U Rijeci, 30. ožujka 2015.

PREDMET: Izvještaj s EU konferencije za mlade održane u Rigi (23.-27. ožujka
2015.)
EU konferencija za mlade organizirano u sklopu Latvijskog predsjedavanja Vijećem EU-a,
održala se 23.-27. ožujka 2015. u Rigi te je to druge konferencija za mlade u sklopu IV ciklusa
stuturiranog dijaloga. Konferencija mladih EU je jedna od prekretnica u procesu
strukturiranog dijaloga i forum za kontinuirano zajedničko promišljanje o prioritetima,
provedbama i praćenju europske suradnje u području mladih.
Konferencija se temeljila na rezultatima nacionalnih konzultacija provedenih u 28 zemalja
članica Europske unije, kao i izvješća dostavljenih od strane međunarodnih nevladinih
organizacija mladih kojim se mapirala participacija mladih u Europi.
Tema konferencije je bila "Osnaživanje mladih za političko sudjelovanje u demokratskom
životu u Europi" a tijekom tematskih radionica na 7 različitih tema, konferencija je rezultirala s
14 zajedničkih preporuka kroz rad na plenarnim sjednicama i radionicama na kojima je radilo
preko 200 mladih ljudi i donositelja odluka iz cijele Europe, kao članovi nacionalnih delegacija.
Preporuke su sastavljene uzimajući u obzir prijedloge, ideje i mišljenja više od 40 000 mladih
Europljana koji su sudjelovali u širokom procesu konzultacija poznatih kao strukturirani
dijalog. Pitanja političkog sudjelovanja mladih bit će iznesena na političkoj raspravi EU
ministara mladih odgovornih za obrazovanje, mlade, kulturu i sport koja će se održati 18.
svibnja 2015. godine. Zaključci Vijeća ministara biti će raspravljeni za završnoj konferenciji za
mlade u sklopu IV ciklusa koja će se održati u Luksemburgu u rujnu ove godine.
Hrvatsku delegaciju i na ovoj konferenciji činili su članovi Nacionalne radne skupine za
strukturirani dijalog sastavljeni od predstavnika Ministarstva socijalne politike i mladih,
Mreže mladih Hrvatske i Zajednice informativnih centara za mlade u Hrvatskoj. Ispred
Zajednice na njoj je sudjelovala članica Udruge Regionalni info centar za mlade Rijeka – UMKI,
Diana Kovačić.
Preporuke pronađite ovdje.
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