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A. Hírek

2013: A POLGÁROK EURÓPAI ÉVE

Az európai állampolgárság huszadik évfordulója lesz jövőre. Ennek 
apropóján lesz 2013 az Polgárok Európai Éve. Nagyszabású ünneplés 
helyett információra van szüksége az Európai Unió 500 millió 
állampolgárának. Erről is szólt a Platform az Európai Integrációért és a 
Civil Párbeszédért hálózat 2012. október 30-i budapesti rendezvénye.

Kettős állampolgárság

Az Európai Unió (az EU-tagállamok) minden állampolgára automatikusan 
uniós állampolgár is. Az uniós állampolgárság teszi lehetővé a különböző 
uniós szabadságjogok gyakorlását, így például a tagállamok közötti 
szabad mozgást. Például magyarként szabadon költözhetünk másik 
tagállamba, ahol részt vehetünk nem csak az európai parlamenti, hanem a 
helyhatósági választásokon is. Az európai év célja, hogy ezekről a 
jogokról - és persze még másokról is - tájékoztassa elsősorban azokat, 
akik egy másik EU-tagállamban kívánnak tanulni, dolgozni, letelepedni.

2009-es adatok szerint mintegy 12 millió közvetlen érintett van, akik 
egy másik tagállamban laknak. De az uniós állampolgárság azoknak is 
segítséget nyújt, akik olyan országban szorulnak konzuli segítségre, 
ahol saját országuknak nincs nagykövetsége.

Az Európai Parlament támogatja

Az Európai Parlament a Polgárok Európa Évéről 2012. október 23-án 
fogadott el javaslatot (518 igen, 63 nem, 19 tartózkodás). Perger 
István, a rendezvénynek is otthont adó Európai Bizottság Magyarországi 
Képviseletének osztályvezetője arról adott tájékoztatást, hogy az 
Európai Parlament kedvező döntése nyomán megteremtődik az Európai Év 
jogi alapja. Egyben bemutatta az Európai Bizottság "Európa Önökért és az 
Ön jogaiért" című kiadványát, ami az egységes piacon való vállalkozóként 
történő érvényesülés lehetőségei mellett gyakorlati példákkal 



illusztrálja az állampolgárok európai jogait a munkavállalástól a 
gépjármű-adásvételig.

Majd’ 100 fillér

Herczog Edit európai parlamenti képviselő, a rendezvény előadója 
elmondta, hogy a polgárok éve sikeréhez elengedhetetlen feltétel a civil 
szervezetek bevonása; az állampolgárokkal való kapcsolat nem képzelhető 
el nélkülük. A civil szervezetekre azért is szükség van, hogy minél 
szélesebb körben legyen lehetőség megbeszélni az EU-tagság 
következményeit nem csak a jogok, hanem a kötelezettségek oldaláról 
megközelítve annak érdekében, hogy az állampolgárok világosan lássák 
helyzetüket.
Nem könnyű feladat, főleg nem az anyagiakat tekintve, mert nem túl 
bőséges a 2013-as európai év finanszírozása. Ez 2012-ben előkészítésre 
750 ezer, 2013-ban különböző programok megvalósítására 1 millió eurót 
jelent. A ránézésre sem túl nagy összeg (500 millió EU-állampolgárral és 
283-as euró-árfolyammal számolva állampolgáronként mintegy 1 forint 
(0,35 eurócent)) megítélése még rosszabb, ha a korábbi európai évek 
finanszírozását nézzük. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
témával foglalkozó dokumentuma az európai évekre szánt összeg folyamatos 
csökkenésről számol be. 2010-ben (A szegénység és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem) még 17 millió eurót, 2011-ben (önkéntesség) 
pedig 11 milliót szántak. Az EGSZB szerint "a jelenleg tervezett […] 
összeg nem elégséges […] a célkitűzések megvalósításához." De 
valószínűnek látszik, hogy a kocka el van vetve.

Szövetség

Az európai évek gyakorlatában nem újdonság, hogy a civil szervezetek is 
létrehozzák alkalmi együttműködésüket az adott év civil programjainak 
koordinálására. A Szövetség a Polgárok Európai Évéért 2013 már megkezdte 
munkáját. A francia hátterű Európai Civil Fórum által koordinált 
Szövetséghez eddig 48 európai szinten aktív ernyőszervezet csatlakozott.

