
1 
 

1. POLITICO 

PARLIAMENT — THE YOUNG GANG MOBILIZES: 50 young legislators are teaming up, with the support of Parliament President Martin Schulz, to 

dream up ways for the European Fund for Strategic Investments, a.k.a. Juncker Plan, to spread digital technology and tackle youth 

unemployment. The effort is coordinated by an existing group, the EU40. Eva Paunova, an MEP from the EPP Group, said in an emailed 

statement: “Cross-party collaboration and exchange of ideas will allow us to devise the best policies.” The group will hold a press conference in 

the Parliament’s press room at 11:30 am today. 

Link to article: http://politi.co/1jqyJ7y 

 

2. ANSA – the biggest Italian media agency  

 

Nasce a Bruxelles forum giovani deputati nazionali e europei 

Parlamentari italiani disertano. Partecipa solo eurodeputato Benifei 

09 ottobre, 18:58 

BRUXELLES - Si è riunito per la prima volta a Bruxelles il forum dei giovani 

deputati nazionali ed europei che vuole affrontare a livello politico le principali 

sfide che riguardano i giovani europei. L'iniziativa è del network di giovani 

eurodeputati "EU40" e ha visto la partecipazione di cinquanta deputati 

provenienti da 14 Paesi Ue. Assenti i deputati italiani, l'unico a partecipare è 

stato l'eurodeputato (Pd) Brando Benifei. 

Si chiama "Young Parliament Members European Forum" e si propone di riunire 

attorno allo stesso tavolo deputati europei e nazionali under 40 per trovare 

soluzioni concrete e condivise sul piano europeo ai principali problemi dei 

giovani, in primis la lotta alla disoccupazione e la messa in atto di misure 

concrete per la loro inclusione sociale. Il focus di quest'anno è come utilizzare il 

nuovo Piano di investimenti Juncker (Efsi) per incentivare l'innovazione e la 

http://politi.co/1jqyJ7y
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tecnologia al fine di creare nuovi posti di lavoro in Europa. Nonostante gli inviti inviati singolarmente dal network EU40, nessuno dei circa 

novanta parlamentari italiani under 40 ha risposto all'invito. Tra i sette eurodeputati italiani membri del network EU40, presente solo Brando 

Benifei (Pd). "Si tratta di un esercizio fondamentale per far avanzare le politiche comunitarie. Spesso i giovani riescono a trovare soluzioni e 

compromessi utili dove i politici più "senior", per via di retaggi del passato, non riescono", ha commentato. 

L'obiettivo, come spiega l'eurodeputato belga liberale Philippe de Backer, è quello di "avvicinare l'Europa ai parlamenti nazionali" anche 

organizzando una serie di incontri ed eventi nelle diverse capitali europee. Dopo il piano investimenti, il forum affronterà questioni come il 

supporto all'imprenditoria giovanile, alle Pmi e alle start-up. 

Link to article: http://bit.ly/1L7hv8Q 

 

3. Mouvement Réformateur 

 

 

Gilles Foret et Alexander Miessen ont participé au « Forum Européen des Young Parliament Members »: l'innovation et la technologie pour 

s'attaquer au chômage des jeunes en Europe 

 

Ces 29 et 30 septembre 2015 se tenait à Bruxelles la toute première session du Forum Européen des 

Jeunes Parlementaires de moins de 40 ans à laquelle nous avons eu le plaisir de participer. Cette 

dynamique, appelée EU40 a pour objectif de bâtir des ponts entre les différents Parlements nationaux 

et de créer un réseau durable et constant entre les Jeunes Parlementaires des 28 pays membres de 

l'Union. Il faut considérer EU40 comme une plateforme où nous, jeunes Députés, pouvons échanger 

avec nos collègues européens sur des thèmes transnationaux, profiter de nos connaissances et 

expériences respectives et ainsi créer des synergies très utiles. J'ai notamment pu rencontrer notre 

collègue libéral, l'Eurodéputé Open VLD Philippe De Backer, avec lequel nous avons pu partager les 

constats et les pistes de solutions. 

http://bit.ly/1L7hv8Q
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Le thème du Forum de cette année était plus que d'actualité et touchait à une des matières à laquelle nous sommes particulièrement attentifs : 

la lutte contre le chômage des jeunes en Europe. Les secteurs qui ont été pointés comme probables leviers de croissance et de création 

d'emplois touchent à l'innovation, aux nouvelles technologies et à l'Economie Numérique. 

