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Secțiunea I: Preambul
Parlamentul European al Tinerilor (European Youth Parliament - EYP) este o structură apolitică,
educativă și nonprofit, creată și susținută financiar și logistic de Parlamentul European și Comisia Europeană,
care funcționează sub patronajul onorific al președintelui Parlamentului European, dl. Antonio Tajani, și al dl.
Torbjorn Jagland, secretar general al Consiliului Europei. Organizația urmărește educarea viitoarei generații de
politicieni europeni care să ducă mai departe idealul constituirii Uniunii Europene, dar și educarea viitoarei
generații de politicieni în plan național, conservarea și promovarea în plan european a valorilor culturale
naționale.
Complexitatea programului constă în organizarea unor activități combinate: educative, culturale,
științifice și sociale, toate în conformitate cu cele mai noi tehnici de organizare și comunicare.
Prin învățarea funcțiilor instituțiilor europene și mai ales a Parlamentului European, EYP permite
tinerilor să se familiarizeze cu modul de gândire și de viață al altor națiuni, să respecte diferențele dintre ele, să
lucreze în echipă, să poată stăpâni mai multe limbi și să înțeleagă motivul conflictelor internaționale. EYP tinde,
de asemenea, să dezvolte spiritul de inițiativă și dorința de acțiune constructive in rândul tinerilor prin proiecte
concrete care permit fiecăruia dintre membrii să aibă prima experiență responsabilă din viața lor, rol de
organizator/coordonator, șef de comitet de lucru, jurnalist etc.
Parlamentul European al Tinerilor a fost creat în 1987, România fiind implicată activ din anul 1997,
când prima delegație română a participat la Sesiunea Internațională a Parlamentului European al Tinerilor din
Salonic-Grecia. EYP organizează anual 3 sesiuni internaționale (primăvară, vară și toamnă), în diverse orașe
europene. Sesiunile Internaționale durează 10 zile și se desfășoară cu participarea a peste 250 de tineri din țările
Europei geografice. Tinerii au poziții diferite: delegați-politicieni, delegați-muzicieni, jurnaliști, șef de comitet,
organizatori, membri în board etc. Pe lângă tinerii participanți, la sesiunile internaționale EYP participă membrii
ai Parlamentelor Naționale și membrii ai Parlamentului European și ai structurilor europene (Comisia
Europeană, OSCE, Curtea Drepturilor Omului), care participă la programul sesiunii și au întâlniri de discuții cu
tinerii participanți (sub formă panel-session-ului). Urmând modelul Parlamentului European, tinerii
participanți la sesiunile internaționale EYP elaborează rezoluții, fiind împărțiți pe comitete de lucru, pe care
apoi le dezbat și votează la Adunarea Generală. Aceste moțiuni de rezoluții sunt apoi trimise Parlamentului
European la Comisia pentru Tineret, prin această realizându-se o strânsă comunicare între structurile
legislative europene și viitorii cetățeni europeni cu drept de vot.
România a fost prezentă la sesiunile EYP internaționale, regionale și naționale, printre care amintim:
Barcelona (1997), Granada (1998), Roma (1999), Weimar (1999), Atena, Berna, Oxford, Stockholm, Dubrovnik
(2001), Gent, Torino (2002), Berlin (2004), Stavanger, Basel, Bari (2005), Paris, Riga, Kiev (2006), Tampere-Finlanda,
Ohrid-Macedonia (2006), Dublin (2007), Praga (2008), Liverpool (2008), Rennes (2008), Stockholm (2009), Leuven
(2009), Helsinki (2009), Tromsø (2010), Frankfurt (2010), Lviv (2010), Atena (2011), Grenoble (2011), Zagreb (2011),
Instanbul (2012), Tallinn (2012), Amsterdam (2012), Munchen (2013), Zurich (2013), Tbilisi (2013), Riga (2014),
Barcelona (2014), Izmir (2015), Tampere (2015), Lepizig (2015), Dublin-Belfast (2016), Rennes (2016), Laax (2016),
Trondheim (2017), Brno (2017), Tbilisi (2017), Vilnius (2018), Rotterdam (2018), cu rezultate bune in toate
activitățile desfășurate.
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Între programele proprii EYP România amintim EYP Summer Camp - Grecia (2006), EYP Winter Camp Slovacia (2007), Sesiunile Naționale de Selecție – Oradea (2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2017, 2018) si
Eforie Nord (2016), Olimpic Forum – Leptokaria, Grecia (2007, 2008, 2009, 2010), East European Forum Sibiu/Hermannstadt-Cluj–Oradea-Budapesta (2007), East European Forum - Valea Prahovei-București (2008), East
European Seminar (2010), Balkan’s Forum (2011), Tomis Forum și Sesiunea Națională de Selecție (2011), Bansko
Training (2011, 2012, 2013), Tomis Forum I (2012, 2013), Tomis Forum II (2012, 2013), Tomis Forum (2014, 2015,
2016), Tomis National Selection Forum (2016), Oradea Forum (2017, 2018), Oradea National Selection Forum (2017,
2018), training-uri de pregătire resurse umane și sesiunile regionale de selecție desfășurate în 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 si 2018 în cele trei regiuni istorice: Muntenia, Moldova și Transilvania
(www.eypromania.eu).
Filmele evenimentelor recent organizate de EYP Romania pot fi vizionate pe pagina oficială de
YouTube: https://www.youtube.com/user/relationsdep.

