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Editorial
„Europa care entuziasmează”
Dragi cititoare/cititori,
Timp de două zile, de la 21 la 22 martie, 102 elevi cu vârste între 16 și 18
ani, veniți din cele 28 de state membre și din 5 țări candidate la aderare au
umplut culoarele și sălile clădirii Jacques Delors de râsete și voie bună.
Uneori intimidați, dar mai ales curioși, tinerii și-au pus întrebările: „La ce
folosește această deplasare?” „Oare voi fi capabil să răspund la întrebările la
care adulții încearcă în zadar să găsească un răspuns, cum ar fi «Cum să-i
facem pe oameni să voteze la alegerile europene?»”.
Ei înțeleg, dintr-odată, că răspunsurile lor vor contribui la dezbaterea privind viitorul
Europei într-un moment crucial, la câteva săptămâni până la alegerile europene din 26
mai.
Petrec câteva ore în compania lor și sunt foarte surprinsă de ce aud. „Dacă vrem să schimbăm lumea, trebuie mai întâi să ne
întrebăm ce nu merge”. Și au și exigențe: mai întâi, să fie informați, apoi să înțeleagă, să creadă într-un proiect, să se identifice
cu el, pentru ca, în final, să se angajeze, să-l promoveze și să devină mesagerii lui.
Dar, ar mai trebui ceva. Tânărul polonez Mateusz Tyszka ne sugerează ce anume: el vorbește de pasiune și le cere celorlalți
tineri „să nu renunțe niciodată la visele lor”. În plus, trebuie să fie uniți, să îndrăznească să aibă o viziune. Și iată că, astfel,
elevii își asumă un rol de vizionari.
Proiectul nostru „Europa ta, părerea ta!” le dă ocazia să descopere lecția democrației participative, atât de dragă CESE, să
învețe să dialogheze, să asculte și să ajungă la un compromis.
„Europa ta, părerea ta!” există de zece ani. Vicepreședinta responsabilă cu comunicarea, dna Irina Pari, este cea care a avut, în
2009, această idee excelentă de a-i aduce pe tineri la CESE, iar Unitatea „Vizite și publicații” a preluat ștafeta. Dacă dorim să
construim Europa cu tinerii, trebuie să ne adresăm lor, să-i îndemnăm să vorbească, să-i ascultăm. În fiecare an se propune o
nouă temă: cultura, pacea, democrația (2018), a 60-a aniversare a Tratatului de la Roma (2017), migrația (2016).
La ce concluzie au ajuns tinerii în 2019? Din cele zece recomandări propuse și votate de cei peste o sută de tineri participanți au
fost preselecționate patru (dintre care două la egalitate), și o propunere este fruntașă: „Viitorul este acum: program
pedagogic”.
Eu însămi sunt profesoară și sunt conștientă de rolul pe care școala îl joacă în viața tinerilor. Și, într-adevăr, susțin pe deplin
ideea unui program școlar obligatoriu pentru a se ajunge să se cunoască Europa și cei 60 de ani de integrare europeană.
O participantă din Regatul Unit ne-a spus că imediat după referendumul privind Brexitul, cetățenii țării sale s-au năpustit pe
Google pentru a afla, în sfârșit, ce este Uniunea Europeană. Păcat, spunea ea, că a fost nevoie de acest vot pentru ... a
descoperi Europa!
Proiectul a crescut. An de an, el reunește tineri și le insuflă pasiunea pentru Europa. Ei pot fi nu doar suporteri înfocați, dar și
(mai ales) să-și aleagă propriile lor priorități pentru UE și să-și înscrie viitorul în cadrul acestui proiect unic.
Dragi prieteni, ne vedem la anul viitor, la ediția 2020 a „Europa ta, părerea ta!” pentru noi aventuri!
Isabel Caño
Vicepreședinta responsabilă cu comunicarea