Mettant en avant l'évolution technologique inéluctable que nous connaitrons dans les années à venir, le constat a été posé que le potentiel de 

l'Union Européenne dans le domaine du numérique était loin d'être atteint, notamment en terme d'éducation où les Technologies de 

l'Information et de la Communication (TIC) sont trop peu présentes pour préparer les élèves d'aujourd'hui à s'épanouir dans le monde de 

demain.  

Pourtant, de l'avis de tous, l'émergence des TIC permettrait à l'économie européenne de rester compétitive dans une économie mondiale en 

perpétuel mouvement, tout profit pour les PME, principales pourvoyeuses d'emplois tant en Belgique qu'en Communauté Germanophone et en 

Wallonie.  

Ces constats, nous les partageons largement et c'est dans cette direction que nous avons orienté nos interventions. 

En premier lieu c'est l'éducation qui semble plus que jamais représenter le facteur principal de réussite dans l'objectif de résorption du chômage, 

notamment chez les jeunes. Il faut donc mettre l'enseignement et la formation professionnelle au cœur de notre politique d'investissements. Il 

faut également anticiper l'évolution de la société : il est établit que d'ici 2020, la demande en personnel hautement qualifié pourrait s'accroître 

de 16 millions et de 3,5 millions en personnel moyennement qualifié. A l'inverse, la demande en personnel faiblement qualifié pourrait diminuer 

de 12 millions d'unités. En même temps, nous savons qu'une partie des emplois actuels en Belgique devraient être robotisés. Et les emplois qui 

se créent en parallèle s'écartent de plus en plus dans leur nature de ceux qui se perdent. Les métiers de demain seront donc très différents des 

métiers d'aujourd'hui. Il est donc nécessaire de se préparer à cette évolution, et notamment dans les qualifications qui seront nécessaires pour 

s'insérer sur le marché du travail. 

En second lieu, nous avons plaidé pour l'instauration du Marché unique du Numérique (Digital single market) au niveau européen. Il est 

impératif que l'Europe soit un des leaders mondiaux de l'Economie Numérique qui est la nouvelle révolution industrielle. Pour se faire, il est 

primordial d'en finir avec cette juxtaposition de 28 législations différentes en Europe, véritable frein à l'évolution de ce marché digital sur lequel 

nous ne sommes pas aujourd'hui compétitifs. Il faut détruire les freins à son développement et instaurer ce Marché unique du Numérique 

rapidement. Il faut permettre aux citoyens et aux entreprises de tirer profit au maximum des possibilités qu'offrent ces nouvelles technologies et 

leur faciliter l'accès aux biens et services numériques. Ce Marché unique, il devrait profiter principalement aux PME européennes qui 

rassemblent la majeure partie des jobs du continent. Ce Marché unique, c'est aussi la garantie de libérer la créativité de nos startups, de nos 

jeunes entrepreneurs et développeurs et de favoriser l'éclosion de géants européens des TIC, aujourd'hui tous sous pavillon US. A la clé, plus de 

400 milliards d'euros par an et des centaines de milliers d'emplois en Europe. Une aubaine, une nécessité. 
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Une éducation performante et adaptée ainsi qu'un Marché unique du Numérique pour traverser résolument dans le XXIème siècle et offrir de 

vraies perspectives d'avenir aux jeunes Européens, aux jeunes Belges, voici ce que nous avons plaidé au Young Parliament Members Forum. 

 

4. Social media 
 Tweet on the hashtag of the Forum – Trending topic in Belgium 

@eu40 the 1st mention of #YoungMPsForum appears on your TL. Now is Trending Topic in Belgium! #trndnl 

 

 Tweets from Senator Lorraine Higgins (Ireland), Spokesperson on Foreign Affairs, Trade & Reform 

@eu40 delighted to have attended. Great to meet you all. Keep up the great work. Breakout sessions were Many thanks for invite. 

“Delighted to attend @eu40 for Young Parliament Members. Great agenda  #youthunemployment #smes #researchinnovation” 

 

 Tweet by Chloe Smith, Conservative MP for Norwich North 
“Proud to represent United Kingdom at @eu40 #YoungMPsForum as one of our youngest MPs and as chair of APPG Youth Employment in 

@UKParliament” 

 

 Tweet by MEP Philippe de Backer introductory remarks 

 

'We as young politicians should be part of the change and be rebels to move forward' Opening #youngmembersforum @eu40 pic.twitter.com/OhriSbwE8U 

 

 Tweet from MEP Victor Negrescu 
#YoungMPsForum is about finding common solutions to European youth problems http://www.caleaeuropeana.ro/primul-forum-european-al-tinerilor-parlamentari-si-europarlamentari-organizat-

la-bruxelles-de-eurodeputatul-victor-negrescu/ … 

  