A Szövetség által elfogadott kiáltvány szerinte az "összefogás 
elengedhetetlen ahhoz, hogy erősödjön az uniós polgárság gondolata, 
amely az egyéni jogokon alapuló megközelítésen túl magában foglalja a 
polgárok közös európai jövőképhez tartozásának gondolatát is."

A Platform 2013-ban

Az ülés résztvevői osztották azt a véleményt, hogy a Polgárok Európai 
Éve jó lehetőséget kínál az értelmes cselekvésre mind hazai, mind 
európai szinten. Természetes dolog, hogy ez a két vonulat nem 
párhuzamosan fut (és majd valahol a végtelenben találkozik), hanem 
egymás hatását erősítve egyre több ponton találkozik. Ezt a folyamatot 
kívánja erősíteni a Platform kidolgozás alatt álló munkaterve; az ezzel 
foglalkozó vita során számos megszívlelendő javaslat fogalmazódott meg. 



Hírlevelünkben tájékoztatást adunk majd a munkatervről.

A kiáltvány teljes szövege (magyarul):
http://www.civic-forum.fr/site/images/stories/pdf/eyca2013_manifesto_hu.pdf

Az Európai Parlament javaslata:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0489:FIN:hu:HTML

Az EGSZB véleménye:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:181:0137:01:HU:HTML
---

HÍVOGATÓ
Csatlakozás a Platform az Európai Integrációért és a Civil Párbeszédért 
hálózathoz

Másfél éve, pontosabban 2011. május 9-én, vagyis a tavalyi Európa Napon 
indítottuk útjára kezdeményezésünket, melynek céljául az európai ügyek 
iránt érdeklődő hazai civil szervezetek összefogását határoztuk meg. A 
gondolatot akkor 12 jelenlévő szervezet képviselője tartotta 
támogatandónak. Ezzel létrejött a Platform az Európai Integrációért és a 
Civil Párbeszédért hálózat, melyhez ma már 50 civil szervezet csatlakozott.

Mivel foglalkozunk? Többek között igyekszünk nyomon követni a civil 
szempontból fontos európai fejleményeket, sőt a magunk szerény 
eszközeivel törekszünk befolyásolni is azokat tervezetek 
véleményezésével, javaslatok kidolgozásával. Jó példa erre a Polgárok 
Európai Éve (2013) előkészítése, mely európai és hazai szinten egyaránt 
bőven kínál értelmes cselekvési lehetőséget.

Napirendünkön most jövő évi munkatervünk kidolgozása szerepel, mely 
további lehetőségeket teremt az európai uniós programokba történő 
bekapcsolódásra. Az értelmesen használt információ sokat segíthet abban, 
hogy ellensúlyozni tudjuk a válság okozta és valamennyiünket sújtó 
nehézségeket, a megalapozatlan híreszteléseket.

PLATFORMUNK NYITOTT. SZÍVESEN HÍVUNK, VÁRUNK MINDENKIT, AKI SZERETNE 
RÉSZESE LENNI KÖZÖSEN VÉGZETT MUNKÁNKNAK. HA SZERETNE CSATLAKOZNI, 
LEGYEN SZÍVES E-MAIL CÍMÜNKRE VISSZAKÜLDENI AZ ALÁBBI NYILATKOZATOT.

Alapító dokumentumunk megfogalmazása szerint Platformunk céljának 
tekinti, hogy
- hatékony eszközként szolgáljon a Lisszaboni Szerződésben foglaltak 
végrehajtása érdekében, különös tekintettel az Európai Unióról szóló 
szerződés 11. cikkelyére, a részvételi demokrácia elvére;
- hozzájáruljon a magyar társadalom tájékoztatásához, az európai 
integráció, az Európai Unió melletti elkötelezettsége erősítéséhez;
- megjelenítse, kifejezésre juttassa és közvetítse a munkájában 
résztvevő szervezetek európai integrációs kérdésekben vallott nézeteit, 



törekvéseit és javaslatait nemzetközi, európai uniós szintéren és 
idehaza egyaránt;
- elősegítse a résztvevő szervezetek közötti információcserét 
mindenekelőtt a magyarországi civil társadalmat érintő-foglalkoztató 
európai integrációs, európai uniós kérdésekről;
- bátorítsa és gyakorolja az aktív állampolgárság eszméjét hazai és 
európai szinten egyaránt;
- reprezentatív, legitim és érdekvédelmi feladatokat ellátó civil 
szakmai együttműködési fórumként működjön a közösen vállalt európai 
értékek képviseletében és védelmében;
- előmozdítsa résztvevőinek európai uniós kapcsolatépítését, ideértve a 
különböző európai tematikus évek által kínált lehetőségeket;
- szorgalmazza az egyenjogúság és kölcsönös előnyökön nyugvó és 
különböző szintű civil párbeszédet és törekedjen annak szervezett 
keretek közötti megvalósítására.