Pe scurt
Implicarea membrilor
Mulțumiri speciale sunt adresate tuturor membrilor care au vizitat școlile, pentru modul în
care s-au angajat să pregătească elevii în vederea dezbaterii de la Bruxelles: Martina
Širhalová, Dimitar Manolov, Baiba Miltoviča, Charles Vella, Martin Siecker, Arno Metzler,
Meelis Joost, Pirkko Raunemaa, Jocelyne Le Roux, Bernt Fallenkamp, Pocivavsek Jakob
Kristof, Arno Metzler, Bo Jansson, Roman Haken, Lidija Pavić-Rogošić, Marie Zvolska,
Gonçalo Lobo Xavier, Cristian Pîrvulescu, Andreas Pavlikkas, Piroska Kallay, Ronny Lannoo,
Josiane Willems, Brian Curtis, Ionuț Sibian, Antonio Longo, Javier Doz Orrit, Renate Heinisch,
Alfred Gajdosik, Seamus Boland, Daiva Kvedaraitė, Aristotelis Thomopoulos, Krzysztof Pater.
(ks)

„Europa ta, părerea ta!” în presă
Austria – ORF.at Liceenii construiesc politicile UE
Croatia – Jutarnji List: TINERETUL DIN ZAGREB LA BRUXELLES: Lara, Nikola și Patrick au
abordat tema alegerilor europene și a modului în care tinerii pot fi încurajați să participe la
ele
Finlanda – HAAPAVESI LEHTI: Un grup de liceeni reprezintă Finlanda la Bruxelles
Franța – Ouest France: Saint-Brieuc. Acești liceeni din Saint Charles consideră că „noi
suntem viitorul Europei”
Italia– Servizio Informazione Religiosa: Tineret: La Bruxelles, 102 liceeni din întreaga UE
urmează să participe la ediția 2019 a evenimentului „Europa ta, părerea ta!”
Malta – Malta Today: Propunerea adolescenților maltezi privind o programă de învățământ obligatorie la nivelul UE urmează să fie
prezentată membrilor Parlamentului European
Muntenegru – Grad Kulture: „EUROPA TA, PĂREREA TA!” Liceenii din Niksic au reprezentat cu succes Muntenegru la Conferința
„EUROPA TA, PĂREREA TA!”, desfășurată la Bruxelles
Portugalia – ROSTOS: Trei elevi de la Colegiul Minerva do Barreiro se află la Bruxelles pentru a reprezenta Portugalia la Forumul
„Europa ta, părerea ta!”
România – Cuvântul Libertații: Trei elevi și un profesor din Băilești reprezintă România la Bruxelles
Regatul Unit – Government Europa: Un eveniment politic organizat pentru tineret examinează politicile și educația

Publicații noi
Povestea digitală a manifestării Your Europe, Your Say! (Europa ta, părerea ta!)
Prima ediție a manifestării emblematice Your Europe, Your Say! (Europa ta,
părerea ta!) a CESE a avut loc la 15-17 aprilie 2010. Acum, o publicație digitală
ilustrează cei zece ani ai angajamentului manifestării YEYS de a-i implica pe
tinerii din întreaga Europă în elaborarea politicilor, punând în lumină problemele
abordate de aceștia și propunerile care apar în timpul dezbaterilor lor, precum și
rezultatele aferente, pentru a demonstra cât este de valoroasă contribuția
tinerilor la configurarea Europei.
Publicația oferă o paletă largă de conținuturi multimedia, în special videoclipuri și vizează
atât publicul larg cât și părți interesate specifice cum ar fi asociațiile de tineret, școlile,
profesorii și asociațiile de părinți, mass-media etc. De asemenea, scopul publicației este de a
insufla un sentiment de comunitate în rândul foștilor participanți YEYS și de a-i ajuta să
păstreze vie această moștenire.
Concepută pentru a fi citită pe dispozitivele mobile (tablete și telefoane inteligente), ea va fi
disponibilă în toate limbile pe site-ul web al Comitetului. (ks)

Știrile CESE
Tinerii europeni doresc ca educația și platformele de comunicare socială să
stimuleze democrația și participarea cetățenilor în UE

