
 

 

Az Európai Bizottság elkötelezett a személyes adatok védelme iránt. Minden személyes adat kezelése az 

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendeletével összhangban történik. A Europe Direct Somogy 

Megye is minden esetben ennek megfelelően jár el a személyes információk kezelése során. 

Ha le kíván iratkozni a hírlevélről, kérem, küldön egy e-mailt az apuha@skik.hu email címre „Leiratkozás EU 

Hírlevélről” tárggyal. 
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Re-open EU 

Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldalt 

üzemeltet Re-open EU néven. Ez a szolgáltatás segíthet abban, 

hogy az utazni vágyók biztonságosan megtervezzék utazásaikat 

Európában. Tovább >>> 

2021 a vasút európai éve - Európa legszebb vasútvonalai 

Újra nyit a világ, érdemes kicsit 

újragondolni utazási 

szokásainkat és feleleveníteni 

élményeinket a vonatokkal. 

életét. Tény, hogy sokkal 

tovább tart vasúton 

megközelíteni a kívánt 

helyszínt, de amit időben 

elvesz egy többórás zakatolás, 

azt látványban maximálisan visszaadja. Így van ez az alábbi öt 

európai vasútvonalon, melyek káprázatos tájakon visznek végig, 

miközben eszünkbe sem jut azon gondolkodni mikor érünk már oda.    
Tovább >>> 

 

Betiltanák az Európai Unióban 

az arcfelismerő rendszerek 

használatát a köztereken

 
Az európai adatvédelmi biztos 

szerint nem megengedhető az 

sem, hogy egy mesterséges 

intelligencia pontozza az 

embereket az alapján, hogy 

mennyire jó állampolgárok.Az 

elmúlt években az Egyesült 

Államokban komoly vita folyt 

az arcfelismerő rendszerekről. 

A technológia használatát 

több helyen is megtiltották 

már, mert annak működése 

komoly problémákat vetett fel, 

például azt, hogy a döntései 

előítéletesek. Most az Európai 

Unióban is előkerült a kérdés, a 

döntéshozók pedig igen 

határozott álláspontot 

képviselnek  Tovább >>> 

Megszavazta az uniós Covid-igazolványt az Európai Parlament 

 Július 1-jétől bevezetik az 

egységes uniós digitális Covid-

igazolványokat, amelyeknek 

használata megkönnyíti az 

utazást, és segít fokozatosan, 

összehangoltan feloldani a 

korlátozásokat is., z uniós 

védettségi igazolvány egy QR-

kódot tartalmaz, amelyet a 

tagállamok nemzeti hatóságai térítésmentesen állítanak majd ki 

digitális vagy papírformátumban. Azt tanúsítja, hogy birtokosát 

vagy beoltották a koronavírus ellen, vagy friss negatív 

teszteredménnyel rendelkezik, vagy már átesett koronavírus-

fertőzésen. Az oltásoknál az Európai Gyógyszerügynökség által 

jóváhagyott vakcinákat kötelezően el kell fogadniuk a 

tagországoknak, míg a nemzeti hatóságok által engedélyezett, 

illetve az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által 

veszélyhelyzetekre engedélyezett oltóanyagoknál az egyes 

tagállamok maguk dönthetik el, hogy elismerik-e azokat vagy sem. 

Az éles üzem július 1-jén indul, a rendszer 12 hónapig lesz 

működésben  . Tovább >>> 

Külföldi nyaralást tervezel? - 

Ezt a járványtérképet nézd 

meg 

 

 
A nyaralási főszezon elején 

érdemes tudni, hogy Európa 

mely részén hogyan áll most a 

koronavírus-járvány, ebben 

segít a hetente frissített 

színkódos térképével az Európai 

Betegségmegelőzési és Kontroll 

Központ (ECDC).Tovább >>> 
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