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Az EU döntött az egységes töltők bevezetéséről 

Az Európai Parlament és a 

Tanács elfogadta a Bizottság 

javaslatát, miszerint 2024-től a 

okostelefonokat, tableteket és 

egyéb elektronikai eszközöket 

– márkától függetlenül - 

egységes, USB-C töltővel lehet 

majd feltölteni. Ez a jogszabály 

része annak a szélesebb körű 

uniós törekvésnek, amelynek célja, hogy az EU-ban a termékek 

fenntarthatóbbá váljanak, csökkenjen az elektronikai hulladék 

mennyisége, és könnyebbé váljon a fogyasztók élete. A töltési 

sebességet is harmonizálják a gyorstöltést támogató eszközök 

esetében, így a felhasználók bármely kompatibilis töltővel azonos 

sebességgel tölthetik fel készülékeiket. Tovább >>> 

 

Horvátország is bevezeti az eurót 

Hamarosan Horvátország lesz a 

20. ország, amely csatlakozik 

az eurózónához. 

Az eurót hivatalosan 2023. 

január 1-jén vezetik be, ezt 

megelőzően pedig az árakat 

szeptember 5-től kunában és 

euróban is ki kell majd írni.  Az 

Európai Bizottság által kiadott 

konvergenciajelentés szerint a 

tagállam teljesíti a négy 

szükséges kritériumot, és a 

jogszabályai is megfelelnek a 

szerződésekben szereplő követelményeknek.  

Az euró 2002. január 1-je óta az európai identitás része és az 

Európai Unió egyik jelképe. Amellett, hogy megkönnyíti az utazást 

és a kereskedelmet, erősebbé teszi az EU-t és az eurózóna 

tagállamait. Tovább >>> 

Koszovó az év végéig 

benyújta az európai uniós 

csatlakozási kérelmét

 

Koszovó az év végéig tervezi 

beadni hivatalosan is az 

európai uniós csatlakozási 

kérelmét - jelentette be Albin 

Kurti koszovói miniszterelnök, 

aki azt is elmondta, hogy a 

lassú haladás ellenére 

országának stratégiai célja az 

európai uniós tagság. "Európa 

a sorsunk, Európa a jövőnk".  
Az Európai Unió 27 tagországa 

közül öt - Románia, Szlovákia, 

Görögország, Ciprus és 

Spanyolország - szerint sem 

önálló állam Koszovó, ezért az 

ország európai integrációja a 

pristinai politikusok 

elvárásainál lassabban halad. 
Tovább >>> 

 

Schengeni határellenőrzési kódex 

Az uniós 

tagországok 

belügyminiszterei 

megállapodtak a 

schengeni 

térségen belüli 

határellenőrzés új 

szabályairól.  
A megállapodás 

új intézkedésként 

korlátozza a külső 

határokon lévő határátkelőhelyek számát, illetve nyitvatartási 

idejét, valamint a határőrizet fokozásával igyekszik 

hatékonyabban fellépni az illegális migráció ellen. Az új 

kihívásokkal szembesülő schengeni térség reformja és 

megerősítése érdekében, a francia elnökség idején végzett 

munka részeként a Tanács június 10-én elfogadta a Schengeni 

határellenőrzési kódex reformjára vonatkozó általános 

megközelítését. Tovább >>> 

Milánóban tartották a Europe 

Direct hálózat éves találkozóját 

 

A Europe Direct hálózat egy 

olyan információs hálózat, 

amelyet az Európai Bizottság 

hozott létre, azzal a céllal, hogy 

a lakosságot helyben 

tájékoztassa az Európai Uniós 

ügyekről.Idén Milánóban 

szervezték meg a 424 Europe 

Direct iroda és az Európai 

Bizottság képviselőinek éves 

nemzetközi találkozóját. Tovább 

>>>  
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