Esszépályázat
„Annyira hasonló, annyira különböző, annyira európai.”
Tudtad, hogy a sikeres bővítések eredményeképpen az Európai Unió (EU) a világ
legnagyobb gazdasága, amely több mint 500 millió lakossal rendelkezik? Az EU még
soha nem játszott ilyen fontos szerepet a nemzetközi életben, mint napjainkban.
Az EU bővítési politikája segítséget nyújt a csatlakozási előkészületekhez a tagjelölt
országokban. Ezzel hozzájárul a biztonságosabb Európa megteremtéséhez,
támogatja a demokráciát és az alapvető szabadságjogokat, és megszilárdítja a
törvényhozást a csatlakozni kívánó országokban.
Az EU tagországainak száma Horvátország 2013-as csatlakozásával 28-ra nőtt.
Albánia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland (az
izlandi kormány döntése alapján az Izlanddal folytatott tárgyalásokat elnapolták),
Koszovó*, Montenegró, Szerbia és Törökország a jelöltek vagy a lehetséges jelöltek
sorába tartoznak. Közülük néhányan már megkezdték a tárgyalási folyamatot, illetve
arra várnak, hogy megkezdjék azokat, míg mások a megfelelő előkészületek
megtétele után válnak esélyessé a tagságra.
Az Európai Bizottság kíváncsi arra, hogy mit gondolsz az alábbi kérdésekről:
 Mi a véleményed a kibővült Európai Unióról?
 Hogyan tudja kezelni a kibővült Európai Unió a jövőbeni kihívásokat?
Oszd meg a gondolataidat valamelyik (vagy akár mindkét) kérdéssel kapcsolatban
maximum 1000 szóban, és nyerd meg nagyszerű díjainkat!

*

Ez a megnevezés nem érinti a státusszal kapcsolatos álláspontokat, és összhangban áll az ENSZ Biztonsági
Tanácsának 1244/1999-es határozatával és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról
szóló véleményével.
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SZABÁLYOK
Részvételi feltételek
1. A pályázatra a 28 uniós tagállam állampolgárai jelentkezhetnek.
2. A pályázaton azok vehetnek részt, akiknek az életkora a pályaművek beadási
határidejekor 18 és 25 év közé esik.
3. A pályázatra kizárólag az EU-tagállamok polgárai jelentkezhetnek.
4. Pályamű az Európai Unió hivatalos nyelvein (http://europa.eu/about-eu/factsfigures/administration/index_hu.htm) adható be.
5. A szövegeknek egyértelműen a pályázat témájához kell kapcsolódniuk.
Nevezési szabályok
6. A pályázatra 18 és 25 év közötti fiatalok nevezhetnek. A díjkiosztást
megelőzően a résztvevőknek igazolniuk kell állampolgárságukat és korukat a
bírák felé (érvényes útlevél vagy személyi igazolvány másolatával).
7. Minden pályázó csak egy pályaművet nyújthat be a versenyre. Csak saját
művekkel lehet pályázni. Benyújtás után a pályaművet már nem lehet
módosítani.
8. A pályaművek csak elektronikus formában küldhetők be az online jelentkezési
űrlapon keresztül. Az űrlapra mutató hivatkozás elérhető a Bővítési
Főigazgatóság webhelyén a verseny oldaláról. Ezenkívül minden kiegészítő
dokumentumot is elektronikus formában kell benyújtani.
9. A pályamű legfeljebb 1000 szó hosszúságú lehet (a fejléccel, a címmel és az
alcímekkel együtt).
10. A jelentkezőknek az összes szükséges mezőt ki kell tölteniük az online
jelentkezési űrlapon.
Mikor és hogyan kell benyújtani a pályaművet?
11. A leadás határideje: 2015. február 27. dél (közép-európai idő szerint).
A pályaműveket az online jelentkezési űrlapon keresztül kell beküldeni.
12. A szervezők nem juttatják vissza a pályaműveket a résztvevőknek.
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Szerzői jogok
13. Csak a pályaművek szerzői nevezhetnek, akik rendelkeznek a pályamű
szerzői és erkölcsi jogaival is. A plagizálás, amibe beleértendő egy másik
szerző megfogalmazásainak és gondolatainak jogtalan felhasználása és
sajátként való feltüntetése, a pályázatból való kizárást vonja maga után.
14. Valamennyi pályamű esetében a szerzőnél maradnak a szerzői jogok, de a
nyertes pályaművek szerzőinek hozzá kell járulniuk, hogy az Európai Unió
kiadja a művüket, és bármilyen célból felhasználhassa azt jogdíjak fizetése
nélkül. A résztvevőknek be kell jelölniük egy jelölőnégyzetet az online
jelentkezési űrlapon, amivel hozzájárulnak ezen jogok hivatalos
átruházásához.
Értékelés
15. Minden pályaművet nemzeti szinten értékelnek az ország hivatalos EUnyelveinek valamelyikén.
16. A versenykiírásnak megfelelő résztvevők közül a nemzeti zsűrik minden
országban egyetlen nyertest választanak.
17. A zsűri munkája és értékelése titkos, döntése pedig végleges.
18. A díjazottak és a többi résztvevő egyaránt értesítést kap az eredményekről.
Díjak
19. A nemzetek győztesei 2015 májusának végén háromnapos tanulmányúton
vehetnek részt Brüsszelben (Belgium). A nyertesek pályaműveit az Európai
Bizottság webhelyén teszik közzé, és a műveket a tagállamok vezető
sajtóorgánumai is megjelentethetik.
20. Az utazás dátumát és programtervét a nyertesek kiválasztása után
pontosítják.
21. A nyeremény a brüsszeli úttal kapcsolatban a következő költségeket fedezi:
Turistaosztályú retúr repülőjegyet vagy első osztályú retúr vonatjegyet a
győztes lakóhelyétől Brüsszelbe és vissza, ami a 28 EU-tagállam valamelyike
lehet, továbbá étkezést és szállást, illetve a helyi közlekedés költségeit
Brüsszelben, valamint a részvételt a szervezett programokon.
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22. A nyerteseknek minden egyéb, a brüsszeli úttal kapcsolatban felmerülő
költséget maguknak kell viselniük.
Adatvédelem
23. A regisztráció során gyűjtött személyes adatokat az Európai Bizottság
Bővítési Főigazgatósága kezeli, amely az adatokat kizárólag a pályázattal
összefüggésben fogja felhasználni.
Az Európai Bizottság elkötelezett a személyes adatok védelme mellett. „A
személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő
feldolgozása tekintetében az egyének védelméről” szóló elv az Európai
Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendeletén alapszik.
A nyertesek nevét és pályaművét nyilvánosságra hozzák, és a médiában
tudósítások jelenhetnek meg a nyertesek brüsszeli látogatásáról.
Kizárás
24. Kizárásra kerülnek az erőszakos, gyűlöletes, szexista vagy rasszista tartalmú,
illetve bármi egyéb módon sértő pályaművek, amelyek olyan anyagokat
és/vagy kijelentéseket tartalmaznak, amelyek sértik mások jogait.

A pályaművek benyújtásával a nevezők elfogadják a pályázat valamennyi
szabályát. A szabályok megszegése a pályázatból való kizárást vonhatja
maga után.
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