Csatlakozási nyilatkozat:
http://eyoc2013.eu/wp-content/uploads/2012/10/110507_platform_csatlakozo_nyilatkozat.rtf

A Platform alapító dokumentumának teljes szövege:
http://eyoc2013.eu/wp-content/uploads/2012/10/110507_platform_tajekoztato.pdf
---

AZ EU-RÓL, ÁLLAMPOLGÁROKKAL, BERLINBEN

Alig fejeződött be az európai uniós állampolgárságról folytatott 
széleskörű konzultáció, újra véleményeket vár az Európai Bizottság. Az 
Európai Unió jövőjéről van szó.

Cadiz (Spanyolország), Graz (Ausztria) után 2012. november 9-én 
Berlinben tartottak nyilvános vitát Európa jövőjéről. A mintegy ötszáz 
fős hallgatóságot Viviane Reding, az Európai Bizottság alelnöke, egyben 
az Európa jövőjéről folytatott társadalmi párbeszéd felelőse három 
témáról beszélt: a gazdasági válság európai uniós vonatkozásairól, az 
uniós állampolgári jogokról és az EU jövőképéről.

Az Európai Bizottság politikusai az Unió számos városába ellátogatnak, 
hogy meghallgassák, miként vélekednek az európai polgárok az őket 
megillető jogokról és az Európai Unió jövőjéről.

http://ec.europa.eu/european-debate/
---

EURÓPAI DIÁKSZERVEZETEK AZ OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGI PROGRAMOK 
FINANSZÍROZÁSÁT FÉLTIK

Jelenleg is zajlanak az Európai Unió következő hosszútávú 
költségvetésének előkészületei. A 2014-2020 közöttre tervezett 
költségvetési keret a hét év alatt 19 milliárd eurót szán oktatásra, 



képzésre, ifjúsági programokra és sportra.

A tervezett költségvetésről három diákszervezet, az Európai Hallgatói 
Fórum (AEGEE), az Erasmus Hallgatói Hálózat (ESN) és az Európai 
Hallgatói Önkormányzatok Szövetsége (ESU) által kiadott nyilatkozat 
szerint a költségvetés tervezetében szereplő 19 milliárd eurós, az 
Európai Unió oktatási és ifjúsági programjaira szánt összeg egy minimum 
összeg annak érdekében, hogy az átfogó, EU2020-nak hívott 
gazdaságfejlesztési program sikeres legyen.

A fiatalok cseréjét segítő ifjúsági és oktatási uniós programok nem csak 
ahhoz járulnak hozzá, hogy szakmai ismereteik mellett nyelve(k)et 
tanuljanak és megismerjék más országok kultúráját, de hosszú távon 
szolgálják elhelyeszkedésüket a munkaerőpiacon.

A három szervezet javaslata az, hogy az EU következő költségvetésében 
emeljék meg az oktatásra és képzésre jelenleg tervezett összeget.

http://www.esn.org/article/students-demand-secured-funding-erasmus-all-programme-2014-2020
---

MONTENEGRÓI CIVILEK IS PÁLYÁZHATNAK AZ EURÓPA A POLGÁROKÉRT PROGRAMB
AN

A jövőben montenegrói civil szervezetek is részt vehetnek az Európai a 
Polgárokért program pályázati kiírásain. Az Európai Bizottság közleménye 
szerint a részvétel jó lehetőséget kínál a nyugat-balkáni ország 
szervezeteinek, hogy partneri kapcsolatokat építsenek ki a többi európai 
uniós ország hasonló szervezeteivel.

Az erről szóló együttműködési megállapodást Gregory Paulger, az Európai 
Bizottság Kommunikációs Főigazgatóságának vezetője 2012. október 24-én 
írta alá. Szerbia várhatóan 2012. november 9-én csatlakozik az Európa a 
Polgárokért programhoz.

http://ec.europa.eu/citizenship/news-events/news/montenegromou29102012_en.htm
---

125 ÉVES AZ ESZPERANTÓ NYELV

Az eszperantó a ma legtöbbek által használt mesterséges nyelv. A 
2012-ben 125 éves nyelv használói számos konferenciát szerveztek 
világszerte.

