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Az uniós tagállamok megegyeztek a gázfogyasztás 

csökkentéséről 

 Az Európai Unió 

országai jóváhagyták 

azt a vészhelyzeti tervet, 

amely gázigényük 

visszaszorítását célozza. 

Ez annak a 

következménye volt, 

hogy az orosz Gazprom 

bejelentette, hogy a 

kapacitás ötödére 

csökkenti az Északi 

Áramlat 1-es vezetéken keresztül Németországba irányuló 

áramlást. Sok uniós ország már most is csökkent orosz szállítással néz 

szembe, ezért az Európai Bizottság arra kéri a tagállamokat, hogy 

készüljenek fel gázmegtakarítással és téli tárolással, mert 

lehetséges, hogy Oroszország teljesen leállítja az áramlásokat a 

háború miatti nyugati szankciók megtorlásaként. Tovább >>> 

 

Csehország átvette az EU Tanácsának soros elnöki tisztségét 

 Csehország július 1.-től 

Franciaországot váltja az 

EU tanácsának soros 

elnökségében, majd 

2023. januárjában 

Svédországnak adja át a 

tisztséget. A három ország 

együtt alkotja a jelenlegi 

elnökségi triót, amelyben 

minden országnak 

megvannak a maga 

prioritásai, de hosszú távú célokat és közös programot is kitűznek a 

18 hónapos időszakra. A cseh elnökség prioritásait a következő 

jelmondat fejezi ki: „Európa mint feladat: újragondolás, újjáépítés, 

megerősítés”. Tovább >>> 

2022. évi jogállamisági 

jelentés 

 

Az Európai Bizottság közzétette 

jogállamisági jelentését, 

amelyben konkrét ajánlásokat 

fogalmaz meg a tagállamok 

számára.  A korábbi évekhez 

hasonlóan a jelentés idén is 

négy kulcsfontosságú területen 

tekinti át a jogállamisággal 

kapcsolatos fejleményeket, 

melyek a következők: 

igazságszolgáltatási 

rendszerek, a korrupció elleni 

fellépés kerete, a média 

sokszínűsége és szabadsága, 

valamint a fékekkel és 

ellensúlyokkal kapcsolatos 

egyéb intézményi kérdések. 
Tovább >>> 

 

 

Országos sorsoláson nyert elektromos kerékpárt egy 

nagyatádi hölgy 

A Europe Direct 

iroda májusban 

megrendezett 

Európa-napja 

alkalmából számos 

játékos feladattal, 

sportversennyel 

készült gyermekek 

és felnőttek 

számára A 

programon 

lehetőség volt egy 

Európai Uniós témakörben készült totó kitöltésére is. Az 

ajándékutalványok és nyeremények között az Európai Bizottság 

Magyarorsági Képviselete által felajánlott elektromos városi 

kerékpár volt a főnyeremény a totót kitöltők számára. A helyesen 

válaszolók egy országos sorsoláson vettek részt, ahol egy 

nagyatádi hölgy lett a szerencsés nyertes. A kerékpár új 

tulajdonosa elmondta, hogy milyen nagy meglepődéssel fogadta 

a hírt, hogy ő lett a nyertes és a családja is mennyire örült a hírnek, 

hiszen közösen töltötték ki a feladatlapot.Tovább >>> 

 

Az Erasmust folytató „európai 

egyetemek” száma 44-re nőtt 

 

Az Európai Bizottság közzétette 

az „Európai Egyetemek” 

kezdeményezés 2022. évi 

pályázatának eredményét. A 

2020-ban kiválasztott 24 

szövetséggel együtt így már 44 

„európai egyetem” vesz részt a 

programban. A magyarországi 

egyetemek közül az Eötvös 

Lóránd Tudományegyetem, a 

Neumann János Egyetem, a 

Szegedi valamint a Pécsi 

Tudományegyetem vesz részt a 

programban. Tovább >>>  

 
  

mailto:blucz@skik.hu
https://www.skik.hu/europe-direct-286
https://www.skik.hu/europe-direct-286
mailto:somogy@europedirect.hu
https://www.facebook.com/EDSomogy
https://www.skik.hu/hirek/eu-direct-6/kompromisszumos-gazkorlatozasban-allapodtak-meg-az-eu-ban-782
https://www.skik.hu/hirek/eu-direct-6/kompromisszumos-gazkorlatozasban-allapodtak-meg-az-eu-ban-782
https://www.skik.hu/hirek/eu-direct-6/csehorszag-atvette-az-eu-tanacsanak-soros-elnoki-tisztseget-767
https://www.skik.hu/hirek/eu-direct-6/2022-evi-jogallamisagi-jelentes-774
https://www.skik.hu/hirek/eu-direct-6/orszagos-sorsolason-nagyatadi-holgy-nyert-elektromos-kerekpart-771
https://www.skik.hu/hirek/eu-direct-6/az-erasmust-folytato-europai-egyetemek-szama-44-re-nott-786

