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Europa Nostra díjak 

 
 Az Európai Unió Kulturális Öröksége díjat idén 27, az európai örökségmegőrzés és 
kutatás terén kimagasló eredményt elért projektnek ítélte oda az EU. Az 
örökségvédelmi munka azoknak az épületeknek, szerkezeteknek, váraknak és 
művészeti alkotásoknak a helyreállítását, védelmét és megőrzését foglalja magában, 
amelyek kulturális örökségünket alkotják. Ezt a munkát az Európai Unió minden évben 
díjjal jutalmazza - közismertebb nevén az Europa Nostra-díjjal. Idén 27-en kapták meg 
ezt az elismerést; közülük hatan 10 000 eurós különdíjban részesülnek a kulturális 
örökség terén 2011-ben felmutatott kiváló teljesítményükért. 
http://www.europanostra.org/  

 
A biztonságos utazáshoz vigye magával egészségügyi kártyáját! 
 
 Az ingyenes európai egészségügyi kártya segítségével 
könnyebben részesülhetünk egészségügyi ellátásban a 27 
tagállamban, illetve Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában és 
Svájcban. Egy medúzacsípés, egy allergiaroham, egy lábtörés, 
illetve egy súlyosabb sérülés vagy megbetegedés hirtelen 
rémálommá változtathatja a külföldi nyaralást vagy üzleti utat. A 
már önmagában véve is nehéz helyzetet az ismeretlen 
egészségügyi rendszerből fakadó problémák vagy a sürgősségi 
ellátás pluszköltségei azonban tovább bonyolíthatják. Az európai 
egészségbiztosítási kártya megkönnyíti, hogy az Unión belül utazók orvosi ellátásban részesüljenek. 
Egy megegyezés értelmében ugyanis az uniós polgároknak joguk van szociális biztonsági 
ellátásokhoz, amennyiben a 27 tagállam valamelyikében, illetve Izlandon, Liechtensteinben, 
Norvégiában vagy Svájcban dolgoznak, élnek, illetve ezen országok bármelyikébe utaznak. Ez többek 
között azt jelenti, hogy ugyanazokat az egészségügyi szolgáltatásokat és ellátásokat vehetik igénybe, 
mint az adott ország állampolgárai. 
http://ec.europa.eu/news/employment/110616_hu.htm  
 
 
Nemsokára a Hivatalos Lap valamennyi kiadása elérhe tő lesz az Eur-lex adatbázisban 
 

 A Közösségekkel egyidős Hivatalos Lap visszamenőleges 
digitalizása az EU Kiadóhivatalának egyik legjelentősebb 
projektje. A cél az, hogy az Európai Szén- és Acélközösség 
Hivatalos Lapjának első számától kezdve minden évfolyam 
minden száma elérhető legyen minden nyelven, amelyeken a 
lapot kiadták. (Most az Eur-lexen a Hivatalos Lap pdf 
változatai 1998-ig visszamenőleg találhatóak meg.) Szintén 
folyik a Bizottság előkészítő COM dokumentumainak 
digitalizálása is, ebben a szakaszban 1989-ig 

visszamenőleg. http://eur-lex.europa.eu/en/newsletter/newsletter_20110627.htm  
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Új könyvek az Európai Dokumentációs Központban 
 
 Ausgehend von den Grundlagen des Vertrags von Lissabon und der 
systematischen Zusammenhänge analysiert das Handbuch unter 
besonderer Berücksichtigung ihrer Auswirkungen auf das deutsche 
Strafverfahren: 
 

• die historischen Wurzeln und die Grundlagenfragen der 
europäischen Strafrechtsintegration 

• alle wichtigen Deliktsbereiche, von den Betrugs- und Finanzdelikten 
über Schleuserkriminalität oder Wettbewerbsstrafrecht bis hin zum 
Lebensmittelstrafrecht 

• alle Fragen der justiziellen Zusammenarbeit – z.B. Rechtshilfe, 
Europäischer Haftbefehl, Europäische Beweisanordnungen, 
Anerkennung von Geldstrafen wie Bußgeldern 

• alle Fragen der Zusammenarbeit von Polizei und Zoll (einschließlich der damit 
zusammenhängenden Probleme des Datenschutzes) 

• Einrichtungen der Strafverfolgung und deren Funktionsweisen (u.a. OLAF, Europol, Eurojust).  
 
Mit dem Handbuch zum Europäischen Strafrecht ist unter Federführung des Max-Planck-Instituts für 
ausländisches und internationales Strafrecht und in Herausgeberschaft renommierter 
Strafrechtswissenschaftler nunmehr ein fundiertes und souverän geschriebenes Werk entstanden, das 
klar gegliedert, übersichtlich und verständlich keine Fragen offen lässt. 
 
Europäisches Strafrecht / [Hrsg.] Ulrich Sieber, Helmut Satzger : Max-Plank Institut für ausländisches 
und internationales Strafrecht 
Baden-Baden : Nomos ; C.H. Beck, 2011  
 
 

Wie gelingt es der EU, ihre Außenbeziehungen gegenüber Nachbarstaaten 
und auf entscheidenden Politikfeldern zu koordinieren, zu institutionalisieren 
und zu gestalten? Diese Frage ist mit gängigen Instrumenten der 
staatenbasierten Außenpolitikforschung schlecht beantwortbar. In diesem 
Band wird der Governanceansatz als analytisches Instrumentarium 
ausgearbeitet und, unter besonderer Berücksichtigung der normativen Basis 
der EU-Außenbeziehungen, in Fallstudien auf die oben gestellte Frage 
angewandt. Hierdurch wird eine wichtige Lücke der EU-Forschung 
geschlossen. 
 
Externe EU-Governance / (Hrsg.)Georg Simonis, Helmut Elbers 
Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2011 
 
 

 
 
While considerable progress has been achieved over recent decades in terms 
of gender equality, gaps remain. Women are still concentrated in the lower-paid 
sectors of the labour market and are under-represented in decision-making. The 
European Commission’s Strategy for Gender Equality lays down its programme 
in this area for 2010-15. The strategy sets out priorities including equal 
economic independence, pay, labour market opportunities and access to 
decision-making positions. It also stresses the need to promote women’s dignity 
and stop gender-based violence. The Strategy outlines EU efforts to integrate 
gender equality into its external actions regarding policies such as enlargement 
and development. Finally, it addresses horizontal issues including gender roles, 
the legislative framework and tools for promoting equality. http://bit.ly/iw30r4   
 
Strategy for equality between women and men - 2010-2015 / European Commission 
Luxembourg : EurOp, 2011 