 Tweet from Roger Matthisen, Member of the Danish Parliament 
#YoungMPsForum MP Matthisen says this is a phenomenal initiative @fightingheart @negrescuvictor @debackerphil @ddalton40 @evapaunova 

https://twitter.com/trendinaliaBE/status/649282832691392512?cn=cmVwbHk%3D&refsrc=email
https://twitter.com/eu40
https://twitter.com/hashtag/YoungMPsForum?src=hash
https://twitter.com/hashtag/trndnl?src=hash
https://twitter.com/eu40
https://twitter.com/eu40
https://twitter.com/hashtag/youthunemployment?src=hash
https://twitter.com/hashtag/smes?src=hash
https://twitter.com/hashtag/researchinnovation?src=hash
https://twitter.com/NorwichChloe/status/649156541606703104?t=1&cn=bWVudGlvbg%3D%3D&sig=06c797221e3ef256c383c3359a2deb4c1128ffff&al=1&refsrc=email&iid=08230180eec947dba3169e61c371e8c7&autoactions=1443605955&uid=78321309&nid=4+1489
https://twitter.com/eu40
https://twitter.com/hashtag/YoungMPsForum?src=hash
https://twitter.com/UKParliament
https://twitter.com/debackerphil/status/649126361274150917/photo/1?cn=cmV0d2VldF9tZW50aW9uZWRfdXNlcg%3D%3D&refsrc=email
https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsearch%3Fq%3D%2523youngmembersforum%26cn%3DcmV0d2VldF9tZW50aW9uZWRfdXNlcg%253D%253D%26refsrc%3Demail&t=1&cn=cmV0d2VldF9tZW50aW9uZWRfdXNlcg%3D%3D&sig=f1d8214245f6eb6fabcaad6d3bef8fe2063ddedd&iid=aec4cf1da75d4c86a1894871bca03ec0&uid=78321309&nid=136+1029
https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Feu40%3Fcn%3DcmV0d2VldF9tZW50aW9uZWRfdXNlcg%253D%253D%26refsrc%3Demail&t=1&cn=cmV0d2VldF9tZW50aW9uZWRfdXNlcg%3D%3D&sig=e6af5c0f527453935e82222d714ef528f930eb54&iid=aec4cf1da75d4c86a1894871bca03ec0&uid=78321309&nid=136+1031
https://twitter.com/i/redirect?url=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdebackerphil%2Fstatus%2F649126361274150917%2Fphoto%2F1%3Fcn%3DcmV0d2VldF9tZW50aW9uZWRfdXNlcg%253D%253D%26refsrc%3Demail&t=1&cn=cmV0d2VldF9tZW50aW9uZWRfdXNlcg%3D%3D&sig=49a3cec7ad02db93f54d28e3ac71145c96c398f3&iid=aec4cf1da75d4c86a1894871bca03ec0&uid=78321309&nid=136+1030
https://twitter.com/negrescuvictor/status/649553158793003008
#YoungMPsForum
http://t.co/1ci0FHJs7p
http://t.co/1ci0FHJs7p
https://twitter.com/eu40/status/648912581667758080
https://twitter.com/hashtag/YoungMPsForum?src=hash
https://twitter.com/fightingheart
https://twitter.com/negrescuvictor
https://twitter.com/debackerphil
https://twitter.com/ddalton40
https://twitter.com/evapaunova
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 Tweet from MEP Victor Negrescu  
Panorama picture of #YoungMPsForum @eu40 @debackerphil  

 

 Tweet from Berivan Aslan, Member of the Austrian Parliament 
Let's start:  Young Parliament Members European Forum 

(upcoming programme by V.Negrescu & A.Mouchtar) 

#YoungMPsForum  

 

 Tweet from Senator Lorraine Higgins - dinner with her colleagues 
With my @labour colleagues from Europe @MFThomasJensen @LisbethBPoulsen @IDOliveira @eu40  

 

 Tweet from Luciana Berger, Member of Parliament for Liverpool 
In @Europarl_EN taking part in the @eu40 #youngmpsforum discussing a resolution on tackling youth unemployment and research & innovation 

 

 Tweet from MEP Philippe de Backer  
Within 10 to 15 years, everyone will be self employed' #uber #airbnb #YoungMPsForum @eu40 #thinkingfurther 

 

 Tweet from Senator Lorraine Higgins  
Interesting breakout session with Roger Havenith, Head of Unit, Directorate General for Economic and Financial Affairs on SMEs @eu40 

 

