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A Bizottság elfogadta a Magyarországgal kötött partnerségi 

megállapodást. 

A 2021 és 2027 közötti 

időszakra vonatkozó, 22 

milliárd euró értékű 

megállapodás segíteni 

fogja az országot a közös 

uniós prioritások 

végrehajtásában, mint a 

területfejlesztés és a 

éghajlati és digitális átállás. 

A Bizottság elfogadta a Magyarországgal kötött partnerségi 

megállapodást, amely részletes ütemtervet tartalmaz 

Magyarország közigazgatási kapacitásának javítására, 

valamint a közbeszerzések átláthatóságával, a közbeszerzési 

versennyel, a korrupció megelőzésével, felderítésével és 

korrekciójával, a csalással és az összeférhetetlenséggel. Az 

ütemterv szorosan kapcsolódik a helyreállítási és 

rezilienciaépítési tervhez és a jogállamiságra vonatkozó 

feltételrendszerről szóló folyamathoz. Tovább >>> 

 

A Nyugat-Balkán lehet Európa új energiabejárata 

Várhelyi Olivér, az 

Európai Bizottság 

szomszédságpolitikáért 

és bővítésért felelős 

biztosa úgy véli, hogy a 

Nyugat-Balkán az a 

térség, ahonnan Európa 

más útvonalakon, más 

szállítóktól sokkal 

megbízhatóbb módon 

tud energiához jutni. A nyugat-balkáni uniós csúcs Tiranában került 

megrendezésre december 6-án. A találkozón kézzel fogható 

eredményének nevezte, hogy megállapodást írnak alá a 

mobilszolgáltatók képviselői annak érdekében, hogy a térség és az 

Európai Unió közti roamingdíjakat jövő nyártól eltöröljék. Az uniós 

biztos kihangsúlyozta, hogy Európa nem tud a világméretű 

versenyben továbblépni a Nyugat-Balkán teljes integrálása nélkül, 

és nem fogja tudni megvédeni saját regionális geopolitikai érdekeit 

sem. Tovább >>> 

Európa legjobb karácsonyi 

vásárának választották a 

budapesti adventi vásárt. 

 

A European Best Destination 

utazási portál versenyén 21 

európai nagyváros – többek 

között Madrid, Bécs, Brüsszel, 

Salzburg és Prága – ünnepi 

rendezvényei közül a 

budapesti Advent Bazilika 

bizonyult a legjobbnak. 

A Szent István téri adventi 

rendezvény, 2019 és 2021 után 

2022-ben is Európa legjobb 

karácsonyi vására lett, emellett 

a Karácsonyi vásárok 

állócsillaga címet is elnyerte.  A 

2022-es összesítés során a 

második helyen a 

lengyelországi Gdansk, a 

harmadikon a romániai 

Craiova rendezvénye végzett. 
Tovább >>> 

Az Európai Tanács jóváhagyta az olajársapkát 

Az Európai Unió és a G7-

csoport megállapodott az 

orosz kőolaj hordónkénti 60 

dolláros árplafonjáról, miután 

az EU-tagországok a 

tagállami kormányokat 

tömörítő Európai Tanácsban 

jóváhagyták az intézkedés 

unión belüli végrehajtását – 

közölte az Európai Bizottság. 

A brüsszeli testület közleményében hangsúlyozta: a tengeren 

szállított orosz olaj ára felső határának meghatározása csökkenteni 

fogja Oroszország bevételeit, miközben stabilan tartja a globális 

energiapiacokat. Közölték: noha az orosz nyersolaj hordónkénti felső 

árhatárát 60 amerikai dollárban határozták meg, az árkorlát 

módosítható, hogy reagálni lehessen a piaci fejleményekre. Az 

ársapkát a részt vevő országok mindegyike azonos időben vezeti be 

a megfelelő hazai jogi eljárásain keresztül. Tovább >>> 

Megjelent új kiadványunk 

A Többnyelvűség és 

nyelvhasználat az Európai 

Unióban című kiadvány az 

európai uniós szaknyelvet és az 

angol-francia jogi terminológiát 

mutatja be röviden különböző 

nyelvi példákon keresztül. 

Nyomtatott formában elérhető 

Europe Direct irodánkban. 

Tovább >>> 
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