
 
2021 m. Europos jaunimo renginyje pateikti
pasiūlymai dėl Europos ateities
 

Atliekų perdirbimas, teisės viršenybė, daugiaklabystė ir Europos federacija tapo Europos
ateities gairėmis, dėl kurių Strasbūre diskutavo ir sutarė daugiau nei 10 tūkst. jaunų
žmonių.
 
Spalio 8–9 d. Strasbūre vyko mišraus formato Europos jaunimo renginys (EYE2021), kuris
Europos Parlamento rūmuose subūrė 5 tūkst. jaunų žmonių. Dar 5 tūkst. asmenų prisijungė
nuotoliu tam, kad galėtų aptarti daugiau nei 2 tūkst. idėjų dėl Europos ateities.
 
EYE2021 – tai Europos Parlamento konsultacijų su jaunimu, skirtų Konferencijai dėl Europos
ateities, kulminacija. Nuo 2021 m. gegužės mėn., bendradarbiaujant su visos Europos jaunimo
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organizacijomis, jaunimo idėjos apie Europos ateitį buvo renkamos platformoje youthideas.eu.
 
Renginio dalyviai diskutavo dėl tokių pasiūlymų kaip veiksmingesnis atliekų ES perdirbimas, ES
vertybes saugančio Sąjungos 7 sutarties straipsnio įgyvendinimas bei kalbų dėstymo mokyklose
reforma, siekiant skatinti daugiakalbystę. Atsižvelgdami į klimato kaitos, COVID-19 pandemijos
ir tarptautinio saugumo keliamus iššūkius ES, EYE2021 dalyviai siūlė kurti Europos federaciją, o
taip pat didinti verslo atsakomybę už aplinkos taršą.
 
20 populiariausių pasiūlymu bus apibendrinti ataskaitoje ir pristatyti Konferencijos dėl Europos
ateities dalyviams spalio 22-23 d. plenarinėje sesijoje.
 
Detalesnė informacija apie pasiūlytas idėjas pateikta čia.
 

Susisiekti 
 
 

Daugiau informacijos
2021 m. Europos jaunimo renginys
Pagrindiniai EYE2021 faktai ir skaičiai

Neil CORLETT
Head of the Press Unit

(+32) 2 28 42077 (BXL)
(+33) 3 881 74167 (STR)
(+32) 470 89 16 63
neil.corlett@europarl.europa.eu

Federico DE GIROLAMO
Press Officer / Editorial Coordinator

(+32) 2 28 31389 (BXL)
(+33) 3 881 72850 (STR)
(+32) 498 98 35 91
federico.degirolamo@europarl.europa.eu

Pranešimas spaudai

LT Servizio Stampa, Komunikacijos generalinis direktoratas
Europos Parlamentas - atstovas spaudai: Jaume Duch Guillot
Spaudos tarnybos telefonas (32 2 ) 28 33000

2 I 2

https://www.youthideas.eu/lt
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_LT-interactive.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20211011RES14617/20211011RES14617.pdf
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20211011RES14616/20211011RES14616.pdf