97. alkalommal rendezték meg az eszperantisták világkongresszusukat 2012 
augusztusában. A helyszín Vietnam fővárosa, Hanoi volt, ahol Probal 
Dasgupta, az Egyetemes Eszperantó Szövetség elnöke beszédében 
hangsúlyozta, hogy a kultúrák közötti párbeszéd segíthet a békés egymás 
mellett élésben. Az európai találkozóra a tengerparti Galwayben 



(Írország) került sor 2012 júliusában, ahol szintén szó volt az 
eszperantó nyelv egyik legfontosabb üzenetéről, a béke iránti igényről.

Az egyik első európai polgári kezdeményezés (EPK) is az eszperantó 
nyelvhez kötődik. Az Európai Eszperantó Unió az EPK életbe lépésével egy 
időben, 2012. április 1-én nyújtotta be kezdeményezését az Európai 
Bizottsághoz az Európai Unió himnuszának eszperantó nyelven történő 
énekléséről. Az Európai Bizottság azonban elutasította a kezdeményezést 
(így az egy millió támogató aláírás összegyűjtésének megkezdésére nem 
kerül sor) azzal az indoklással, hogy a kezdeményezésnek nincs meg a 
jogi alapja.
---

ÚJ EURÓPAI SEGÉLYALAP A LEGINKÁBB RÁSZORULÓKNAK

Az Európai Bizottság javaslatot tett egy olyan alap létrehozására, mely 
az Európai Unióban leginkább nélkülözőknek nyújtana segítséget. Az alap 
olyan tagállami programokat támogatna, melyek révén étellel látják el a 
leginkább rászorulókat, valamint ruházatot és egyéb alapvető cikkeket 
juttatnak a hajléktalanoknak és anyagi nélkülözésben nevelkedő 
gyermekeknek. A javaslatot jóváhagyás céljából rövidesen tárgyalja az 
Európai Parlament és az EU Miniszterek Tanácsa.

A Bizottság a 2014 és 2020 közötti időszakra 2,5 milliárd eurós 
költségvetést szánt az alapnak. A nemzeti programok költségének 15%-át a 
tagállamok fedeznék, míg a fennmaradó 85%-ot az alap bocsátaná 
rendelkezésre.

Teljes cikk:
http://ec.europa.eu/magyarorszag/news/20121031_uj_europai_segelyalap_hu.htm
---

B. Program

REGIONÁLIS KONZULTÁCIÓ-SOROZAT ZÁRÓKONFERENCIA
A civil szféra és az egyéni felelősség kérdései

Nemrég fejeződött be az Ec-Pec Alapítvány Regionális 
Konzultáció-sorozata, amelynek témái többek között a civil 
érdekképviselet és a fiatalok társadalmi szerepvállalása volt. A 
konferencia célja, hogy civil szervezetek különböző közlekedési, 
környezetvédelmi és szociális problémákra adott megoldásait mutassa be.

Program:
10.30-11.15: Regisztráció és megnyitó
11.15-11.45: Regionális Konzultáció döntéshozói szemszögből
11.45-12.05: Regionális Konzultáció résztvevői szemszögből
12.05-12.30: Gyermekétkeztetési Alapítvány
12.30-13.00: Ebédszünet



13.00-13.30: Motiváció Alapítvány előadása
13.30-14.00: Autonómia Alapítvány előadása
14.00-14.30: Zöld Fiatalok Egyesület előadása
14.30-15.00: Ökoszolgálat Alapítvány előadása
15.00-15.30: Levegő Munkacsoport előadása
15.30-16.00: S.O.S. Krízis Alapítvány előadása
16.00: Zárszó

Időpont: 2012. november 16. (péntek) 10.30-16.00 óra
Helyszín: Unio Hotel, Banquet terem (1077 Budapest Dob utca 73.)
Szervező: Ec-Pec Alapítvány
E-mail: bajorlivia@ecpec.hu
További információ: www.regionaliskonzultacio.hu
---

C. 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@eucivil.hu, I: http://www.eucivil.hu

A hírlevél megjelenését az Európai Unió 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 15. számát 9805 
előfizetőnek küldjük. Fel- és leiratkozás: info@eucivil.hu
---


