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Bulgária, Románia és Horvátország készen áll a schengeni 

térséghez való csatlakozásra 

Az Európai Bizottság 

felszólította a Tanácsot, hogy 

további késedelem nélkül 

hozza meg a szükséges 

határozatokat annak 

érdekében, hogy Bulgária, 

Románia és Horvátország 

teljeskörűen részt vehessen a 

schengeni térségben. A 

schengeni térséghez csatlakozni kívánó országoknak több 

schengeni értékelésen is át kell esniük annak megerősítése 

érdekében, hogy teljesítik-e a schengeni szabályok 

alkalmazásához szükséges feltételeket. Amint a schengeni 

értékelő kiküldetések megerősítik, hogy a tagállam készen áll a 

belső határellenőrzések nélküli térséghez való csatlakozásra, a 

schengeni vívmányokat teljeskörűen alkalmazó összes többi 

tagállam egyhangú jóváhagyására van szükség. Az Európai 

Parlamentnek is egyetértését kell adnia. Tovább >>> 

 

Az Európai Bizottság új eszközzel szabna gátat a 

gázáremelkedéseknek 

A Bizottság újabb válasszal állt elő 

a jelenlegi energiaválságra: egy 

olyan piaci korrekciós 

mechanizmus bevezetését 

javasolja, amely megvédené az 

uniós vállalkozásokat és 

háztartásokat a gázárak hirtelen 

és túlzott mértékű megugrásától 

az EU-ban. Az új kezdeményezés a már meglévő 

intézkedéseket egészítené ki, mint a gázkereslet csökkentése és 

az energiaellátás minél többféle forrásból való biztosítása a 

nagyobb ellátásbiztonság érdekében. Az új mechanizmus 

célja, hogy mérsékelje az európai gázpiacokon fellépő 

áringadozásokat, miközben védi a gázellátás biztonságát is. 
Tovább >>> 

Magyar és ukrán vonatkozású 

az első jóváhagyott Interreg-

program 

Az Európai Bizottság által 

jóváhagyott első határokon 

átnyúló együttműködési 

program keretében 66 millió 

euró áll majd Magyarország, 

Szlovákia, Románia és Ukrajna 

rendelkezésére 2021 és 2027 

között. A résztvevő országok 

emellett együttműködnek a 

természetvédelem, a 

környezetbarát infrastruktúrák 

kiépülésének előmozdítása, és 

a fenntartható turizmus 

fellendítése érdekében. A 

program további célja annak 

elősegítése, hogy Ukrajna a 

közigazgatás színvonalában 

közeledjen a másik három 

tagállam normáihoz. Tovább 

>>> 

Barcsi csapat nyert a 4forEurope vetélkedő regionális 

döntőjén 

A Europe Direct Hálózat 

szervezésével minden 

évben megrendezésre 

kerül a "4forEurope" 

európai uniós vetélkedő, 4 

fős középiskolai csapatok 

számára. A Dél-Dunántúli 

középdöntőt idén a 

Somogy megyei Europe 

Direct iroda rendezte meg, 

amelyen 3 Somogyi, 5 Baranyai és 2 Tolna megyei csapat mérette 

meg európai uniós tudását. A megoldandó feladatok között voltak 

elméleti tudáson alapuló feladatok, azonban nagyrészt kreatív 

bemutatókkal és előadásokkal kellett készülniük a diákoknak, mint 

az útiterv készítés és ifjúsági nap tervezése. Az első helyezet a Barcsi 

Széchenyi Ferenc Gimnázium csapat lett, akik egy 5 napos prágai 

utazást nyert felkészítő tanárával együtt. Az országos döntőbe jutott 

az első két helyezet, akik 2022. december 9-én versenyezhetnek a 

régiók legjobb csapataival. Tovább >>> 

A legzöldebb városok 

Európában 2022-ben 

Az Európai Unió átadta éves 

díjait annak a három városnak, 

amelyekről úgy ítélte meg, 

hogy a zöld átállásban az 

élvonalban járnak. A 2024-es év 

Európa zöld fővárosának a dél-

spanyolországi Valenciát 

választották meg. A Green Leaf 

díjat a dániai Elsinore és 

Velenje, Szlovénia ötödik 

legnagyobb városa vehette 

át. Tovább >>> 
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