
 

Europees Jongerenevenement vrijdag van start
 
Een jaar voordat de Europese verkiezingen plaatvinden, zullen jongeren uit de hele EU en
daarbuiten hun prioriteiten voor de toekomst van Europa bespreken.
 
Aan de derde editie van het Europees Jongerenevenement (EYE2018) doen meer dan 8.000
jongeren mee aan zo’n 400 activiteiten, debatten, optredens en workshops in de gebouwen van
het Parlement in Straatsburg. Het evenement vindt plaats van vrijdag 1 juni  10:00 uur tot
zaterdag 2 juni 19:00 uur. De debatten zijn gericht op vijf thema's: Jong en Oud - Rijk en Arm -
Apart en Samen - Veilig en Gevaarlijk - Lokaal en Wereldwijd.
 
 
Verschillende generaties, grensoverschrijdende ideeën
 
 
 Het EYE is een internationaal evenement voor jongeren door jongeren (met de leeftijd van ca.
16-30  jaar).  De  meeste  activiteiten  worden  bedacht  en  voorbereid  door  één  van  de  130
deelnemende  jeugdorganisaties,  waaronder  het  YO!Fest,  dat  plaatsvindt  vóór  het
Parlementsgebouw.
 
 
 EP-voorzitter Antonio Tajani opent de plenaire vergadering van het evenement op vrijdag om
10.00 uur,  samen met ongeveer 50 EP-leden die deelnemen aan workshops en debatten.
Andere gerenommeerde politieke figuren zoals de voormalige Franse President Valéry Giscard
d'Estaing en Europees Commissaris voor Sociale Zaken, Marianne Thyssen gaan in debat met
de volgende generatie Europese besluitvormers. Sacharov-prijswinnaars dr. Denis Mukwege en
Lamiya Aji Bashar houden een toespraak.
 
Een EYE2018 mobiele  app met  alle  relevante informatie  en updates is  beschikbaar  voor
deelnemers en de pers.
 
 
Volgende stappen 
 
 De uitkomst van de sessies zal worden opgenomen in het EYE-rapport met de beste ideeën,
die in de herfst worden gepresenteerd tijdens speciale jeugdhoorzittingen in de Parlementaire
commissies.
 

Persbericht
31-05-2018 - 15:30
Referentienummer: 20180522IPR04026

NL Persdienst, Directoraat-generaal Communicatie
Europees Parlement - Woordvoerder: Jaume DUCH GUILLOT
Nummer centrale persdienst (32-2) 28 33000

1 I 2



 Ongeveer 816 jonge Belgen en 410 jonge Nederlanders zullen deelnemen aan de EYE van dit
jaar.
 
 

Contact 
 
 

Meer informatie
Media-advies, accreditatie, contacten (EN, FR, DE)
Het EYE-programma (Engels)
EYE 2018 op Facebook
EYE 2018 op Twitter
Multimediamateriaal

Michaela FINDEIS
(+32) 2 28 31141 (BXL)
(+33) 3 881 73603 (STR)
michaela.findeis@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180516IPR03656/european-youth-event-2018
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/programme.html
https://www.facebook.com/EuropeanYouthEvent/
https://twitter.com/EP_eye2018
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=EYE&st=&ut=&EPV_EDITED_VIDEOS=0#ap-edited-videos

