EU intézmények




Európai Parlament
Európai Tanács
Európai Bizottság

Egyéb Európai intézmények és szervek:














Az Európai Unió Bírósága: gondoskodik arról, hogy az európai uniós jogszabályokat
mindegyik tagállam azonos módos értelmezze és alkalmazza, illetve hogy az uniós
országok és intézmények betartsák az EU-jogszabályok rendelkezéseit;
Európai Számvevőszék: ellenőrzi, hogy az uniós pénzforrások beszedése és
felhasználása során nem történt-e szabálytalanság, és segíti az uniós pénzgazdálkodás
javítását;
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság: munkaadói és munkavállalói
szervezeteket és más érdekcsoportokat képviselő tanácsadó szerv;
Régiók Bizottsága: uniós tanácsadó szerv, melyet az EU-országok regionális és helyi
hatóságainak képviselői alkotnak;
Európai Központi Bank: az euró kezelése, az árstabilitás fenntartása, valamint az EU
gazdasági és monetáris politikájának meghatározása és végrehajtása;
Európai Beruházási Bank: uniós célok megvalósítását szolgáló projekteket
finanszíroz az EU határain belül és kívül;
Európai Ombudsman: kivizsgálja az uniós intézmények, szervek, hivatalok és
ügynökségek elleni panaszokat;
Európai adatvédelmi biztos: biztosítja, hogy az uniós intézmények és szervek a
személyes adatok kezelésekor tiszteletben tartsák a polgárok magánélethez való jogát;
Uniós jogszabályok és kiadványok;
Az EU ügynökségei és más szervei;
Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Egyéb linkek az EU-ról:










Alapismeretek az EU-ról;
Az Európai Unió története;
Az EU irányítása - személyzet, nyelvek és székhely;
Az EU tagországai;
Money and the EU;
Az EU és a pénz;
Az euró;
Az Európai Bizottság tagjai;
A Bizottság 10 prioritása.

Uniós állások – Az Európai Unió intézményeinek szolgálatában



European Personnel Selection Office (EPSO) weboldala;
Kiválasztási eljárások;





Europass: segítség ahhoz, hogy képességeit és végzettségeit Európában világossá és
könnyen érthetővé tegye;
EURES: az Európai mobilitási weboldal;
Kapcsolat az Európai Bizottsághoz.

Az Európai Unió szakpolitikai területei















Mezőgazdaság, halászat és élelmiszer-biztonság
Vállalkozások
Éghajlatváltozás
Horizontális szakpolitikák
Kultúra, oktatás és ifjúság
Gazdaságpolitika, pénz- és adóügyek
Foglalkoztatás és szociális jogok
Energia és természeti erőforrások
Környezetvédelem, fogyasztóvédelem és egészségügy
AZ EU külpolitikája
Jogérvényesülés, belügy és a polgárok jogai
Régiók és helyi fejlesztés
Tudomány és technológia
Közlekedés és utazás.

Egyéb hasznos linkek a szakpolitikai területekről





Europa 2020: európai uniós növekedési stratégia;
Főigazgatóságok és szolgálatok;
Az EU jogszabályainak összefoglalása;
EU online konzultációk.

EUR-LEX GYŰJTEMÉNYEK







Szerződések
Nemzetközi megállapodások
Érvényben lévő jogszabályok
Egységes szerkezetbe foglalt jogszabályok
Előkészítő jogi aktusok
Parlamenti kérdések

Uniós polgárság



Alapvető jogok
Szabad mozgás és tartózkodás









Választójogok
Panaszok és petíciók
Konzuli védelem
A hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem
Szerződési jog
Nemek közötti egyenlőség
Polgári igazságszolgáltatás.

Az Európa Önökért portál információi:









Munka és nyugdíj
Utazás
Fogyasztói ügyek
Család
Oktatás és ifjúság
Külföldi tartózkodás
Járművek
Egészség.

Munkavállalás külföldön













Az Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portálja (EURES)
Európai önéletrajz készítése
Munkanélküli-ellátások átvitele másik országba
Ha nem talál munkát
Társadalombiztosítás külföldön
Munkavállalás a közszférában
Szakmai képesítések elismertetése
Adók
Munkavállalási engedélyek
Határ menti ingázók
Külföldi kiküldetés
Bővítés – átmeneti rendelkezések

Fiatalok mobilitása









Egyetemi felvételi követelmények
Egyetemi tandíjak és pénzügyi támogatások
Felsőfokú oklevelek elismerése
Külföldi tanulmányok és ösztöndíjak
Egészségbiztosítás
Európai Önkéntes Szolgálat (EVS)
Tájékozódás az önkéntes munkáról
Youth on the Move



PLOTEUS

Utasjogok








Utasjogai mindig kéznél;
Légi utasok jogai
A vasúton utazók jogai;
Hajóutasok jogai;
Az autóbuszon utazók jogai;
Csökkent mozgásképességű utasok;
Mobil applikáció.

Polgárok bevonása







Civil párbeszéd az Európai Bizottság tagjaival
Online vita Európa jövőjéről
Véleménynyilvánítás
Konzultációk
Az Ön hangja Európában
A közösségi hálózatok és az EU

Európai Polgári Kezdeményezés
Az Európai Polgári Kezdeményezésnek köszönhetően, ha 1 millió uniós polgár összefog,
közvetlenül részt vehet az uniós szakpolitikák kialakításában azáltal, hogy az Európai
Bizottságot jogalkotási javaslat előterjesztésére szólítja fel.








