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A. A nép szava

AZ EURÓPAI PARLAMENT VÁLASZTOTT
Jean-Claude Juncker az Európai Bizottság elnöke

Nem okozott meglepetést az Európai Bizottság elnökéről szóló szavazás az
Európai Parlamentben: a képviselők Jean-Claude Juncker-t választották az 
Európai Bizottság elnökének.

A szavazás
A 2014. július 15-én Strasbourgban tartott plenáris ülésen Juncker jelölését
422 EP-képviselő támogatta, 250 ellenezte, 47-en tartózkodtak; a 
megválasztáshoz 376 voksra volt szüksége. A 751 fős testület 22 tagja nem
vett részt a szavazáson, a leadott 729 szavazatból 10 érvénytelen volt.



Nem lehetett másképp
A szavazás eredménye és Juncker megválasztása borítékolható volt. Az 
idei európai parlamenti választás abban hozott újdonságot, hogy a 
legnagyobb európai parlamenti frakciók, így többek között a néppárt 
(EPP), a szocialisták (S&D), a liberálisok (ALDE), a zöldek (Greens/EFA)
már előre megnevezték jelöltjüket az Európai Bizottság elnöki posztjára, 
akik számos nyilvános vitában vettek részt és a kampány alatt sorra járták 
a tagországokat (pl. Juncker kampánycsapata a budapesti Hősök terén is 
tartott rendezvényt).

Következésképp május 25-e után, amikor az összeurópai szavazatok 
eredménye ismertté vált és kiderült, hogy a legtöbb mandátumot az 
Európai Néppárt képviselőcsoportja nyerte (nekik lesz a legnagyobb 
frakciójuk a parlamentben), akkor az is tudható volt, hogy ki lesz a 
jelöltjük az Európai Bizottság elnöki posztjára.

Hivatalosan a tagállamok kormányfői grémiuma (ez az Európai Tanács) 
teszi meg személyi javaslatát az Európai Bizottság elnökének személyéről,
amit az Európai Parlament hagy jóvá. Ez most is így történt, azonban az 
előzmények miatt ez csak formalitás volt. Nem véletlen, hogy több 
kormányfő is ellenérzését hangoztatta Juncker-el szemben, ugyanis itt a 
nemzeti szerepek (ha úgy tetszik hatalomnak) csorbításáról van szó az 
állampolgári akarat javára, amit egyes vezetők nehezen viselnek. Az más 
kérdés, hogy a nemzeti vezetőket ugyanaz a nép választja, mint az 
európaiakat.

Az Európai Tanács ugyan megváltoztathatta volna a jelölt személyét, de ha
így tett volna, akkor az öt év múlva esedékes következő európai parlamenti
választáson a szavazópolgár joggal maradt volna távol a voksolástól, 
mondván, hogy úgyis a kormányok döntenek a feje fölött. Mivel az 
európai parlamenti képviselők közvetlen választásának bevezetése, 1979 
óta a részvételi arányok folyamatosan csökkentek (a 2014-es részvétel 
viszont éppen, de meghaladta a 2009-est), a választópolgárok döntésének 
figyelmen kívül hagyása kétség kívül kedvezőtlenül befolyásolta volna a 
jövőbeni részvételt, ami hosszú távon az egész európai intézményrendszer 
legitimitását ásta volna alá. Így maradt jelölt és immár megválasztott 
európai bizottsági elnök Juncker.



http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-
room/content/20140714STO52339/html/Jean-Claude-Junckert-v
%C3%A1lasztotta-az-Eur%C3%B3pai-Bizotts%C3%A1g-eln%C3%B6k
%C3%A9v%C3%A9-az-EP
---
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EURÓPA VÁLASZTOTT
A 2014. európai parlamenti választások eredménye

Nyolcadik alkalommal, Magyarországon harmadjára került sor 2014-ben 
közvetlen európai parlamenti választásra. A választást az Európai Néppárt 
nyerte, az euroszkeptikus politikai erők valamelyest megerősödtek.

