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EU HÍRLEVÉL 2022. március 
 

Egy új irányelv alapján kezelné az EU az ukrán 

menekültáradatot 

 
Az Európai Unió tagállamai az átmeneti védelemről 
szóló irányelv alkalmazását fontolgatják azért, hogy 
egyszerű formában adjanak jogi védelmet az ukrajnai 
harcok elől menekülő tömegeknek. Az eljárás 
helyettesítheti a hosszadalmas menekültügyi eljárást és 
lehetővé teszi azt, hogy a nyomás alá került keleti uniós 
országokból, például Magyarországról elosszák a 

menekülteket a többi tagállam között. Tovább >>> 

 

Az európai zöld megállapodás 
Az éghajlatváltozás és a 
környezet károsodása 
korunk legnagyobb 
kihívásai, amelyek 
egészségünket és 
jólétünket is fenyegetik. 
A komoly egzisztenciális 
veszély miatt sürgős 
cselekvésre van 
szükség világszerte és 

Európában, hogy megakadályozzuk bolygónk 
visszafordíthatatlan károsodását. Tovább >>>  

Hogyan oszlanak meg az uniós országok a gáz és az 

atomenergia között? 

 

Az EU korábban zöldnek minősítette a napenergia-, a 
geotermikus-, a hidrogén-, a szélenergia-, a víz- és a 
bioenergia-ágazatot. A fosszilis gáz és a nukleáris gáz 
bevonását a német alkancellár a "fenntarthatóság jó 
címkéjének lemosásának" nevezte amikor 2021 
szilveszterén nyilvánosságra hozták a 
dokumentumtervezetet.  Tovább >>> 

Az Európai Tanács 
meghosszabbította Charles 
Michel elnök mandátumát a 

testület élén!

 
  
Az uniós tagállamok vezetőit 
tömörítő Európai Tanács 
meghosszabbította Charles Michel 
elnök mandátumát a testület élén, 
a 2022. június 1-jétől 2024. november 
30-ig tartó második két és fél éves 
időszakra - tájékoztatott a testület 
sajtóközleménye.Az Európai Tanács 
nem hivatalos elnöke korábban az 
Európai Unió Tanácsának elnökségét 
ellátó ország kormány- vagy 
államfője volt, 2009-től azonban, a 
lisszaboni szerződés értelmében, az 
elnöki pozíció fél év helyett 2 és fél év 
időtartamú lett, és a tagállamok 
vezetői maguk választanak elnököt. 
Tovább >>> 

 
Az európai tagországok négy nagy 
szerződéscsoportba tartoznak, amelyek 
nevezetesen az Európai Unió (EU), a 
NATO, a schengeni és az eurózóna. 
Tovább >>> 

 
  

 

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 blucz@skik.hu email címre „Leiratkozás EU Hírlevélről” tárggyal. 
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