 Tweet from Berivan Aslan, Member of Austrian Parliament-Green Party NR 
Austrian Early Birds 

https://twitter.com/negrescuvictor/status/649131381822521344?t=1&cn=bWVudGlvbg%3D%3D&sig=fa90e2171d548988f4ac36a41e566383ceeea704&al=1&refsrc=email&iid=79f067b8a6db4c83853486eccffee7fc&autoactions=1443599956&uid=78321309&nid=4+1489
https://twitter.com/hashtag/YoungMPsForum?src=hash
https://twitter.com/eu40
https://twitter.com/debackerphil
https://twitter.com/Berivan_Aslan_/status/648902588323241984
https://twitter.com/hashtag/YoungMPsForum?src=hash
https://twitter.com/LorHiggins/status/648936813579497472?t=1&cn=bWVudGlvbg%3D%3D&sig=99e3af9c155b7119ac060008dfb2aa89bab36353&al=1&refsrc=email&iid=1f21f8a4939847c8a02c1e83c60b5ba3&autoactions=1443553568&uid=78321309&nid=4+1489
https://twitter.com/labour
https://twitter.com/MFThomasJensen
https://twitter.com/LisbethBPoulsen
https://twitter.com/IDOliveira
https://twitter.com/eu40
https://twitter.com/lucianaberger/status/649510166245830656
https://twitter.com/Europarl_EN
https://twitter.com/eu40
https://twitter.com/hashtag/youngmpsforum?src=hash
https://twitter.com/debackerphil/status/649159077260562433
https://twitter.com/hashtag/uber?src=hash
https://twitter.com/hashtag/airbnb?src=hash
https://twitter.com/hashtag/YoungMPsForum?src=hash
https://twitter.com/eu40
https://twitter.com/hashtag/thinkingfurther?src=hash
https://twitter.com/LorHiggins/status/649211084654649344
https://twitter.com/eu40
https://twitter.com/Berivan_Aslan_/status/649490975522463744
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#GoodMorning from #Brussels  

@kathi_kuch  

#YoungMPsForum  

 

 Tweet from Senator Lorraine Higgins on the welcoming speech of Martin Schulz 
Pres of EU Parliament @MartinSchulz addresses #YoungMPsForum @eu40. Witty &engaging. Met him during my #ep14 campaign  

 

 Tweet from MEP Eva Paunova 
Debating with more than 50 MPs from all across Europe #YoungMPsForum @eu40 @ManfredWeber #youth #employment  

 

 Tweet from MEP Eva Paunova 
There are two sides of the migration coin - #humanity and strict #border #control @ManfredWeber @eu40 @EPPGroup  

 

 Tweet from MEP Siegfried Muresan about the address of Manfred Weber  
Young MEPs & MPs discussing w @ManfredWeber. He taught us to focus on people's challenges, not only on news. via @eu40  

 

 Tweet from MEP Eva Paunova about the speech of Manfred Weber  
About Europe's future from a truly passionate European and visionary politician @ManfredWeber @eu40 #YoungMPsForum  

 

 Tweet from Mairead McGuinness, VP of the European Parliament 
@PconnaughtonTD @ManfredWeber @eu40 @Europarl_EN  

 

 Tweet from MEP Eva Paunova on the press conference  

https://twitter.com/hashtag/GoodMorning?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Brussels?src=hash
https://twitter.com/kathi_kuch
https://twitter.com/hashtag/YoungMPsForum?src=hash
https://twitter.com/LorHiggins/status/649239048284979200
https://twitter.com/MartinSchulz
https://twitter.com/hashtag/YoungMPsForum?src=hash
https://twitter.com/eu40
https://twitter.com/hashtag/ep14?src=hash
https://twitter.com/evapaunova/status/649249063142051840
https://twitter.com/hashtag/YoungMPsForum?src=hash
https://twitter.com/eu40
https://twitter.com/ManfredWeber
https://twitter.com/hashtag/youth?src=hash
https://twitter.com/hashtag/employment?src=hash
https://twitter.com/evapaunova/status/649250719816654848
https://twitter.com/hashtag/humanity?src=hash
https://twitter.com/hashtag/border?src=hash
https://twitter.com/hashtag/control?src=hash
https://twitter.com/ManfredWeber
https://twitter.com/eu40
https://twitter.com/EPPGroup
https://twitter.com/SMuresan/status/649270916724191232
https://twitter.com/ManfredWeber
https://twitter.com/eu40
https://twitter.com/evapaunova/status/649249759379722240
https://twitter.com/ManfredWeber
https://twitter.com/eu40
https://twitter.com/hashtag/YoungMPsForum?src=hash
https://twitter.com/MaireadMcGMEP/status/649314514563936256
https://twitter.com/PconnaughtonTD
https://twitter.com/ManfredWeber
https://twitter.com/eu40
https://twitter.com/Europarl_EN
https://twitter.com/evapaunova/status/649522522262761472
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#Press conference on the #YoungMPsForum and the outcomes of debates on #SMEs #EFSI #youth #employment @eu40  