O programă obligatorie despre politici europene, menită să-i ajute pe cetățeni să voteze în cunoștință de cauză, a fost
cea mai votată propunere la ediția 2019 a manifestării „Europa ta, părerea ta!”
(Your Europe, Your Say — YEYS), organizată pentru tineri de Comitetul Economic
și Social European (CESE) la 21 și 22 martie 2019. Alături de alte trei propuneri
selecționate, axate pe utilizarea noilor tehnologii și a platformelor de comunicare
socială pentru a spori participarea la alegerile europene, programa va fi trimisă
spre examinare Parlamentului European.
După 2 de zile de discuții și dezbateri animate, cei 99 de liceeni, în vârstă de 16 - 17 ani,
selectați pentru YEYS 2019, au prezentat 10 recomandări în cadrul unei sesiuni plenare
finale. Educația și platformele de comunicare socială s-au aflat în centrul atenției și o serie
de proiecte au combinat platformele online și întâlnirile directe/ pentru a pune în legătură
societatea civilă și factorii de decizie politică. Cele patru propuneri care au întrunit cel mai mare număr de voturi au fost:
1. #Viitorul este acum, un proiect de curs obligatoriu pentru școlile din întreaga Europă, conceput pe trei direcții: practică, cu
vizitarea instituțiilor UE; teoretică, cu teste și prezentări; o platformă interactivă, care să propună teste și materiale video.
2. EU&U.EU, un site internet care să sintetizeze informații despre UE și alegerile UE, pentru a spori transparența și gradul de
conștientizare, bazat pe utilizarea intensivă a mijloacelor de comunicare sociale și a conținuturilor multimedia.
3. (la egalitate) Europe E-VOTE, o propunere de a stabili ca ziua alegerilor să devină zi de sărbătoare națională și de a promova
votul electronic și From You to EU, o inițiativă ce propune mijloace de conectare a politicienilor la mișcările sociale și de conlucrare în
vederea găsirii unor soluții.
Celelalte propuneri prezentate de liceeni au fost următoarele:
#Insta (nt) vote: îmbunătățirea performanței conturilor UE de pe platformele de comunicare socială, prin includerea unor conținuturi
de înaltă calitate adresate în mod specific tinerilor, cum ar fi scurte materiale video și comentarii ale influențatorilor, menite să
sporească gradul de conștientizare și de participare.
Network of Young Europeans , un proiect ce urmărește informarea cu privire la acțiunile și limitele UE, punerea în legătură a
cetățenilor europeni și desfășurarea de dezbateri prin intermediul unei platforme internet, pentru a lansa proiecte și a publica
rezultatele acestora.
Find(ing) your voice, un proiect care presupune organizarea, de trei ori pe an, a unui summit care să ofere tinerilor europeni și
politicienilor posibilitatea de a participa împreună la dezbateri și diverse activități plus un site web cu conținuturi și informații
interactive.
Shape your future – express yourself , constă dintr-un site internet destinat tinerilor sub 26 de ani, care să le permită să-și afirme
opiniile pe diverse teme. Utilizatorii ar putea să emită aprecieri pozitive sau negative cu privire la aceste opinii, cele mai populare
urmând să fie prezentate Parlamentului European.
SharEU, o aplicație care ar putea fi utilizată pentru a pune în legătură inițiativele sociale și instituțiile UE, cu moderatori specializați
care să prezinte Parlamentului European un raport lunar privind inițiativele postate, contribuind astfel la crearea unei legături mai
strânse cu cetățenii.
Voices worth being heard , o platformă de promovare a unor inițiative și discursuri, pentru a-i încuraja pe alegători să se implice și
să-și apere propriile idei. Publicul ar urma să selecteze inițiativele care să fie prezentate Parlamentului European.
Liceenii au fost întâmpinați de dl Luca Jahier , președintele CESE; care a declarat: " Vă rugăm să vă implicați în această luptă, fiți
provocatori, pentru că luptați nu numai pentru propriul vostru viitor, ci și pentru al nostru al tuturor”.". Isabel Caño, vicepreședinta
CESE pentru comunicare, a încheiat evenimentul cu următoarele observații:"„Suntem mândri că vă împărtășiți ideile, visele,
entuziasmul și soluțiile într-o instituție precum CESE, unde toți învățăm să negociem pentru a ajunge la un consens."". (dgf)

