főleg úgy, hogy az elmúlt  

évtizedben az internetes közösségek és civil mozgalmak erősödése volt  

tapasztalható. Nem véletlen az internetre való hivatkozás, ugyanis az  

Európai Bizottság illetékesei szemmel láthatóan az elektronikus úton,  

interneten keresztül gyűjtött aláírásokkal számolnak nagyobb számban,  

bár papír alapon ugyanúgy lehet majd aláírást gyűjteni, mint interneten.  

Ennek megfelelően a legtöbb fejlesztést is az elektronikusan gyűjtött  



aláírások megfelelő technikai hátterének biztosításával és a polgári  

kezdeményezés központ honlapjának  

(http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=hu)  

kialakításával töltötték. Ez utóbbin lehet majd a kezdeményezéseket  

regisztrálni és nyomon követni, illetve itt lesz megtalálható többek  

között egy összesítés a futó kezdeményezésekről. 

 

Mint minden új rendszer beindításánál, itt is gyaníthatók kezdeti  

problémák. A leggyengébb láncszemnek a tagállami kijelölt hatóságok  

tűnnek, akiknek két főbb szerep jut: az aláírásgyűjtő-ívek hitelesítése  

és az aláírók ellenőrzése. A konferencián felszólaló osztrák belügyi  

képviselő elmondta, hogy Ausztriában még nincs kész jogszabály az  

európai polgári kezdeményezésről, annak tervezetét az osztrák parlament  

most tárgyalja és a tervek szerint február 29-én fogadja el. 

 

Az állampolgárok szempontjából a legnehezebb feladatot minden bizonnyal  

a nemzetközi együttműködés megszervezése jelenti. Viszonylag könnyen  

elképzelhető, hogy valakinek van 6 olyan ismerőse, akik különböző  

(EU-tag) országokban laknak és hajlandók nevüket adni egy ügy érdekében  

és a kezdeményezés beindításához szükséges bizottság munkájában részt  

venni. Azonban bármilyen kevésnek tűnik is az országonként meghatározott  

minimálisan összegyűjtendő aláírások száma (Magyarországon 16.500),  

sikeres kampányt szinte lehetetlen elképzelni valamilyen háttér/hálózat  

nélkül. A helyzetet nehezíti, hogy az Európai Unió semmilyen anyagi  

formában nem támogatja a kezdeményezéseket. 

 

Erre a következtetésre jutott például az euractiv.eu új programja, ami  

egy online felületen (http://www.initiative.eu) gyűjti az európai  

polgári kezdeményezésre szánt különböző ötleteket annak érdekében, hogy  

a hálózattal nem rendelkező állampolgárok jó ötletei támogatókra  

leljenek. Ugyanezért volt hangsúlyos a jelenléte a konferencia második  

részében felszólaló közösségi internetszolgáltatóknak is, mint a Google,  

a Facebook vagy a Twitter. Ők ugyan kimondottan nem kívánnak részt venni  

a személyes adatok kezelésével együtt járó aláírásgyűjtésben, de látnak  

fantáziát a kezdeményezések online népszerűsítésében. 

 

Lehetetlen megjósolni, hogy milyen témák fogják uralni az európai  

polgári kezdeményezést. A folyosói információk alapján azonban a  

szociális és zöld témák lesznek a legnépszerűbbek. Ehhez tartozik, hogy  

a Fogyatékkal Élők Európai Fóruma (EDF) néhány éve próbaképp már  

összegyűjtött 1,3 millió aláírást a fogyatékkal élők jogainak európai  

szintű szabályozásáért. 

 

Az európai állampolgári kezdeményezés sikere érdekében a kezdeményezők  

felelőssége, hogy olyan témákat vessenek fel, amik túlmutatnak egy-egy  

nemzeti érdekkörbe tartozó kérdésen. 



--- 

 

Az európai polgári kezdeményezés nyolc lépésben: 

1. Az EU-polgár kigondol egy témát, ami szerinte uniós szinten kellene  

szabályozni. Megkéri legalább hat másik EU-tagország állampolgárát, hogy  

legyenek tagjai az állampolgári bizottságnak. 

