ЕВРОПА ДИРЕКТНО ВРАЦА ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИ ДА
ПОСЕТИТЕ ИЗЛОЖБА НА ХУМОРИСТИЧНИ ПЛАКАТИ НА ТЕМА
„ЗАЩО ДА ГЛАСУВАМ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ”, ПОДРЕДЕНА И
ОТВОРЕНА ОТ 01.10.2009 ГОДИНА В МЛАДЕЖКИ ДОМ - ВРАЦА
Националният конкурсът за изработването на тези хумористични плакати беше
организиран в началото на тази година от Информационен Център Европа Директно
Смолян, които искаха да популяризират най-добрите идеи, които показват
красноречиво и с чувство за хумор защо ние, българските граждани, гласуваме за
Европейски парламент.
Използваме възможността да ви информираме, че Информационното
бюро на Европейския парламент търси връстници на демократичните
промени, за да ги изпрати на големите общоевропейски тържества, които
ще се проведат по случай 20-ата годишнина от падането на Желязната
завеса.
За целта те биха искали да се свържат с момичета и момчета, за предпочитане
родени на 9-и или 10-и ноември 1989 г. или през ноември 1989 г. Нямат изисквания
към тяхното образование или професия. Младежите с интересни житейски истории,
подбрани от Информационното бюро на Европейския парламент, ще бъдат поканени
и заедно с техни връстници от останалите държави-членки на ЕС ще бъдат
участници в тържествата в Брюксел на 11-и ноември 2009 г.
За контакт :
Европа Директно Враца
Тел. 092/ 660271, 660273
Факс: 092/626308
e-mail : eudirect-vratsa@online.bg
ИЛИ
Информационно бюро на ЕП в България
г-жа Мила Коралова
тел. 985 35 45 или 0878 85 35 48
е-мейл: epsofia@europarl.europa.eu
Повече за европейския парламент и за процесите в него можете да научите на сайта
http://parliament.europe.bg .

Информационен център Европа Директно Враца се съфинансира от Европейската общност и е част
от мрежата на Европейската комисия, чиято основна мисия е да бъде връзката между Европейския
съюз и гражданите на местно ниво, да разпространява информация и да предлага съвети във връзка с
Европейските политики, активно да насърчава дебата за ЕС на местно и регионално ниво, да позволява
на Европейските институции да разпространяват информация до гражданите и да дава възможност
за обратна връзка от на обществеността към тези институции.