 

 Tweet from MEP Philippe de Backer on the press conference 
Press conference #YoungMPsForum. Bringing EU to national parliaments&work more closely together EP'#vlaparl #kamer  

 

 Tweet from Mairead McGuinness, VP of the European Parliament 
@PconnaughtonTD in @Europarl_EN young parliament members @eu40  

 

 Tweet from Mairead McGuinness, VP of the European Parliament 
@LorHiggins welcome to the @Europarl_EN hope you enjoyed @eu40 event 

 

 Tweet from MEP Siegfried Muresan 
.@EU_Commission Chief Spokesman @MargSchinas and myself talking to young MPs about EU policy making. @eu40  

 

 

5. Romanian Chamber of Deputies 

În categoria Comunicat de presă 01 octombrie 2015 

privind participarea unei delegaţii a Camerei Deputaţilor la Forumul tinerilor Membri ai Parlamentului (Bruxelles, 29 septembrie - 1 octombrie 

2015) 

Doamnele deputat Cristina Pocora şi Valeria Schelean şi domnii deputaţi Viorel Marian Dragomir, Alexandru Nazare, Ionescu Aurelian, Adrian 

Miroslav Merka, Răzvan Rotaru şi Zsolt Molnar au luat parte, în perioada 29 septembrie – 1 octombrie 2015, la Bruxelles, la Forumul tinerilor 

Membri ai Parlamentului. 

https://twitter.com/hashtag/Press?src=hash
https://twitter.com/hashtag/YoungMPsForum?src=hash
https://twitter.com/hashtag/SMEs?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EFSI?src=hash
https://twitter.com/hashtag/youth?src=hash
https://twitter.com/hashtag/employment?src=hash
https://twitter.com/eu40
https://twitter.com/debackerphil/status/649523634189549568
https://twitter.com/hashtag/YoungMPsForum?src=hash
https://twitter.com/hashtag/vlaparl?src=hash
https://twitter.com/hashtag/kamer?src=hash
https://twitter.com/MaireadMcGMEP/status/649248514883588096
https://twitter.com/PconnaughtonTD
https://twitter.com/Europarl_EN
https://twitter.com/eu40
https://twitter.com/MaireadMcGMEP/status/649252124992368640
https://twitter.com/LorHiggins
https://twitter.com/Europarl_EN
https://twitter.com/eu40
https://twitter.com/SMuresan/status/649511017488252928
https://twitter.com/EU_Commission
https://twitter.com/MargSchinas
https://twitter.com/eu40
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Forumul a fost organizat sub înaltul patronaj al Parlamentului European şi a avut ca temă de dezbatere "Şomajul în rândul tinerilor, în contextul 

Planului de Investiţii al Comisiei Europene", fenomen care a crescut la un nivel alarmant în multe State Membre în perioada crizei financiare. 

Programul Forumului de la Bruxelles a inclus dezbateri pe marginea unui proiect de rezoluție privind viitorul unei Europe moderne, precum și 

dezbateri în trei sesiuni de lucru prezidate de reputați economiști europeni, în care au fost abordate teme ce vizează șomajul în rândul tinerilor și 

incluziunea acestora; IMM-urile și domeniul Cercetării și Inovării. 

Parlamentarii români au luat cuvântul în cadrul Forumului precizând, printre altele, că o problemă cu care ne confruntăm azi în România este 

libera circulaţie a forţei de muncă în Europa. Dacă în primii ani ne-am bucurat de libertatea de a circula şi a munci în orice ţară a UE, acum 

suntem în situaţia în care statul român constată ca a investit în pregătirea universitară a tinerilor, dar roadele investiţiei sunt culese de ţările 

vestice, care încă reprezintă mirajul tinerei generaţii prin nivelul salariului şi condiţiilor de muncă oferite. În opinia parlamentarilor români, 

relansarea investiţiilor este un element esenţial pentru creşterea economiei ţărilor membre UE, alături de creşterea capacităţii de cheltuire a 

fondurilor alocate de UE Iniţiativei pentru Ocuparea Tinerilor. 