Secțiunea II: Detalii Sesiune Regională de Selecție EYP Muntenia
2019
European Youth Parliament funcționează în România ca proiect al Fundației EYP
Romania cu sediul în Oradea, str. Avram Iancu nr.7/7. EYP România dorește organizarea
sesiunilor regionale de selecție 2019, urmând modelul deja consacrat de organizare al
acestui tip de eveniment EYP.
Sesiunea Regională de Selecție EYP Muntenia 2019 are ca obiectiv selectarea delegaților pentru
participarea la Sesiunea de Selecție Națională 2019 – toamnă (în total 60 de tineri: 20 selectați la Sesiunea
Regională Muntenia, 20 selectați la Sesiunea Regională Moldova și 20 selectați la Sesiunea Regională
Transilvania). Cu ocazia Sesiunii Naționale de Selecție 2019 – toamnă, vor fi selectați reprezentanții României
la cea de-a 92-a Sesiune Internațională EYP din primăvara anului 2020. România participă la Sesiunile
Internaționale EYP cu un număr de 8 delegați (7 politicieni și 1 muzician), deci cu ocazia Selecției Naționale 2019
- toamnă vor fi aleși cei 8 reprezentanți ai României la Sesiunea Internațională EYP din primăvara 2020.
Sesiunile Internaționale EYP sunt evenimentele cele mai importante organizate de Parlamentul European al
Tinerilor, sunt găzduite de marile capitale europene și reunesc peste 250 de tineri participanți din toate țările
Europei geografice.
Sesiunea Regională de Selecție EYP Muntenia 2019 va aduna un număr de aproximativ 103 de
participanți: 88 de delegați-candidați români din instituțiile de învățământ liceale și universitare (8 delegații
participante a câte 11 membri fiecare, alese în baza aplicației centralizat transmise de către ambasadorul
delegației), și șefi de comitete, jurnaliști, organizatori români și străini. Odată cu depunerea dosarului de
înscriere cerem candidaților să reflecteze asupra temei cetățeniei europene și a cunoașterii reciproce între
culturile europene. Sondajele întreprinse în ultimul timp au dezvăluit un interes profund al tinerilor pentru
Europa de azi și cea de mâine.
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Secțiunea III: Instrucțiuni Participare Sesiune Regională de
Selecție Muntenia 2019
A. FORMAREA DELEGAŢIEI
1. Tinerii se vor organiza într-o delegație de 11 candidați (din cadrul aceleiași școli/facultăți, excepție poate să
facă candidatul muzician care poate să fie dintr-un liceu de profil); Aplicațiile centralizate și complete vor fi
trimise de către ambasadorul delegației până la data de 25.02.2019, orele 23:59 la ambele adrese
office@eypromania.eu și eypromania.eu.
2. Între cei 11 candidați este obligatorie includerea unui candidat muzician - preferabil de la liceul de muzică
din localitate (vocal sau instrument), dar cu o bună prestație artistică, care să susțină un mini-concert în cadrul
Concertului.
3. După ce candidatura va fi oficial acceptată de către EYP România prin mail de accept trimis către
ambasadorul delegației, taxa de participare va fi vărsată în contul EYP România conform termenului acordat
prin mail-ul de accept (vezi detalii la capitolul „Condiții de participare”).