2. A témát regisztrálják az Európai Bizottságnál, amely két hónapon  

belül dönt annak elfogadásáról/elutasításáról. 

3. Az aláírásgyűjtő-ívek regisztrálása a epk-ért felelős nemzeti  

hatóságnál. A nemzeti hatóságnak egy hónapja van a válaszadásra (ezt a  

lépést a 2-essel fel lehet cserélni annak érdekében, hogy az Európai  

Bizottság kedvező elbírálása után rögtön meg lehessen kezdeni az  

aláírásgyűjtést). 

4. Aláírásgyűjtés legalább hét EU-tagállamból, amire egy év áll  

rendelkezésre. 

5. Az összegyűjtött gyűjtőívek benyújtása a kijelölt nemzeti  

hatóságokhoz, akik ellenőrzik az aláírók személyét. Ez maximum három  

hónapig tarthat. 

6. Amennyiben meg van a legalább 1 millió, a témát támogató aláírás, úgy  

azt be kell nyújtani az Európai Bizottsághoz. 

7. Az Európai Bizottság tanulmányozza a kérdést, maximum három hónapig. 

8. Az Európai Bizottság jogszabály-kezdeményezéssel élhet a felvetett  

téma alapján. 

--- 

 

Minimális aláírások száma országonként (minimum 7 országból legalább 1  

millió aláírást kell összegyűjteni): 

 

Ausztria: 14.250 

Belgium: 16.500 

Bulgária: 13.500 

Ciprus: 4500 

Csehország: 16.500 

Dánia: 9750 

Egyesült Királyság: 54.750 

Észtország: 4500 

Finnország: 9750 

Franciaország: 55.500 

Görögország: 16.500 

Hollandia: 19.500 

Írország: 9000 

Lengyelország: 38.250 

Lettország: 6750 

Litvánia: 9000 

Luxemburg: 4500 

Magyarország: 16.500 



Málta: 4500 

Németország: 74.250 

Olaszország: 54.750 

Portugália: 16.500 

Románia: 24.750 

Spanyolország: 40.500 

Svédország: 15.000 

Szlovákia 9750 

Szlovénia: 6000 

 

(Miért pont 16.500 a magyar minimális küszöb? Az aláírások minimális  

számának meghatározásához az adott ország európai parlamenti  

képviselőinek számát kell megszorozni 750-el. Ebből kiderül, hogy  

Magyarországnak 22 európai parlamenti képviselője van.) 

--- 

 

Tekintse meg képeinket: 

https://picasaweb.google.com/111352918980083886252/KonferenciaAzEuropaiPolgariKezdeme

nyezesrol?authuser=0&authkey=Gv1sRgCNWJ78v7rrrebg&feat=directlink 

 

Az európai polgári kezdeményezés központ honlapja: 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=hu 

 

Kapcsolódó cikkek: 

 

AZ ÁLLAMPOLGÁROK KEZDEMÉNYEZHETNEK 

http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1973 

 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA IS ELFOGADTA AZ EURÓPAI POLGÁRI KEZDEMÉNYE

ZÉST 

http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1944 

 

JOGSZABÁLY KAPUJÁBAN 

Az Európai Parlament és az Európai Tanács döntése az Európai polgári  

kezdeményezésről 

http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1905 

 

16500 MAGYAR ALÁÍRÁSA 

A sikeres európai polgári kezdeményezéshez 

http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1771 

 

VÁLTOZATOS NEMZETI TAPASZTALATOK 

A polgári kezdeményezés intézményéről 

http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1748 

 

KÖZÖS CIVIL ÁLLÁSFOGLALÁS AZ EU HONLAPJÁN 



http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1744 

 

KÖZÖS CIVIL ÁLLÁSFOGLALÁS AZ EURÓPAI POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL 

http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1729 

 

TARTALOMMAL MEGTÖLTENI 

Nyílt egyeztetés az európai polgári kezdeményezésről 

http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1670 

--- 

 

KÖZVETLEN EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELETET! 

