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Dacă sunteți cetățeni ai unei țări din UE, sunteți și
cetățeni europeni. Dar ce înseamnă acest lucru în
practică? Ce a făcut Uniunea Europeană pentru noi?
Ei bine, în primul rând, trăim cu toții în vremuri de
pace, ceea ce este o realizare uriașă, însă nu este
singurul lucru pe care l-a făcut Europa pentru noi.
Dacă aveți între 14 și 18 ani și doriți să aflați
mai multe despre Uniunea Europeană, această
publicație este pentru voi!
De aici veți afla cum a fost construită Uniunea
Europeană, ce valori împărtășim, cine ce face în UE
și care este relevanța tuturor acestor lucruri pentru
viața voastră cotidiană. Veți afla, de asemenea,
despre numeroasele provocări cu care se confruntă
UE în prezent și care vă vor contura și vouă viitorul.
Uniunea Europeană a fost clădită în timp. Ea este
o lucrare aflată permanent „în curs de desfășurare“,
iar în curând va veni rândul generației voastre să
decidă ce este de făcut în continuare. Așadar, a venit
vremea ca și voi să vă conturați propriile opinii cu
privire la UE. Această publicație și exercițiile pe care
le conține ar trebui să vă ofere nu doar o temă de
gândire, ci și o temă de discuție despre Europa cu
prietenii și cu familia
europa.eu/!hr46dp

Această broșură este însoțită de un test online
care reprezintă un mod distractiv de a recapitula
câteva dintre temele prezentate.
Dacă aveți observații sau sugestii cu privire la
această publicație, trimiteți-le pe adresa
comm-publi-feedback@ec.europa.eu
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