Aflat la cea de-a zecea ediție, evenimentul „Europa ta, părerea ta!” (Your
Europe, Your Say! – YEYS) este mai relevant ca oricând, afirmă inițiatoarea sa
Cu ocazia împlinirii a zece ani de la lansarea evenimentului YEYS, CESE Info a
întâlnit-o pe dna Irini Pari, fostă vicepreședintă a Comitetului și inițiatoare – în
2010 – a YEYS, pentru o retrospectivă asupra începuturilor acestui eveniment și
pentru a privi către viitorul Europei.
CESE Info: Dna Pari, puteți să ne spuneți cum s-a născut această inițiativă? Care a
fost sursa sa de inspirație?
Irini Pari: În calitate de vicepreședintă responsabilă cu comunicarea, am dorit să mă
adresez tinerilor europeni. Am dorit să le ofer acestor interlocutori insoliți posibilitatea de a
trăi, de a înțelege și de a împărtăși Europa în mod direct, ocolind stereotipurile, și să-i
încurajez să se implice activ în societate. Am dorit să văd stelele de pe steagul european
strălucind în ochii acestor tineri, iar visul mi s-a împlinit.
Sunteți mulțumită de modul în care a evoluat YEYS de-a lungul timpului?
Da! Este o adevărată satisfacție să vezi cum se dezvoltă și crește ceea ce ai creat tu însăți. Cea mai mare răsplată este să știi că ai
pătruns în mii de inimi tinere, din întreaga Europă. Profit de această ocazie pentru a le mulțumi călduros tuturor vicepreședinților
responsabili cu comunicarea, care au dus ștafeta mai departe, în special lui Isabel și întregii echipe a YEYS, pentru că au urmărit acest
eveniment cu atât de mult entuziasm și cu atâta pasiune și pentru activitatea de succes pe care au desfășurat-o de-a lungul anilor.
Cum vedeți rolul tinerilor în construirea Europei, acum și pe viitor? Cred cu tărie în tineri și în dinamismul lor. Tinerii de
astăzi cresc în timpuri dificile și pline de provocări, însă fiecare provocare reprezintă și o extraordinară oportunitate!
Uitați-vă la tinerii cu vârste între 18 și 34 de ani – așa-numita generație Y –, care găsesc deja răspunsuri, explorând noi
căi grație economiei bazate pe partajare și platformelor, dezvoltând spiritul antreprenorial, conferind semnificație și
valoare vieții lor profesionale, alegând înainte de toate să contribuie la societate și la combaterea schimbărilor
climatice. În contextul acțiunilor ferme în domeniul climei pe care le întreprind tinerii în prezent, aș putea spune că
YEYS se dovedește a fi mai relevant ca niciodată – tinerii doresc să ia cuvântul, iar noi li l-am acordat în mod proactiv!

Cum evaluați YEYS 2019?
Ca la fiecare ediție, sunt impresionată de rezultate! Anul acesta, adolescenții veniți din întreaga Europă au dezbătut
tema Votați pentru viitor. Ei au solicitat mai multă educație, mai multă informare și mai multă transparență, prin toate
mijloacele disponibile – site-uri web interactive, lecții, contacte, activități, ședințe – și cu implicarea tuturor – cetățeni
vârstnici, tineri, politicieni, mișcări sociale, experți și mass-media.
Cum ar trebui să fie, în opinia dumneavoastră, o Europă ideală?
Visez la o Europă profund democratică, în care alegerile, repartizarea competențelor, drepturile fundamentale și statul de drept să fie
respectate. O Europă în care să existe o democrație înfloritoare, dinamică, independentă și participativă, bazată pe dialog. Știm foarte
bine că nu există doar un singur adevăr în viață! Este important să fie înțelese punctele de vedere ale altor persoane, să se
construiască punți, să se găsească sensul unui scop comun și să primeze binele comun, nu interesele individuale. Sunt mândră că
sunt membră a acestui Comitet, căci chiar asta facem noi aici. Da, Europa reprezintă o provocare. Da, Europa este complicată. Da,
Europa este imperfectă, dar în aceasta constă frumusețea ei. Construirea Europei este un drum lung și dificil, dar care merită parcurs.
Haideți să îl străbatem împreună!