 

A 2014-ben esedékes európai parlamenti választások lebonyolításának  

megreformálását támogatja az Európa Mozgalom nyilatkozata. 

 

Az európai parlamenti képviselőket nemzeti szinten választjuk ötévente.  

Régi felvetés, hogy legyen a választásnak valamilyen határokon átívelő  

jellege, ha már az Európai Unióról van szó. Ezt egy mostani elképzelés  

úgy kívánja elérni, hogy minden választópolgárnak két szavazata lenne az  

EP-választásokon: egyet a hagyományos rendszerben adna le a nemzeti  

szinten állított jelöltek valamelyikére, de lenne egy második  

szavazólapja is, amivel európai listákra is szavazni lehetne. Az angol  

Andrew Duff EP-képviselő által összeállított javaslatot elfogadta az  

Európai Parlament Alkotmányügyi Bizottsága és arról márciusban szavaznak  

a plenáris ülésen. 

 

Az Európa Mozgalom támogató nyilatkozatában leszögezi, hogy az európai  

lista megvalósulása egy demokratikusabb Európa kialakulásához járulhat  

hozzá. 

 

Az Európa Mozgalom nyilatkozata: 

http://www.europeanmovement.eu/index.php?id=6811&tx_ttnews%5Btt_news%5D=7510&tx_tt

news%5BbackPid%5D=6800&cHash=f4aafcb000850aa5da4d3eb70f5a3e7f 

--- 

 

E. Program 

 

CIVICUS-KÖZGYŰLÉS SZEPTEMBERBEN 

 

Tizenöt éve, hogy 1997-ben a CIVICUS, a Civil Szervezetek  

Világszövetsége Magyarországon tartotta közgyűlését az Európa Ház  

szervezésében. A szervezet azóta is fontosnak tartja a civil szervezetek  

globális kérdéseivel való foglalkozást. 

 

A 2012 szeptemberében sorrendben harmadszor lesz a kanadai Montreal a  

világ mintegy 80 országának 500 civil szervezeti képviselőjének  



részvételével megrendezett konferencia házigazdája. Az idei téma: Új  

szociális megállapodást - együtt a közös jövőért. 

 

Jelenleg a szervezők gyűjtik azokat a témákat, amiket a világ civil  

közösségei megvitatásra javasolnak a nemzetközi seregszemlén. 

 

A konferencián való részvétel díjhoz kötött, kedvezményesen április  

30-ig lehet regisztrálni (nem CIVICUS tagoknak 350 kanadai dollár,  

bővebben itt: http://civicusassembly.org/how.php). 

 

Időpont: 2012. szeptember 7-9. 

Helyszín: Montreal, Kanada 

Szervező: CIVICUS 

További információ: http://www.civicusassembly.org 

 

F. Forrás 

 

HA VALAKI NORMÁLISAN ÉLI AZ ÉLETET, MÁR Ő IS LEHET AKTÍV ÁLLAMPOLGÁ

R 

 

A fiatalok akkor vállalnának nagyobb szerepet, ha lennének kiszámítható  

perspektívák, megfelelő körülmények és olyan egészséges morál és  

szokásrendszer, ami kihívásra sarkallja őket. 

 

Interjú Szabados Viktorral: 

http://elnoksegtudositoi.eu/rovatok/interju/ha-valaki-normalisan-eli-az-eletet-mar-o-is-lehet-

aktiv-allampolgar-interju-szabados-viktorral/ 

--- 

 

G. A HÍRLEVÉLRŐL 

A Civil Európa az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az  

Európai Unióról. 

 

Szerkesztőség: 

Civil Európa Hírlevél/Európa Ház 

P: 1395 Budapest 62., Pf. 113. 

T: (1) 356-8440, F: (1) 356-8499 

E: info@eucivil.hu, I: http://www.eucivil.hu 

 

A hírlevél megjelenését az Európai Bizottság 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 3. számát 9619  

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

--- 



 


