
 
A kérdések az Európai Unióról alkotott 
véleményével kapcsolatosak 
 
 
1. Ön szerint milyen célt kellene szolgálnia az Európai Uniónak? 

• A béke biztosítását Európában 

• A gazdasági és társadalmi fejlődés elősegítését 

• A személyek, szolgáltatások, termékek és tőke szabad áramlásának biztosítását 

• Az alapvető emberi jogok és szabadság védelmét 

• Az előzőek mindegyikét 

• Egyéb célokat 

 
 
2. Miként tekint önmagára? Úgy mint… 

• Kizárólag szlovák állampolgár 

• Elsősorban szlovák állampolgár, másodsorban uniós állampolgár 

• Elsősorban uniós állampolgár, másodsorban szlovák állampolgár 

• Kizárólag az Európai Unió állampolgára 

 
 
 
 
3. Ön szerint mi jelenti a legnagyobb veszélyt az EU-s szabadságokra? 

• Szegénység 

• Terrorizmus 

• Kialakuló katonai konfliktus Európán belül, vagy a szomszédos területeken 

• Autokrácia és antidemoktratikus tendenciák 

• Rasszizmus és idegenellenesség 

• Nacionalizmus 

• Egyéb 

 
 
 
 

 



 
4. Az EU különös figyelmet fordít az országok és régiók együttműködésére a Duna régióban az 
EU Duna Régió Stratégiájával, melynek résztvevő országai: Ausztria, Bosznia és Hercegovina, 
Bulgária,  Csehország, Horvátország, Magyarország, Moldova, Montenegró, Németország két 
tartománya, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, és Ukrajna négy nyugati régiója.   

Igen Nem 

Úgy érzi, hogy országának előnyös a Duna Régióhoz való tartozás?   

Úgy érzi, hogy településének előnyös a Duna Régióhoz való tartozás?   

Úgy gondolja, hogy a Duna Régióban élő emberek különleges történelmi és kulturális 
kötelékkel rendelkeznek?   

 
 
 
5. Az Európai Bizottság több, mint 1000 törvény alkotója évente. Mit gondol, a legtöbbjük… 

• ... fontos kérdésekkel foglalkozik, amelyek az én életemre is hatással vannak. 

• ... nem foglalkozik fontos kérdésekkel. 

• ... fontos kérdésekkel foglalkozik, de nem érintenek engem. 

 
 
 

6. Mennyire jól informált az EU polgáraként az Önt illető jogokkal kapcsolatban?  

• Nagyon jól informált 

• Inkább jól informált 

• Nem igazán jól informált 

• Egyáltalán nem jól informált 

• Nem tudja/Nem válaszol 

 
 
7. Főként milyen hírforrásból tájékozódik az Európai Unió ügyeit illetően? 

• Televízió 

• Sajtó 

• Rádió 

• Internet 

• Egyéb 

• Nem érdeklődik az európai uniós ügyek iránt 



 
 
8. Hány éves? 

 

 
 
9. Neme: 

• Nő 

• Férfi 

 
 
10. Foglalkozási terület: 

• Diák 

• Nyugdíjas 

• Egészségügy és szociális munka 

• Oktatás 

• Igazgatás 

• Üzleti tevékenység és tanácsadás 

• Kutatás, tudomány és technológia 

• Pénzügy, biztosítás 

• Kultúra 

• Építőipar 

• Közlekedés 

• Civil szektor 

• Egyéb:.................................................................................................... 

 