De asemenea, în cadrul interviurilor acordate de parlamentarii români Radioului TV Arthis Bruxelles, a fost subliniat faptul că tinerii sunt 

optimişti, creativi şi inovativi în ceea ce priveşte domeniul afacerilor, dar din păcate nu dispun de banii necesari începerii unei afaceri şi se tem 

de practicile birocratice. 

Link to article: http://bit.ly/1Pa6yal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/1Pa6yal
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6. Romanian MEPs S&D Group 

 

Primul Forum European al Tinerilor Parlamentari și Europarlamentari, organizat la Bruxelles de 

europarlamentarul Victor Negrescu 

 

Participantii Forumului European al Tinerilor Parlamentari si EuroparlamentariPeste 50 de 

parlamentari, proveniți din 15 state europene și din toate grupurile politice, au participat, la 

Bruxelles, în perioada 29 septembrie – 1 octombrie, la prima ediție a Forumului European al 

Tinerilor Parlamentari și Europarlamentari, organizat la inițiativa eurodeputatului român 

Victor Negrescu. În cadrul evenimentului – care s-a bucurat de sprijinul și prezența 

Președintelui Parlamentului European, Martin Schulz, dar și de susținerea rețelei tinerilor 

europarlamentari EU40 – a fost adoptată de către participanți o rezoluție referitoare la 

combaterea șomajului în rândul tinerilor în contextul aplicării Planului de Investiții al 

Comisiei Europene. Rezoluția adoptată se referă, totodată, la nevoia de a crea instituții mai 

transparente și de a valorifica potențialul european din domeniul IT&C. Inițiatorul 

Forumului, europarlamentarul PSD Victor Negrescu, a subliniat că dorește să aducă laolaltă 

reprezentanții tinerei generații din politica europeană cu scopul de a da naștere unor soluții pentru problemele cele mai presante ale Europei de 

astăzi, cum este șomajul crescut în rândul tinerilor – tema centrală a primului astfel de Forum. Eurodeputatul român a arătat, de asemenea, că 

tinerii politicieni europeni trebuie să se coalizeze pentru a răspunde provocărilor, trecând dincolo de apartenențele politice. „Intenția noastră 

este de a-i conecta pe cei mai buni parlamentari și eurodeputați tineri pentru a schimba împreună Europa. Nu este un secret faptul că tinerii nu 

se mai simt reprezentaţi de liderii politici de astăzi, iar acest lucru se reflectă inclusiv în statistici – în Europa, media de vârstă a aleşilor 

parlamentari fiind de 53 de ani. În faţa pericolului şomajului, stresului profesional sau riscului de izolare socială, tineretul de astăzi riscă să îşi 

piardă încrederea în democraţie şi în proiectul european. Noi, tânăra generație de politicieni europeni, suntem o parte esențială a soluției la 

aceste probleme. Trebuie să formăm o coaliție dincolo de grupurile politice și de ideologii, iar acesta este cel mai important mesaj al Forumului. 

Unul dintre obiective este de a asigura o colaborare mai strânsă între Parlamentele naționale și cel de la Bruxelles, pentru a rezolva unele dintre 

problemele cele mai urgente din Europa. De aceea vom crea o reţea de tineri parlamentari şi europarlamentari în toată Europa menită să 

genereze un dialog pe subiectele de interes pentru tinerii europeni”, a declarat eurodeputatul Victor Negrescu în cadrul Forumului European al 

Tinerilor Parlamentari și Europarlamentari. Președintele Parlamentului European, Martin Schulz, i-a felicitat pe eurodeputatul Victor Negrescu și 

pe membrii rețelei EU40 pentru inițiativă și organizare, subliniind la rândul său că este nevoie de o relație mai strânsă între legislativul european 
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și cele naționale și apreciind că Forumul European al Tinerilor Parlamentari și Europarlamentari este un important pas în acest sens. La 

eveniment au mai participat şi reprezentaţi ai Comisiei Europene, prin purtătorul de cuvânt Margaritis Schinas, directorul pe tranzacţii speciale al 

Băncii Europene pentru Investiţii Nick Jennett, precum și liderul Grupului PPE, Manfred Weber.Victor Negrescu si Presedintele PE Martin Schulz 

in cadrul Forumului. 

Link to article: http://bit.ly/1LDv2SO 

 

7. Stiripesurse.ro 

 

Primul Forum European al Tinerilor Parlamentari și Europarlamentari organizat de Victor Negrescu 

Autor: Cristi Șelaru, Redactor 

Publicat: 01/10/2015 

Peste 50 de parlamentari, proveniți din 15 state europene și din toate grupurile politice, au participat, la Bruxelles, în perioada 29 septembrie – 1 

octombrie, la prima ediție a Forumului European al Tinerilor Parlamentari și Europarlamentari, organizat la inițiativa eurodeputatului român 

Victor Negrescu. 