Az előzetes közvélemény-kutatásokhoz képest nem okozott nagy 
meglepetést az idei európai parlamenti választás eredménye, az viszont 
igen, hogy megszakadt az a kedvezőtlen tendencia, hogy az elmúlt hét 
alkalommal mindig alacsonyabb volt a részvételi arány a megelőző 
választáshoz képest. Azért a túlzott örömködéssel csínján kell bánni, mivel
a 2014-es 43,09 százalékos mutató csak századszázalékokkal magasabb, 
mint a 2009-es adat (43%), illetve a magyarországi részvétel (28,92%) is 
jócskán elmaradt a korábbiaktól (2004: 38,5%, 2009: 36,31% ).

A választást a néppárt (EPP), pontosabban a hozzá kötődő nemzeti pártok 
képviselői nyerték, így 221 tagú frakciójuk a legnépesebb az Európai 
Parlamentben. A szocialisták (S&D) végeztek a második helyen 191 
képviselővel. A harmadik legnagyobb frakció a megerősödött brit 
konzervatívok vezette ECR lett 70 képviselővel, negyedik helyre szorítva a
liberálisokat (ALDE) 67 fővel. Ezeken kívül az egyesült baloldal 
(GUE/NGL, 52 fő), a zöldek (Greens/EFA, 50 fő), és az euroszkeptikus 
EFDD (48 fő) alakíthatnak frakciót; 52 képviselő független.

Magyarországról 21 EP-képviselő van az Európai Parlamentben. Ez a 
2004. évihez képest hárommal, a 2009-es választáshoz képest eggyel 
kevesebb képviselőt jelent. A csökkenést az okozza, hogy tíz évvel ezelőtt 
Bulgária, Románia és Horvátország még nem volt tagja az Európai 
Uniónak, így a nekik jutó képviselői helyeket a többi tagállam kvótájából 
kellett lecsippenteni úgy, hogy képviselők száma is csökkent 766-ról 751-



re. A 2014. május 25-én tartott magyarországi választáson eredményeként 
az Európai Néppárt frakciójában ül majd a legtöbb magyar képviselő 
(szám szerint 12), a szocialistákéban 4, a zöld frakcióban 2; 3 magyar EP-
képviselő nem tagja egyik frakciónak sem.

Összesített eredmények

Magyarország

Ez eddigi EP-választások részvételi adatai
---

C. Italia

MEGKEZDŐDÖTT AZ OLASZ EU-ELNÖKSÉG

Az EU-elnökséget 2014 második felében Olaszország látja el.

Az Európai Unió Tanácsának gardírozását féléves rotációban látják el a 
tagállamok. 2014 második felében Olaszországon a sor. Az 1957-es 
megalakulás óta az olaszok eddig tizenegyszer voltak elnökök.

Az olasz félév kiemelt témái között első helyen állnak a gazdasági 
kérdések, jelesül a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás előmozdítása, 
és az európai ipari termelés fellendítése különös tekintettel a kis- és 
középvállalatokra. Szintén fontos szempont az állampolgári kérdések 
napirenden tartása, az alapvető jogok és a demokrácia megerősítése és 
elsősorban a bevándorlással kapcsolatos ügyek. Kitüntetett figyelmet kap 
az európai külpolitika, prioritás marad az EU nyugat-balkáni bővítése és 
szomszédságpolitikája.

http://www.italia2014.eu
---

D. eyd2015

2015 A FEJLESZTÉSÉ

2015 a fejlesztés éve lesz az Európai Unióban.



Európai év mentes év az idei. Ennek magyarázata az, hogy 2014-re az EU-
intézmények az európai választásnak szentelték, ami jól passzolt a tavalyi 
év tematikájába (Polgárok Európai Éve), mivel végső soron a 
választásokon az egyik főszerep ténylegesen a voksolóké. Hogy miért van 
idén egy kicsit mégis európai év, arról itt olvashat: Családoké az idei 
európai év? 

