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B1 (alapfok) – angol nyelv
Írásbeli
Közvetítés



MINTATESZT

Fordítsa le az alábbi szöveget! Egynyelvű és kétnyelvű nyomtatott szótár segítségét igénybe veheti.
Elérhető pontszám: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el.

FELADATLAP

Összpontszám: 15-..........=...........
Vizsgahely fővizsgáztató aláírása:

A sense of belonging to Europe
A sense of belonging comes, above all, with feeling personally involved in EU decisionmaking. Every adult EU citizen has the right to vote in European Parliament elections, and
this is an important basis for the EU’s democratic legitimacy. That legitimacy is being
increased as more powers are given to the European Parliament. National parliaments have
greater say in EU business and Europe’s citizens become more actively involved in political
movements and in setting up Europewide political parties. If you want to help shape the
European agenda and influence EU policies, there are many ways to do so. There are, for
example, online discussion forums dedicated to European affairs where you can join in the
debate, and you can post your views on Commissioners’ or MEPs’ blogs. You can also
contact the Commission or Parliament directly, online or via one of their offices in your
country. The European Union was set up to serve the peoples of Europe, and its future must
be shaped by the active involvement of people from all walks of life. The EU’s founding
fathers were well aware of this. “We are not bringing together states, we are uniting people.”,
said Jean Monnet in 1952. Raising public awareness about the EU and involving citizens in its
activities is still one of the greatest challenges facing the EU institutions today.
Forrás: ec.europa.eu/ publications/ booklets/
Letöltés ideje:2014.07.05.
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