
 

 
 
 

APEL 
 
do członków Komisji Europejskiej 
do członków Parlamentu Europejskiego 
do członków Komitetu Regionów 
do członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
 

 
Zapraszamy do podjęcia dialogu z młodymi Europejczykami poprzez 

uczestnictwo 
w dniach 21 marca do 9 maja 2006 r. w projekcie 

 
 „Dzień Wiosny w Europie” 

 
w Państwa kraju, regionie, mieście! 

 
 
Promowanie dialogu i demokracji jest jednym z podstawowych składników rozszerzonej debaty 
między instytucjami europejskimi a obywatelami.   
 
Dlatego w trakcie okresu refleksji, zapoczątkowanego 18 czerwca 2005 r. przez szefów państw i 
rządów, postanowiliśmy zorganizować nową edycję akcji „Dzień Wiosny w Europie”, 
zapraszając szkoły ze wszystkich państw członkowskich i krajów kandydujących do podjęcia 
inicjatyw o charakterze edukacyjnym, dotyczących tematyki europejskiej.  
 
Przedsięwzięcie takie nie może się powieść bez wyraźnego i zdecydowanego zaangażowania 
deputowanych, mobilizacji działaczy terenowych i wsparcia ze strony wszystkich partnerów 
szkół, zarówno pełniących tę funkcję zawodowo, jak i tych działających w stowarzyszeniach. 
 
Prosimy Państwa zatem o pomoc. Sprawmy, by Europa stała się dla młodzieży rzeczywistością! 
Pragniemy dzięki Państwa wparciu promować tę inicjatywę wśród jak największej liczby szkół, 
zachęcając je do organizowania, w miarę dostępnych środków i według własnych pomysłów, 
dyskusji z udziałem uczniów, nauczycieli i polityków na temat wyzwań stojących przed Europą. 
Uczestnicząc w tym projekcie, dzieląc się w terenie własnymi doświadczeniami na temat Europy 
i jej różnorodności, możemy w dniach 21 marca do 9 maja 2006 r. pokazać dynamiczne, 
przyjazne młodzieży oblicze Europy.  
 



Dzięki takiemu wsparciu i uwadze, jaką poświęcą Państwo młodzieży chcącej wyrazić swe 
opinie, przyczyniamy się do tworzenia rzeczywistego i atrakcyjnego wizerunku Europy w 
oczach jej przyszłych obywateli. 
 
Licząc na Państwa udział, z góry dziękujemy za zainteresowanie opisywanym przedsięwzięciem. 
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