OBSERVAŢII:
i.

Nu este obligatorie însoțirea candidaților de către un profesor însoțitor, deoarece este vorba de un
program extra-curricular de educația non-formală pentru cetățenie activă și implicarea tinerilor în viața
comunității. În cazul în care se optează pentru însoțirea delegației de către un profesor, acesta trebuie
să fie informat că nu există un program special pentru profesori și că va trebui să se ocupe de
organizarea delegației (sponsorizări, pregătire pe temele de comitet) și să asiste tinerii pe parcursul
întregii sesiuni regionale, să fie cazat împreună cu aceștia și în aceleași condiții de cazare, astfel încât
să se justifice participarea sa. Profesorul trebuie să cunoască limba engleză fluent și să își dorească să
se implice activ într-o structură de tineret europeană, să aibă gândire pozitivă, pro-europeană și să
contribuie la pregătirea efectivă a delegației pentru sesiunea de selecție. Profesorii însoțitoriorganizatori vor primi diplomă de participare în sistem european. Nu se acceptă aplicații individuale
din partea profesorilor! Taxa de participare este de 300 lei/ profesor.

ii.

ii. Este absolut necesară informarea corectă a părinților și a profesorilor de către TOȚI TINERII
CANDIDAȚI asupra condițiilor de participare expuse în prezentul dosar și obținerea acordului acestora
pentru participare în momentul completării fișei de candidatură.
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B. PREGĂTIREA PENTRU SESIUNEA REGIONALĂ
Prin tragere la sorți i se va atribui fiecărei delegații o temă de lucru (temă de comitet), reprezentând
o problemă de actualitate politică europeană sau națională pe care aceștia o vor rezolva prin propunerea
unor soluții concrete, care să îmbrace forma unei moțiuni de rezoluție conform modelului de lucru al
Parlamentului European. Membrii comitetului de lucru vor intra în dialog deschis, fiind mediați de către un șef
de comitet român (chairperson) cu experiență EYP. Membrii comitetului se vor documenta pe tema propusă și
vor aduna material informativ în limba engleză pe care îl vor comunica șefului de comitet prin e-mail în
termenul stabilit de acesta.
Șeful de comitet va sintetiza ideile și le va rezuma într-un “research resume” pe care îl va comunica
candidaților prin e-mail.
Pe parcursul acestei etape pregătitoare, ambasadorii delegațiilor vor primi prin e-mail o serie de
informații detaliate despre fiecare activitate care compune sesiunea regională de selecție, pe care le vor
transmite (forward) prin e-mail întocmai colegilor din delegație. Ambasadorul delegației și, eventual,
profesorul însoțitor se vor preocupa de buna pregătire a delegației pentru selecție.

C. PROGRAMUL EFECTIV AL SESIUNII REGIONALE
În cadrul Sesiunii Regionale Muntenia 30.03.2019 - 01.04.2019, comitetele se
reunesc efectiv în cadrul sesiunii la Bușteni, județul Prahova.
În cadrul muncii în comitet (Committee Work), care se va desfășura exclusiv în limba engleză , pe baza
“research resume”, candidații vor redacta moțiunea de rezoluție (în limbă engleză) pe tema dată. În această
etapă vor fi implicați și șefii de comitete, jurnaliștii și observatorii străini. Apoi, în cadrul Adunării Generale
(General Assembly) vor prezenta în plen, spre dezbatere, moțiunea de rezoluție propusă și punctele de vedere
față de rezoluțiile propuse de celelalte comitete. Regulile de dezbatere (debate) în cadrul Adunării Generale și
întreaga procedură de lucru vor fi comunicate candidaților prin e-mail după acceptarea candidaturii și plata
taxei de participare (sub formă de ghiduri EYP în cadrul trainingului de pregătire anterior întâlnirii din
30.03.2019-01.04.2019).
Pe parcursul Sesiunii Regionale de Selecție, tinerii vor experimenta momente EYP: Teambuilding,
Committee Work, Village (prezentarea comitetelor participante prin folclor, mâncare-tradițională), momente
de socializare (EYP Café), General Assembly etc. (informații detaliate referitoare la modul de organizare vor fi
comunicate candidaților după acceptarea candidaturii și plata taxei de participare sub formă de ghiduri de
pregătire, delegațiile fiind în permanență asistate în pregătire de către ambasadorul delegației, șeful de comitet
și organizatorii evenimentului).
Un juriu independent prezent pe tot parcursul evenimentului va fi însărcinat cu selectarea candidaților
având în vedere criterii precise (cunoașterea temei de dezbatere, nivelul de folosire al limbii engleze,
argumentele enunțate în cadrul dezbaterilor, motivarea, solidaritate de grup, spiritul EYP, prestația muzicală,
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implicarea în activități etc.). Acest juriu va alege cei 20 tineri pentru a participa la Sesiunea Națională de Selecție
din toamna 2019.