2015-ben azonban ismét lesz tematikus európai év, aminek témája a 
fejlesztés lesz, ami az Európai Unió a világ legszegényebb országainak 
szánt segélyezési programjairól szól. Nem mintha az Európai Unión belül 
ne élnének szegények. Nem véletlen, hogy Charles Goerens, az Európai 
Parlament témával foglalkozó jelentéstevője a javaslat európai parlamenti 
elfogadásakor azon morális felelősségre hivatkozott, miszerint az emberi 
méltósághoz való jog nem áll, nem állhat meg az Európai Unió határainál.

A fejlesztési év időzítése összecseng egy határidővel. Tizennégy évvel 
ezelőtt az Egyesült Nemzetek Szervezete nyolc pontban foglalta össze a 
világ szegényeinek problémáira adandó válaszokat többek között a 
szegénység és az AIDS visszaszorításáról, valamint az alapfokú 
iskoláztatás kiterjesztéséről világszerte. A Millenniumi Fejlesztési Célok 
néven hivatkozott ENSZ-határozatban rögzített és számszerűsített célokat 
is 2015-re kellene elérni.

A Fejlesztés Európa Évének honlapja

Az ENSZ Millennium Határozata
---

E. Egy híján 20

LITVÁNIA AZ EURÓZÓNA KAPUJÁBAN

2015. január 1-étől már Litvániában is euróval lehet fizetni.

Az Európai Parlament 2014. július 16-i határozatában támogatásáról 
biztosította az euró bevezetését Litvániában. A tervek szerint jövő év 
elejétől vezetik be a közös európai pénzt a litvánok, így az eurózóna 
országainak száma tizenkilencre emelkedik.



Litvánia az euró bevezetéséhez szükséges összes előírást teljesíti: az éves 
átlagos infláció 0,6% (az előírás maximum 1,7%), a költségvetési hiány 
2013-ban 2,1% volt (a maximum 3%), az eladósodottság mértéke pedig 
39,4% (a maximum 60%).

A kelet-európai országok közül először Szlovénia vezette be az eurót 
2007-ben, Szlovákia 2009-ben, Észtország 2011-ben, Lettország pedig 
2014-ben.

Az euró litván bevezetését még az Európa Tanácsnak is jóvá kell hagynia, 
erre 2014. július végén kerülhet sor.

Mikor és hol vezették be az eurót?
2015: Litvánia (várhatóan)
2014: Lettország
2011: Észtország
2009: Szlovákia
2008: Ciprus és Málta
2007: Szlovénia
2001: Görögország
1999: Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, 
Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország,

http://epfacebook.eu/bmGz
---

F. Plázson

CSOBBANJ EURÓPÁVAL!

Az EU magyarországi tájékoztató irodái az idén nyáron is nyitva állnak a 
legnépszerűbb hazai strandokon. 2014. június 17. és augusztus 17. között 
számos fürdőhelyen megfordul a Europe Direct hálózat roadshow-ja, 
amely a minden megyében elérhető uniós tájékoztatási szolgáltatásokra is  
fel kívánja hívni a nyaralók figyelmét. Az Európai Bizottság 
Magyarországi Képviselete, az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája és 
a magyarországi Europe Direct tájékoztató irodák az idén ötödik 
alkalommal rendezik meg a rendezvény-sorozatot.



A programhoz fotópályázat is kapcsolódik. A nyertesek Európa 2014-es 
kulturális fővárosába, a festői szépségű Rigába utazhatnak el.

Mikor? Hol?
Július 21., hétfő: Budapest, Dagály Termálfürdő
Július 25., péntek: Szekszárd, strand
Július 26., Szombat: Sukoró, Északi Evezős pálya (VVSI Strand)
Július 27., vasárnap: Mórahalom, Szent Erzsébet Fürdő
Július 28., hétfő: Nyíregyháza, Sóstó Gyógyfürdő
Július 29., kedd: Gyula, Várfürdő
Július 30., szerda: Martfű, Gyógyfürdő és Uszoda
Július 31., csütörtök: Túrkeve, Termál- és Élményfürdő
Augusztus 1., péntek: Kecskemét, Élményfürdő és Csúszdapark
Augusztus 2., szombat: Kapolcs, Művészetek Völgye
Augusztus 3., vasárnap: Kiskunmajsa, Jonathermál Gyógy és Élményfürdő
Augusztus 4., hétfő: Balatonfüred, Kisfaludy strand
Augusztus 8., péntek: Hatvan, Városi Strandfürdő
Augusztus 9., szombat: Dunaújváros, szabadstrand
Augusztus 10., vasárnap: Orosháza, Gyopárosfürdő
Augusztus 14., csütörtök: Cegléd, Gyógyfürdő és Szabadidőközpont
Augusztus 15., péntek: Zalaegerszeg, Aquacity
Augusztus 16., szombat: Zalakaros, fürdő
Augusztus 17., vasárnap: Gárdony, Sport Beach

