Viitorul Europei stă în mâinile cetățenilor săi. Spațiul public european,
mai mult decât sumă a spațiilor publice naționale, este un teritoriu al
dialogului și al negocierilor. În 2019 vom avea două provocari
importante:
ALEGERILE
EUROPARLAMENTARE
și
deținerea
PREȘEDINȚIEI CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE de către țara noastră
în 01.01.2019-30.06.2019.

Misiunea Reţelei Europe Direct este de a:
•

Furniza informaţii generale pe teme ale Uniunii Europene, răspunsuri la
întrebările cetăţenilor legate de politicile Uniunii Europene, informaţii practice
cu privire la numeroase aspecte, cum ar fi demersurile necesare pentru
recunoaşterea studiilor sau modalităţile de introducere a unei plângeri
împotriva produselor periculoase;

•

Oferi consultanţa cetaţenilor pentru a-i ajuta să depaşească probleme
practice in exercitarea drepturilor în Europa;

•

Promova activ, la nivel local şi regional, dezbateri privind Uniunea Europeană
şi politicile sale;

•

Îmbunătăţi diseminarea informaţiilor dinspre instituţiile Uniunii Europene
spre cetăţeni în funcţie de nevoile specifice ale acestora;

•

Genera pentru publicul larg oportunitatea de transmitere de feedback
instituţiilor Uniunii Europene sub formă de întrebări, opinii sau sugestii;

Contact Uniunea Europeană
www.europa.eu
EUROPE DIRECT | Punctul de contact central, Bruxelles
Tel. GRATUIT in limba română: 00 800 6789 1011

Contactaţi Centrul de Informare Europe Direct Sibiu pentru:

» răspunsuri la întrebări despre drepturile dumneavoastră în
calitate de cetăţean al UE, despre fonduri europene etc.;
» invitaţii la evenimente locale de informare/socializare cu privire
la Uniunea Europeană
» documente şi publicaţii ale UE;
» trimiteri la alte surse de informaţii;
» date de contact pentru organizaţiile relevante;
» acces la publicaţiile şi documentele UE (în format electronic sau
tipărit);
» sprijin pentru a găsi informaţii detaliate cu privire la legislaţia şi
integrarea europeană, precum şi la politicile şi instituţiile UE;
» oportunităţi de formare a studenţilor în domeniul identificării de
date şi al cercetării legate de aspecte europene, voluntariat
» constituire platforme cetaţeneşti
» implicarea activă a elevilor în înţelegerea conceptul european
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