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EVROPSKI

PARLAMENT

Šola ambasadorka
Pisarna Evropskega
v Sloparlamenta
veniji je ob koncu letošnjega
šolskega
leta pripravila
v
zaključno
prireditev

gospodarstvo,

Šola
programa
ambasadorka EP, v katerem sodeluje
več kot 450 mladih iz 49 srednjih
in
iz vse Slovešol ter gimnazij
poklicnih
nije. Pred začetkom šolskih počitnic
ki
je bil za mlade pripravljen
program,
podelitev
in plaket
vključuje
priznanj
ter razpravo z evropskimi
o
poslanci
tematikah, ki jih zanimajo.
Razpravo
je vodil Igor Evgen Bergant, za dobro

ker

konja.

pa poskrbel
igralec Klemen SlaPrireditev v Festivalni dvorani je
potekala
pod naslovom EYE Slovenija
imaš moč, izberi Spitzenkandidatal
in razprave z mladimi so se
Dogodka
udeležili tudi evropski
Romaposlanki
na Tomc (EPP) in Tanja Fajon (S&D)
(EPP) in
ter poslanca
Franc Bogovič
Igor Šoltes
(Zeleni), ki so z mladimi
temah: lažne
o naslednjih
razpravljali
novice, enotni digitalni trg, krožno

za predelavo
odpadkov,
tonaža plastike
pa bo kmalu večja od tonaže rib v oceanih«. Cilj programa
Šola ambasadorka

-

Evropskega

sklopu

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

voljo

izobraževalnega

brezposelnost

mladih in

evropske volitve 2019.
Soltes je med drugim
izrazil skrb,
ki manj statehnologije,
nejo, vodijo v selitev v države, kjer so
standardi«. Evropa
mora
nižji okoljski
v svojih prizadevanjih
ves
»uporabiti
svoj vpliv za zmanjšanje
izkoriščanja
okolja in ljudi ter bolj zeleno in čisto
okolje, kjer bomo dihali brez lažnih
novic«. Prav tako bi prepovedal
izdelke
za enkratno uporabo,
saj bomo sicer do
»štiri planete Zemlja
2025 potrebovali
Igor

»umazane

parlamenta

spoznajo

odločitve
nas

EU

in Evropski
parlament
ki jih tam za

in zakone,

sprejemajo

poslanci.
veliko

je ponuditi

možnost, da bolje

srednješolcem

Tega

in
poslanke
mladi v Sloveniji
dobijo skozi redne

evropske
znanja

premalo

šolske kurikule.

ter
vse

Janez Kušar