Evenimentul YEYS din perspectiva foștilor participanți: o experiență
transformatoare
Prima ediție a evenimentului „Europa ta, părerea ta” (Your Europe, Your Say) a avut loc în
2010, când tocmai începuse criza financiară devastatoare, toate instituțiile UE aveau alți
președinți, iar Brexit era un concept necunoscut. Pe vremea când Instagram nu exista,
WhatsApp fusese tocmai creat, iar Twitter avea doar 100 de milioane de utilizatori, un fleac
în comparație cu cei 1,5 miliarde de utilizatori înregistrați în 2019. Multe lucruri s-au
schimbat de atunci, dar entuziasmul și energia tinerilor au rămas aceleași, iar pentru cea dea 10-a aniversare a YEYS, CESE a invitat trei foști participanți să ia parte la dezbateri și să își
împărtășească experiențele.
Carlos Aceituno din Spania a fost unul dintre participanții la ediția din 2010 a YEYS. În acel
an, erupția unui vulcan din Islanda a blocat traficul aerian din Europa, astfel încât câteva
delegații nu au ajuns la Bruxelles, iar profesorii spanioli și portughezi au fost nevoiți să-i
ducă pe elevi înapoi acasă cu o furgonetă închiriată. Dar Carlos își aduce aminte de YEYS din multe alte motive: „A fost o ocazie bună
de a învăța despre activitatea instituțiilor UE și de a crea o legătură personală cu proiectul UE.” Carlos, acum în vârstă de 25 de ani,
lucrează cu adolescenți, fiind profesor de matematică, dar este interesat și de politică: „Vreau să acumulez experiență în predare, iar
apoi, în viitor, să mă implic în inițiativele în domeniul educației destinate persoanelor cu handicap sau chiar să înființez propria
societate de consultanță în acest domeniu.” Carlos vede în mod clar influența YEYS asupra parcursului său profesional: „Nu aș putea
spune că deciziile luate s-au datorat participării mele la YEYS, deoarece la acea vreme știam deja că vreau să devin profesor, dar, cu
siguranță, acolo am înțeles legătura dintre educație și acțiunea politică.”
În 2012, în urmă cu doar șapte ani, Evita Nedzvecka a venit din Letonia să participe la a treia ediție a YEYS. În prezent, ea este cel
mai tânăr diplomat din țara sa și lucrează la Ambasada Letoniei din Oslo. O carieră strălucită care poate fi legată, de asemenea, de
experiența sa la YEYS: „Sunt convinsă că participarea la YEYS a determinat decizia mea de a studia afaceri internaționale,
îndreptându-mă spre cariera de diplomat. De asemenea, m-a ajutat să înțeleg modul de luare a deciziilor de către instituții și modul în
care oamenii pot influența aceste decizii.” Însă experiența este pozitivă și pe plan personal, întrucât unii participanți țin încă legătura
prin intermediul platformelor de comunicare socială și, după cum spune Evita, „YEYS m-a ajutat să câștig experiență și încredere în
mine însămi; după participarea la acest eveniment am știut că pot să fac orice vreau.”
Giovanni Arcari din Italia a trăit experiența YEYS în 2014 și împărtășește majoritatea punctelor de vedere ale celorlalți doi foști
participanți: „Am fost dintotdeauna interesat de politică, dar nu de partidele politice, și mulțumită YEYS am descoperit rolul CESE și al
societății civile.” În ceea ce mă privește, voi face cunoscut în continuare ce este și ce face CESE și ce experiență extraordinară este
participarea la YEYS.” Giovanni, acum în vârstă de 22 de ani, studiază inginerie mecanică în Germania. Și el evidențiază beneficiile
YEYS în ceea ce privește încrederea în sine: „A fost prima dată când a trebuit să vorbesc în public, în limba engleză. M-a ajutat cu
adevărat să depășesc anumite bariere mentale și am descoperit că pot să comunic cu oameni din alte țări, din medii diferite.”
Rolul acestor „veterani” a fost ca, prin participarea lor la dezbateri și experiența lor, să-i ajute pe participanții la ediția de anul acesta
să-și definească mai precis propriile propuneri. Cei trei au evidențiat energia și entuziasmul elevilor și au fost impresionați de
cunoștințele lor solide, obținute în cea mai mare parte prin utilizarea intensivă a mijloacelor de comunicare socială și a resurselor
online. Au fost cu toții de acord că metodologia YEYS s-a îmbunătățit considerabil: „Cred că noul format este mult mai creativ, le
permite participanților să se exprime liber”, afirmă Carlos. Giovanni împărtășește această idee, dar sugerează ca dezbaterile să fie
„puțin mai structurate”, pentru a evita distragerea atenției. Evita a încheiat dezbaterea cu un simplu adevăr: „Talentul este talent, nu
contează de unde vine sau ce metodologie folosești”, rezumând întrutotul sensul acestui eveniment. (dgf)