În cadrul evenimentului – care s-a bucurat de sprijinul și prezența Președintelui Parlamentului European, Martin Schulz, dar și de susținerea 

rețelei tinerilor europarlamentari EU40 – a fost adoptată de către participanți o rezoluție referitoare la combaterea șomajului în rândul tinerilor 

în contextul aplicării Planului de Investiții al Comisiei Europene. Rezoluția adoptată se referă, totodată, la nevoia de a crea instituții mai 

transparente și de a valorifica potențialul european din domeniul IT&C. 

Inițiatorul Forumului, europarlamentarul PSD Victor Negrescu, a subliniat că dorește să aducă laolaltă reprezentanții tinerei generații din politica 

europeană cu scopul de a da naștere unor soluții pentru problemele cele mai presante ale Europei de astăzi, cum este șomajul crescut în rândul 

tinerilor – tema centrală a primului astfel de Forum. 

Eurodeputatul român a arătat, de asemenea, că tinerii politicieni europeni trebuie să se coalizeze pentru a răspunde provocărilor, trecând 

dincolo de apartenențele politice. 

„Intenția noastră este de a-i conecta pe cei mai buni parlamentari și eurodeputați tineri pentru a schimba împreună Europa. Nu este un secret 

faptul că tinerii nu se mai simt reprezentaţi de liderii politici de astăzi, iar acest lucru se reflectă inclusiv în statistici – în Europa, media de vârstă 

http://bit.ly/1LDv2SO
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a aleşilor parlamentari fiind de 53 de ani. În faţa pericolului şomajului, stresului profesional sau riscului de izolare socială, tineretul de astăzi riscă 

să îşi piardă încrederea în democraţie şi în proiectul european. 

Noi, tânăra generație de politicieni europeni, suntem o parte esențială a soluției la aceste probleme. Trebuie să formăm o coaliție dincolo de 

grupurile politice și de ideologii, iar acesta este cel mai important mesaj al Forumului. Unul dintre obiective este de a asigura o colaborare mai 

strânsă între Parlamentele naționale și cel de la Bruxelles, pentru 

a rezolva unele dintre problemele cele mai urgente din Europa. 

De aceea vom crea o reţea de tineri parlamentari şi 

europarlamentari în toată Europa menită să genereze un dialog 

pe subiectele de interes pentru tinerii europeni”, a declarat 

eurodeputatul Victor Negrescu în cadrul Forumului European al 

Tinerilor Parlamentari și Europarlamentari. 

Președintele Parlamentului European, Martin Schulz, i-a felicitat 

pe eurodeputatul Victor Negrescu și pe membrii rețelei EU40 

pentru inițiativă și organizare, subliniind la rândul său că este 

nevoie de o relație mai strânsă între legislativul european și cele 

naționale și apreciind că Forumul European al Tinerilor 

Parlamentari și Europarlamentari este un important pas în acest 

sens. 

La eveniment au mai participat şi reprezentaţi ai Comisiei 

Europene, prin purtătorul de cuvânt Margaritis Schinas, directorul pe tranzacţii speciale al Băncii Europene pentru Investiţii Nick Jennett, precum 

și liderul Grupului PPE, Manfred Weber. 

 

Link to article: http://bit.ly/1QkH2gb 

 

 

 

http://bit.ly/1QkH2gb
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8. Parlamentor.ro 

Primul Forum European al Tinerilor Parlamentari şi Europarlamentari, organizat de Victor Negrescu 

 

C.M.  01.10.2015 - 15:01 actualizat: 02.10.2015 - 02:08 

Peste 50 de parlamentari, din 15 state şi din toate grupurile politice, au participat, la Bruxelles, între 29 septembrie şi 1 octombrie, la prima 

ediţie a Forumului European al Tinerilor Parlamentari şi Europarlamentari, organizat de Victor Negrescu. 

Tema centrală a primei ediţii a Forumului a fost combaterea şomajului în rândul tinerilor, participanţii adoptând o rezoluţie în acest sens. 

Iniţiatorul Victor Negrescu a arătat că tinerii politicieni europeni trebuie să se coalizeze pentru a răspunde provocărilor, trecând dincolo de 

apartenenţele politice.  