http://www.csobbanjeuropaval.hu/
---

G. Közlöny

MEGJELENT A CIVIL KÖZLÖNY ÚJ SZÁMA

A tartalomból: az új Ptk. és a módosított közhasznúsági törvény civil 
szervezetekre vonatkozó szabályai valamint egy jogszabályi összeállítás a 
civil vezető tisztségviselők polgári jogi felelősségéről.

A CIVIL SZERVEZETEK (EGYESÜLETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK) 
JOGI ÉRTESÍTŐJE, a "CIVIL KÖZLÖNY" egy előfizetési évben 
háromszor jelenik meg. Bolti forgalomba nem kerül. Szerkesztője dr. Bíró 



Endre ügyvéd, nonprofit jogalkalmazásban jártas jogász. A 2014. évi 
számok tartalma:

A 2014. évi 1. szám az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 2014. március 15. 
napjától hatályos jogi személyre, egyesületre, alapítványra, közérdekű 
kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályait közli; továbbá a Civil 
Közlöny szerkesztőjének összeállítását a civil szervezetek vezető 
tisztségviselőinek (vezetőségi tagok, kuratórium tagjai, és felügyelő 
bizottsági tagok) polgári jogi felelősségéről az új Ptk. szabályi alapján.

A 2014. évi 2. szám a módosított Civil Törvény szintén módosult 
végrehajtási rendeleteit közli a változásokkal egységes szerkezetben, 
valamint a 2014. július 1. napjától már teljes körűen hatályos "Civil 
szervezetekkel kapcsolatos bírósági nyilvántartásba vétel és 
változásbejegyzés, törvényességi felügyelet eljárási szabályait".

A 2014. évfolyam 3. száma pedig a "Civil szervezetek adó- és 
illetékkedvezményei" című összeállításunkat tartalmazza, a 2015. január 1.
napjától irányadóan hatályos tartalommal.
A három számot tartalmazó, 2014. éves megrendelés díja az évek óta 
szokásos 3.000 forint + ÁFA, amely előfizetési díj tartalmazza a 
postaköltséget is!

A nyomdai kivitelű példány mellett a megrendelőknek térítésmentesen, e-
mailben eljuttatjuk az aktuális lapszámot elektronikusan, pdf fájlban. 
Megrendelése esetén az első lapszám mellett küldött átutalásos számla 
alapján kérjük megfizetni az előfizetési díjat.

Megrendelhető bármely írásbeli módon:
Levél: Jogismeret Alapítvány 1031 Budapest, Kazal u. 20.
Telefax.: (1) 367-0839
Email: info@jogismeret.hu
Honlapon a leggyorsabb: www.jogismeret.hu (Kiadványok/Civil Közlöny)
---

H. Kaland

CIVICUS NEMZETKÖZI CIVIL HÉT JOHANNESBURGBAN



2014. szeptemberben nemzetközi civil hetet rendez a CIVICUS: a Civil 
Szervezetek Világszövetsége. A rendezvénysorozat kiemelt eseménye a 
hagyományos CIVICUS közgyűlés és ekkor adják a civil szövetség által 
alapított díjat is.

Időpont: 2014. november 19-25.
Helyszín: Johannesburg, Dél-Afrika
Szervező: CIVICUS
Internet: http://www.civicus.org
---

I. 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

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 13. évfolyam 8. számát 10111 
előfizetőnek küldjük.

Leiratkozáshoz kattintson!.
---
newsletter