D. CALITATEA DE MEMBRU EYP ROMANIA
Prin participarea la sesiunea regională de selecție, toți candidații devin membrii organizației EYP
România și, indiferent de rezultatul obținut, li se va oferi posibilitatea participării la diverse evenimente EYP
(naționale, regionale, training-uri, forumuri etc), excepție vor face doar candidații care vor primi recomandare
negativă din partea juriului sau a organizatorilor pentru comportament neadecvat unei manifestări EYP. La
finalul selecției regionale se eliberează diploma de participare în sistem european la programul EYP.
Toți participanții vor păstra amintirea unei experiențe democratice, de cunoaștere europeană și
schimburi de experiență între tineri, vor deveni mai responsabili și vor dori să se implice în programe de
tineret și în viața societății, deoarece EYP într-adevăr oferă tinerilor ocazia de a-și afirma cetățenia europeană!
Vă așteptăm să trăiți alături de noi experiența EYP, experiența Europei Unite!
Echipa EYP România

Secțiunea IV: CONDIȚII DE CANDIDATURĂ
Pentru a putea participa la una dintre Sesiunile Regionale de Selecție 2019 ale
Parlamentului European al Tinerilor România (EYP Romania), fiecare candidat va trebui să
întrunească următoarele condiții de participare:
 Completarea fișei de înscriere (vă invităm să adăugați fișei de candidatură orice informație suplimentară
pe care o considerați necesară: fotografie, scrisoare de motivație, certificate de atestare lingvistică, CV,
recomandări etc);
 Depunerea candidaturii în grup prestabilit de 11 tineri din cadrul aceluiași liceu/facultate (excepție poate
să facă candidatul muzician care poate să provină dintr-un liceu de profil; componența grupului prestabilit
nu se poate schimba în nici un stadiu al selecției; vă rugăm să vă depuneți candidatura în cunoștință de
cauză și cu deplină responsabilitate!);
 Aplicațiile participanților vor fi trimise în grup (11 aplicații în total), centralizat într-un singur mail de
aplicație de către ambasadorul delegației (ales de către membrii delegației în perioada de pregătire) până
cel târziu pe data de 25.02.2019 inclusiv, orele 23:59, pe adresele de e-mail office@eypromania.eu,
eyp@eypromania.eu;
 Să NU mai fi participat la altă sesiune regională de selecție EYP;
 Vârsta între 14 și 21 de ani (la studii: liceu sau facultate);
 Nivel de cunoaștere al limbii engleze: FLUENT;
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 Preocupări de debate și politică europeană;
 Redactarea unei rezoluții împreună cu alți delegați-colegi de comitet cu care va forma un comitet anterior
sesiunii (în perioada de pregătire) și pe durata sesiunii propriu-zise;
 Plata taxei de participare de 300 RON, (conform înștiințării de plată efectuate de EYP România prin emailul de accept transmis ambasadorului delegației) în contul
Banca Transilvania, IBAN: RO78BTRL00501205D28565XX, sucursala Oradea, titular cont „Fundația EYP
Romania”, sediu Oradea str. Avram Iancu nr. 7/7, CF 8728167

OBSERVAȚII:
i.

Plata taxei se va face centralizat de către ambasador printr-un singur vărsământ bancar,
numai după primirea prin e-mail a confirmării de acceptare a dosarului de candidatură și cel
mai târziu până la termenul primit în mail-ul de accept;

ii.