"Nu este un secret faptul că tinerii nu se mai simt reprezentaţi de 

liderii politici de astăzi, iar acest lucru se reflectă inclusiv în statistici 

– în Europa, media de vârstă a aleşilor parlamentari fiind de 53 de 

ani, a declarat Negrescu, citat într-un comunicat. 

Europarlamentarul social-democrat consideră că tânăra generaţie 

de politicieni europeni reprezintă o parte esenţială a soluţiei la 

probleme tineretului de astăzi. 

Negrescu mai precizează că va fi creată o reţea de tineri 

parlamentari şi europarlamentari în toată Europa cu scopul de a 

genera "un dialog pe subiectele de interes pentru tinerii europeni”. 

Conform comunicatului, evenimentul a fost susţinut de preşedintele 

PE, Martin Schulz, şi de membrii reţelei tinerilor europarlamentari 

EU40. 

 

Link to article: http://bit.ly/1ZufLOy 

http://bit.ly/1ZufLOy
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9. Opinia giurgiuveanului 

 

Primul Forum European Al Tinerilor Parlamentari Si Europarlamentari, Organizat La Bruxelles De Eurodeputatul 

Victor Negrescu 

Peste 50 de parlamentari, proveniti din 15 state europene si din toate grupurile politice, au participat, la Bruxelles, in perioada 29 septembrie – 1 

octombrie, la prima editie a Forumului European al Tinerilor Parlamentari si Europarlamentari, organizat la initiativa eurodeputatului român 

Victor Negrescu. In cadrul evenimentului – care s-a bucurat de sprijinul si prezenta Presedintelui Parlamentului European, Martin Schulz, dar si 

de sustinerea retelei tinerilor europarlamentari EU40 – a fost adoptata de catre participanti o rezolutie referitoare la combaterea somajului in 

rândul tinerilor in contextul aplicarii Planului de Investitii al Comisiei Europene. Rezolutia adoptata se refera, totodata, la nevoia de a crea 

institutii mai transparente si de a valorifica potentialul european din domeniul IT&C. 

Initiatorul Forumului, europarlamentarul PSD Victor Negrescu, a subliniat ca doreste sa aduca laolalta reprezentantii tinerei generatii din politica 

europeana cu scopul de a da nastere unor solutii pentru problemele cele mai presante ale Europei de astazi, cum este somajul crescut in rândul 

tinerilor – tema centrala a primului astfel de Forum. 

Eurodeputatul român a aratat, de asemenea, ca tinerii politicieni europeni trebuie sa se coalizeze pentru a raspunde provocarilor, trecând 

dincolo de apartenentele politice. 

„Intentia noastra este de a-i conecta pe cei mai buni parlamentari si eurodeputati tineri pentru a schimba impreuna Europa. Nu este un secret 

faptul ca tinerii nu se mai simt reprezentati de liderii politici de astazi, iar acest lucru se reflecta inclusiv in statistici – in Europa, media de vârsta 

a alesilor parlamentari fiind de 53 de ani. In fata pericolului somajului, stresului profesional sau riscului de izolare sociala, tineretul de astazi risca 

sa isi piarda increderea in democratie si in proiectul european. 

Noi, tânara generatie de politicieni europeni, suntem o parte esentiala a solutiei la aceste probleme. Trebuie sa formam o coalitie dincolo de 

grupurile politice si de ideologii, iar acesta este cel mai important mesaj al Forumului. Unul dintre obiective este de a asigura o colaborare mai 

strânsa intre Parlamentele nationale si cel de la Bruxelles, pentru a rezolva unele dintre problemele cele mai urgente din Europa. De aceea vom 

crea o retea de tineri parlamentari si europarlamentari in toata Europa menita sa genereze un dialog pe subiectele de interes pentru tinerii 

europeni”, a declarat eurodeputatul Victor Negrescu in cadrul Forumului European al Tinerilor Parlamentari si Europarlamentari. 
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Presedintele Parlamentului European, Martin Schulz, i-a felicitat pe eurodeputatul Victor Negrescu si pe membrii retelei EU40 pentru initiativa si 

organizare, subliniind la rândul sau ca este nevoie de o relatie mai strânsa intre legislativul european si cele nationale si apreciind ca Forumul 

European al Tinerilor Parlamentari si Europarlamentari este un important pas in acest sens. 

La eveniment au mai participat si reprezentati ai Comisiei Europene, prin purtatorul de cuvânt Margaritis Schinas, directorul pe tranzactii 

speciale al Bancii Europene pentru Investitii Nick Jennett, precum si liderul Grupului PPE, Manfred Weber. 

 

 

Link to article: http://bit.ly/1N8erKq  

http://bit.ly/1N8erKq