Comunicarea? O provocare. Platformele de comunicare socială: răspunsul.
Participanții la „Europa ta, părerea ta” (Your Europe, Your Say) sunt (doar niște) adolescenți,
însă punctul lor de vedere cu privire la afacerile europene nu diferă mult de cel al adulților:
ei sunt la fel de preocupați ca și părinții lor de expansiunea populismului, amenințările la
adresa democrației și evoluțiile recente care pot pune în pericol proiectul UE, cum ar fi
Brexitul. Ei au înțeles, de asemenea, că UE trebuie să redobândească încrederea cetățenilor
printr-o comunicare mai eficace, și au găsit chiar și o potențială soluție, care constă în
utilizarea platformelor de comunicare socială ca instrument fundamental pentru
îmbunătățirea transparenței, a gradului de conștientizare și a participării la afacerile
europene.

„În țara mea există o lipsă de informare cu privire la viitoarele alegeri europene. În ceea ce
mă privește, nu știam nimic despre acestea înainte să vin la Bruxelles”, a afirmat un elev
austriac, adăugând: „În dezbaterile lor, politicienii utilizează un limbaj pe care tinerii nu-l înțeleg.” Această problemă legată de
comunicare a fost menționată și de alți participanți, care acordă încredere în principal platformelor de comunicare socială ca
instrument de comunicare cu tinerii alegători: „Nu există practic nicio interacțiune între platformele de comunicare socială ale UE și

urmăritorii lor; conținutul este de-a dreptul plictisitor!”, a afirmat un student german.
Riscul ca această lipsă de comunicare să ducă la ascensiunea populismului de diverse tipuri și să devină o amenințare pentru
democrație și valorile europene s-a numărat printre punctele evocate în timpul dezbaterilor: „Ne-am putea culca într-o democrație,
dar trezi într-o dictatură, într-o bună zi” , a afirmat un participant la unul dintre grupuri. Mulți alți participanți au vorbit despre valorile
UE ca reprezentând elementul principal care aduce laolaltă tinerii din toate statele membre: „Provenim din țări diverse, însă luptăm
împreună pentru aceleași valori”, a afirmat o tânără, care a fost susținută imediat de un alt participant, în opinia căruia „Europa
înseamnă a fi uniți în diversitate și a încerca să menținem pacea și democrația”.
Toate aceste preocupări au fost reflectate în cele zece propuneri formulate de elevi, care au inclus, toate, nevoia de claritate și
transparență în politica de comunicare a UE. Iar în opinia acestor tineri, soluția este literalmente în mâinile noastre, sub forma
telefoanelor mobile: platformele de comunicare socială reprezintă răspunsul, deoarece permit o legătură directă între politicieni și
cetățeni. După cum a observat un elev, „Politicienii cred că tinerilor nu le pasă de politică, dar acest lucru nu este adevărat. Dar dacă
doresc ca tinerii să participe, ei trebuie să învețe cum să utilizeze cu înțelepciune mijloacele de comunicare socială!” (dgf)