Alapvető információk
Az eljárás lépésről lépésre
Hogy lehet aláírni egy kezdeményezést?
Gyakran ismételt kérdések
Kapcsolattartó pont
Folyamatban lévő kezdeményezések
Archivált kezdeményezések

További linkek





Gyereksarok;
Tanár-segéd;
EU Kiadványok;
Eurodesk

Pályázatok, uniós finanszírozás








TED (Tenders Electronic Daily): A TED üzleti lehetőségekhez biztosít ingyenes
hozzáférést: nemcsak az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben
közzétett közbeszerzési hirdetmények jelennek meg a portálon, hanem más országok
közbeszerzőinek hirdetményei is.;
SIMAP: Információ az európai közbeszerzésről;
Közbeszerzési felhívások;
Információ az uniós finanszírozásról;
Szerződő felek és kedvezményezettek;
SOLVIT megoldás az uniós polgárok jogérvényesítési lehetőségeire.

Az Európai Unióval kapcsolatos információk, szervezetek linkjei.

Európa 2020
http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm

Adatközpont | Open Data portal
Az Európai Unió nyilvánosan hozzáférhető adatközpontja
http://open-data.europa.eu/hu

Tempus Közalapytvány | Pályázatok, képzések, háttéranyagok
http://tka.hu/

Európa Szerver
Az Európai Unió weboldala. Innen érhető el az összes intézmény, jogi dokumentum és
adatbázis is. Az EU minden hivatalos nyelvén hozzáférhető!
www.europa.eu

EUtube
Az Európai Bizottság weboldala a YouTube videó megosztó oldalon
http://www.youtube.com/user/eutube

SOLVIT
on-line problémamegoldó hálózat, melyben a tagállamok közösen dolgoznak a belső piaci
jogszabályok helytelen hatósági alkalmazásából fakadó problémák pragmatikus megoldásán
http://ec.europa.eu/solvit/site/about/index_hu.htm

ECLAS
A Brüsszeli Központi Könyvtár honlapja, elektronikus könyvtári adatbázis
http://ec.europa.eu/eclas/F

Eur-Lex portál
Ingyenes, elektronikus hozzáférés az EU-s jogszabályok szövegéhez
http://eur-lex.europa.eu/hu/index.htm
EUR-LEX megújult honlapja:
http://new.eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=HU

EURYDICE
Európai oktatási információs hálózat
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php

EACEA | The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

EU - Audiovisual Services
http://ec.europa.eu/avservices/home/index_en.cfm

EU Bookshop
Az európai uniós intézmények kiadványainak online könyvesboltja és archívuma, letölthető
kiadványok
http://bookshop.europa.eu/hu/home/

Európai Szabadalmi Hivatal

http://www.european-patent-office.org/index.en.php

EVS | Európai Önkéntes Szolgálat
http://yia.hu/

Európai Ifjúsági Kártya | European Youth Card
http://www.eyca.org/

Európa Önökért Tanácsadó Szolgálat
http://europa.eu/youreurope/advice/index_hu.htm

Interactive Terminology for Europe
http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do?method=load

Az Európai Parlament
http://www.europarl.europa.eu/

ERASMUS + | az EU új oktatási, képzési, ifjúsági és sportot támogató programja
www.erasmusplusz.hu

Enterprise Europe Network
http://www.enterpriseeurope.hu

EURES | az Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portálja
http://ec.europa.eu/eures/

EURES-T Pannonia
Munkaerő mobilitás az osztrák-magyar határrégióban
http://www.eures-pannonia.hu/

EUORDESK
http://www.eurodesk.org/edesk/

EUROPASS
http://www.europass.hu/

PLOTEUS
Segítséget nyújt diákok, álláskeresők, munkavállalók, szülők, tanácsadók és tanárok számára.
http://ec.europa.eu/ploteus/

Study in Europe
Tanulási lehetőségek Európában
http://www.studyineurope.eu/

OEP | Országos Egészségbiztosítási Pénztár, letölthető nyomtatványok
http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=34,35358&_dad=portal&_schema=PORTAL

NAV | a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása külföldre utazóknak
http://www.nav.gov.hu/data/cms234329/utas_hu.pdf
http://www.nav.gov.hu/data/cms215912/55._Az_utasforgalomra_vonatkozo_vam_es_egyeb_
szabalyok_2012..pdf

Just Landed
Információk külföldre költözőknek
http://www.justlanded.com/

EU-carreers – EPSO
állások EU-s intézményeknél, az EU Személyzeti Hivatala
http://www.eu-careers.eu/

European Youth Portal / Európai Ifjúsági Portál
http://europa.eu/youth/hu

ENIC-NARIC | European Network of Information Centres
A nemzetközi hálózat elősegíti az oktatói és hallgatói mobilitást, megkönnyíti a külföldön
szerzett bizonyítványok és oklevelek elismerését, naprakész tájékoztatást ad egy adott ország
oktatási rendszeréről és az ott szerzett oklevelek elismeréséről.
http://www.enic-naric.net/
« Vissza