În caz de neplată, se pierde dreptul de participare la orice eveniment de tip EYP;

iii.

În cazul neparticipării la selecție, taxa de participare nu se restituie candidatului, indiferent de
motivul neparticipării;

iv.

Taxa de participare include toate aspectele incluse în programul atașat, cazare, masă, training de
pregătire, dar nu și transportul până la locul desfășurării evenimentului și retur;

 Posibilitatea de a călători pe propria răspundere și de a-si acoperi cheltuielile de călătorie din buget
propriu;
 Să ia parte la toate activitățile prevăzute în programul sesiunii și să respecte regulamentul sesiunii;
 Candidații AU OBLIGAȚIA de a-și informa părinții și profesorii în mod corect și complet asupra
participării (conform informațiilor furnizate în prezentul dosar și prin e-mail) și vor aplica doar după
ce vor obține acordul lor pentru participare. Fundația EYP România nu are posibilitatea contactării
părinților/profesorilor pentru a-i informa asupra condițiilor de participare, cazare/transport etc. Fiind o
activitate extra-curriculară desfășurată pe teritoriul României nu este necesar acordul scris al părinților și
nici însoțirea obligatorie a candidaților minori sau majori de către un profesor însoțitor, dar solicităm
candidaților să dea dovadă de maturitate și să acționeze cu responsabilitate, pentru a preîntâmpina orice
neplăceri ulterioare!
 Fundația EYP România va sprijini delegații în întocmirea documentelor de sponsorizare (prin transmiterea
contractului de sponsorizare prin fax) pentru acoperirea taxei de participare și a cheltuielilor de transport,
în măsura în care delegații înșiși fac demersurile necesare la sponsori/instituții publice din localitatea de
domiciliu pentru obținerea sponsorizării necesare.
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PROVISIONAL PROGRAM OF THE SESSION
Saturday, 30 th March
UNTIL 10:30

ARRIVAL OF PARTICIPANTS IN BUŞTENI (RAILWAY STATION/BUS STATION), AND
CHECK IN AT HOSTEL

11.00-11.30

PRESENTATION OF ORGANISERS, CHAIRPERSONS, RULES AND PROGRAM

11.30-13.30

TEAM BUILDING OUTSIDE (SPORTS CLOTHES AND SHOES)

13.30-14.30

LUNCH

14.30-16.30

TEAMBUILDING OUTSIDE + PREPARATION OF PRESENTATION

16.30-17.15

TEAMBUILDING PRESENTATIONS

17.15-17.30

COFFEE BREAK

17.30-19.30

COMMITTEE WORK

19.30-20.00

VILLAGE PREPARATION

20.00-21.00

MUNTENIA VILLAGE

21.00-22.00

REGIONAL DELEGATION PRESENTATION ( AMBASSADORS’ SPEECH) + EYP
PRESENTATION

22.00-23.30

EYP CAFÉ-DISCO

Sunday, 31 st March
08.00-09.00

BREAKFAST

09.00-11.00

COMMITTEE WORK

11.00-11.15

COFFEE BREAK

7

PARLAMENTUL EUROPEAN AL TINERILOR ROMÂNIA

Sesiunea Regională de Selecție Muntenia 2019
BUȘTENI, PRAHOVA
30.03.2019-01.04.2019

11.15-13.15

COMMITTEE WORK

13.15-14.15

LUNCH

14.30-16.30

COMMITTEE WORK

16.30-17.45

COFFEE BREAK

17.45-19.30

COMMITTEE WORK (FINALISING THE MOTIONS FOR RESOLUTIONS + GA RULES)

19.30-20.00

DINNER

20.30-21.30

EYP MUNTENIA CONCERT

21.30-23.00

RESOLUTIONS READING + G.A. PREPARATION

Monday, 1 st April
08.00-09.00

BREAKFAST

09.00-11.15

GENERAL ASSEMBLY I

11.15-11.40

COFFEE BREAK

11.40-14.00

GENERAL ASSEMBLY II

14.00-14.30

CLOSING CEREMONY

14.30-15.00

LUNCH

15:00

DEPARTURE HOME
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