„Europa ta, părerea ta!” – fapte și cifre
Pentru această a zecea ediție a YEYS s-a primit un număr record de candidaturi
(1039), dintre care 972 din statele membre ale UE și 67 din cele cinci țări
candidate
Au fost selecționate să participe 33 de școli secundare - câte una din fiecare dintre cele
28 de state membre ale UE și din cele cinci țări candidate (Albania, Macedonia de Nord,
Muntenegru, Serbia și Turcia) printr-o tragere la sorți electronică. Pentru prima dată în
istoria YEYS, s-a alăturat dezbaterii una dintre școlile europene de la Bruxelles, unde
învață copiii funcționarilor UE, cel mai adesea în limba țării de origine a părinților, și care
are, așadar, o populație școlară multilingvă și multiculturală care învață cot la cot având
unele lecții în comun.
La 20 și 21 martie 2019, 102 elevi - câte trei din fiecare școală participantă - s-au deplasat la Bruxelles pentru a lua parte la marea
dezbatere. Cel mai tânăr avea 15 ani, iar, vârsta medie situându-se. Spre deosebire de alte adunări, în acest caz, numărul femeilor
l-a depășit pe cel al bărbaților (60 față de, respectiv, 42).
Participanții s-au pregătit în prealabil pentru dezbatere, sub îndrumarea profesorului însoțitor. De asemenea, ei au primit vizita unui
membru al CESE, care a ajutat la călăuzirea dezbaterii, cu accentul pe următoarele întrebări esențiale:
Cum putem întări în viitor democrația reprezentativă?
Ce moduri de implicare politică există, pe lângă alegerile europene, și cum ai participa tu însuți?
Ce ar trebui făcut, după părerea ta, pentru a îmbunătăți participarea la vot la alegerile europene?
În cursul manifestării, elevii au lucrat sub îndrumarea unor moderatori experți, pentru a pregăti 10 recomandări de prezentat
factorilor de decizie din UE. În continuare, au fost selectate, prin vot, cele mai atractive trei propuneri .

Europa ta, părerea ta! („Europa ta, părerea ta!”) este organizată de CESE, vocea societății civile la nivel european, și constituie
evenimentul emblematic pe care Comitetul îl dedică tinerilor . Prin această inițiativă, CESE urmărește să se asigure că opiniile,
experiențele și ideile tinerei generații sunt luate în considerare în procesul de elaborare a politicilor UE.
Mai multe detalii despre YEYS2019 sunt disponibile pe pagina oficială a evenimentului. (dm & ks)

Comitetul de
redacție:

Coordonare:
Agata Berdys (ab)

CESE Info se publică de nouă ori pe
an, cu ocazia sesiunilor plenare ale
Comitetului. CESE Info este disponibil
în 23 de limbi.

Ewa Haczyk-Plumley (editor-in-chief) Katerina Serifi (ks)

CESE Info nu poate fi considerat o

Daniela Marangoni (dm)

înregistrare oficială a lucrărilor CESE,

La realizarea
acestui număr
au contribuit:
Daniela De Luca (ddl)
Daniela Marangoni (dm)
Laura Lui (ll)

Adresa:
Comitetul Economic și Social
European
Clădirea Jacques Delors, 99 Rue
Belliard, B-1040
Bruxelles, Belgia
Tel. (+32 2) 546.94.76
E-mail: eescinfo@eesc.europa.eu

pentru aceasta fiind necesară
consultarea Jurnalului Oficial al
Uniunii Europene sau a altor publicații
ale Comitetului.
Reproducerea permisă cu condiţia
menţionării CESE Info ca sursă și a
trimiterii linkului către redacţie.

aprilie 2019/4
05-2019

