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A magyar elnökség blogja – Kovács & Kováts 
 
Polner Gergely és Hajdú Márton, a magyar 
elnökség sajtókapcsolataiért (is) felelős 
diplomaták értékelik – mutatják be az 
elnökség tevékenységét a 
http://kovacsandkovats.blogspot.com/ 
címen, betekintést adva nemcsak a nagypolitikai eseményekbe, hanem a Tanács mindennapi 
működésébe, a brüsszeli média világába is. 
 
2011 – az önkéntesség európai éve 

 
Az önkéntesség európai éve egyszerre ünnep és kihívás. A 
több millió európai elhivatottságának ünneplése, akik 
szabadidejükben anyagi ellenszolgáltatás nélkül dolgoznak 
például az iskolákban, kórházakban és sportklubokban, 
védik a környezetet, társadalmi szolgáltatásokat nyújtanak, 
és segítik a más országokban élő embereket. Az ő 
munkájuk és a több ezer önkéntes szervezet munkája 

számtalan tekintetben jobbá teszi életünket. A világ sokkal rosszabb lenne önkéntesek nélkül! 
http://europa.eu/volunteering/hu  
 
 
Az EU és Líbia  
 

Az Európai Unió szerint Kadhafinak mennie kell, és Líbia 
polgárai által vezetett politikai átmenetre van szükség, 
mondta Herman van Rompuy, az Európai Tanács elnöke 
a március 24-25.-i uniós csúcstalálkozón. Az EU egyes 
tagállamai részt vesznek az ENSZ határozat 
végrehajtásában, maga az Unió pedig kész további 
szankciók bevezetésére. Az EU határain a Frontex uniós 
ügynökség és 14 tagállam részvételével zajlik a Hermes 
2011 akció, az EU humanitárius akcióit koordináló ECHO 
pedig már a líbiai határokon segítik a menekültek 
ellátását és a helyzet felmérését. 

 
http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusid=568&lang=en  
A líbiai események a soros elnökség és az Európai Tanács elnöke, valamint az Unió Kül- és 
Biztonságpolitikai Főképviselője közötti feladatmegosztás gyakorlatát is alakítják.  
http://www.euractiv.hu/kulpolitika/hirek/parizsi-csucstalalkozo-libiarol-003235  
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Új könyvek az Európai Dokumentációs Központban 
 

This publication presents all relevant European Court of Justice case law 
pertaining to equal treatment between women and men as well as non-
discrimination dating back to 1971. The basic facts of each case are 
presented as well as the questions asked to the ECJ and its final judgment. 
The first section of the publication addresses equal treatment between men 
and women and the second part focuses on non-discrimination cases. (EN) 

In dieser Veröffentlichung ist die gesamte Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs seit 1971 in Bezug auf die Gleichbehandlung 
von Frauen und Männern sowie die Nichtdiskriminierung 
zusammengestellt. Neben den grundlegenden Sachverhalten der 
einzelnen Rechtssachen wird auch erläutert, welche Fragen der EuGH zu 
klären hatte und welches Urteil der Gerichtshof fällte. Im ersten Abschnitt 
der Veröffentlichung geht es um die Gleichbehandlung von Frauen und 
Männern, während sich der zweite Abschnitt Fragen der 

Nichtdiskriminierung widmet. (DE) 

Compilation of case law on the equality of treatment between women and men and on non-
discrimination in the European Union / [publ.]European Commission Directorate-General for 
Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Luxembourg : EurOp, 2010 (EN) 

Sammelwerk über die Gleichbehandlung von Frauen und Männern und die Nichtdiskriminierung in der 
Europäischen Union / Europäische Kommission Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und 
Chancengleichheit Luxemburg : EurOp, 2010 (DE) 

A kiadvány letölthető az EU Bookshop oldalról, az EU Kiadóhivatalának online könyvesboltjából: 

http://bookshop.europa.eu/  

 

A Magyar Külügyi Intézet tanulmányai és elemzései 

2011/1 2011. január 6. 
Kiss J. László: Európai Külügyi Szolgálat, avagy lehet-e global payerből 
global player? 
http://www.hiia.hu/letoltes.php?letolt=10128  
2009/23 2009. december 7. 
Márton Balázs: A magyar EU-elnökség ésaz ESDP/CSDP 
http://www.hiia.hu/letoltes.php?letolt=10100  
2011. február 21. 
Rácz András: Túl a csúcson. A Keleti Partnerség elhalasztott 
csúcstalálkozója 
http://www.kulugyiintezet.hu/MKI-elemz%C3%A9sek/No.%206.%20R%C3%A1cz.pdf  
További tanulmányok: 
http://www.hiia.hu/index.php?menu=23  
 

Digital Agenda 

A Digitális napirend a rendkívül gyors internetelérésből és az 
egymással összekapcsolható alkalmazásokból elérhető előnyöket 
szeretné elérhetővé tenni a fogyasztók és a vállalkozások számára. A 
2010 májusában bemutatott terv szerint a Bizottság azt szeretné, hogy 
2013-ra az Unió minden polgárának legyen hozzáférése szélessávú 
internethez, és 2020-ra egy jóval magasabb sebességű (30 Mbps vagy 
afölött) internetcsatlakozáshoz. A Bizottság reményei szerint addigra 
legalább az uniós háztartások fele 100 Mbps sebesség feletti internet 
csatlakozásra fizet majd elő.  

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm  

http://www.euractiv.hu/innovacio_es_kreativitas/linkdossziek/digitalis_napirend  


