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#EuropeDay 2022: focus op het Jaar van de jeugd
en de afsluiting van de Conferentie over de toekomst
van Europa
Een overzicht van alle activiteiten is te vinden op de Europawebsite.
Op 9 mei vieren we de verjaardag van de Schumanverklaring, die de basis heeft
gelegd van de huidige Europese Unie.
Door de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van Rusland
tegen Oekraïne is het dit jaar nog belangrijker om op Europadag te benadrukken
hoe sterk wij hechten aan vrede, onze eenheid en solidariteit met Oekraïne en het
Oekraïense volk te tonen en universele waarden te verdedigen, zoals vrijheid
en democratie in een op regels gebaseerde wereldorde.

Wij beantwoorden uw
vragen ook op 7-8 mei in alle
officiële talen van de EU,
ook schriftelijke vragen in het
Oekraïens en het Russisch.
Schrijf ons
Bel ons vanuit EU-landen:
00 800 6 7 8 9 10 11
(gratis nummer)
Vanuit andere landen:
0032 2 299 9696
(internationaal standaardtarief)

Het Europees Jaar van de jeugd 2022 plaatst de focus op jongeren in heel
Europa. Bovendien geeft de Conferentie over de toekomst van Europa een
sterkere stem aan burgers. Daarom biedt Europdag dit jaar een uitgelezen kans
om te discussiëren over de uitdagingen van nu en de voorstellen om
deze aan te pakken. Nooit eerder is de overlegdemocratie beter tot uiting
ge komen dan in de Conferentie, waarin burgers uit heel Europa hun mening
geven over de toekomst van Europa, in gesprek gaan over de uitdagingen en
prioriteiten van de Unie en beleidsmakers mogelijke oplossingen voorleggen.
Tijdens Europadag zal in Straatsburg een verslag met de resultaten van de
Conferentie worden voorgelegd aan de voorzitters van het Europees Parlement,
de Raad en de Commissie.
Ter gelegenheid van Europadag nodigen de EU-instellingen iedereen uit
voor een breed scala aan online activiteiten en activiteiten ter plaatse,
zowel in als buiten Europa. Noteer vast de data van de volgende evenementen
in de EU-steden: zaterdag 7 mei in Brussel, maandag 9 mei in Luxemburg en
zondag 15 mei in Straatsburg.
Bezoekers kunnen ook een virtuele rondleiding door de EU-instellingen volgen
en hun EU-kennis testen, evenementen live online bijwonen en lezen wat er zoal
wordt gedaan om Europa veiliger, groener, gezonder en digitaler te maken. Alle
informatie over Europadag 2022 is te vinden op een speciaal EU-platform voor
Europadag. Een aantal hoogtepunten vindt u in dit factsheet.

VOLG ONS OP
DE SOCIAL MEDIA

Algemene informatie over Europadag en de Schumanverklaring
van 9 mei 1950 is hier te vinden.

Version 5 Mei 2022

Vragen over de EU
en EU-solidariteit
met Oekraïne?
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Brussel
7 mei

Europees Parlement
60 Wiertzstraat, 1047 Brussel

Het Europees Parlement (EP) opent zijn
deuren voor bijzondere bezoeken, debatten,
interactieve presentaties en games met een
focus op:
• De Conferentie over de toekomst van
Europa en de prioriteiten van het EP in dit
verband.
• Wat Europa voor mij doet en het EP als uw
stem in Europa.
• De bescherming van EU-waarden en EUsolidariteit met Oekraïne, met steun van de
ngo “Promote Ukraine”.

10.00-18.00
(toegang tot 17.30)
MEER
INFORMATIE

• Een van de hoogtepunten is het debat in de
grote vergaderzaal, voorafgegaan door een
openingsceremonie onder voorzitterschap
van vicevoorzitter Othmar Karas met een
Oekraïense artiest en het kinderkoor Singing
Molenbeek (10.30).
• De leden van het Europees Parlement gaan
met u in gesprek over de toekomst van
Europa en beantwoorden uw vragen.
• Later op de dag kunt u een klassiek concert
bijwonen met Oekraïense musici in de
“Citizens’ Garden” (13.00).
• Volg het evenement via de online
Europadag-radiozender. Live vanuit het
Europees Parlement bespreken leden van het
Europees Parlement, burgers en betrokkenen
de huidige prioriteiten van het Europees
Parlement en brengen zij de sfeer van
Europadag over.
Het Europadag evenement van het Europees Parlement
voldoet aan de beginselen voor duurzaam beheer van
evenementen en is ISO 20121 gecertificeerd.
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7 mei

De Europese Raad en
Raad van de Europese Unie

10.00-18.00
MEER
INFORMATIE

175 Wetstraat, 1048 Brussel

• De Raad en de 27 lidstaten organiseren een
tentoonstelling in het Justus Lipsiusgebouw
met stands, interactieve games,
informatie en andere verrassingen.
Volg een rondleiding door de Raad gegevens
door insiders!
• De rondleiding gaat door verschillende delen
van het Europagebouw, de hoofdzetel van
de Europese Raad en de Raad van de EU.
• Toegang is gratis, maar online inschrijving is
verplicht.

Live informatiesessies!
• Ga in gesprek met
insiders over het werk
van de Europese
Raad en de Raad van
de Europese Unie.
Neem deel aan online
videoconferenties in uw
taal van keuze: Nederlands,
Engels, Frans, Duits, Italiaans of
Spaans. De sessies zijn gratis toegankelijk
voor alle leeftijden. Meer informatie over
tijden, links en talen is te vinden op onze
website.

7 mei

Europese Commissie
Berlaymont, Wetstraat, 1049 Brussel

ALGEMEEN
In het hoofdkantoor van de Commissie
• Algemene informatie over de EU in de
themaruimtes groen, digitaal en jeugd,
spelletjes en activiteiten voor de het hele
gezin (win “geüpcyclede” tassen gemaakt van
banners).
• Neem een kijkje in de vergaderzaal op
de bovenste verdieping van het JeanMonnetgebouw en geniet van het uitzicht
over de stad.
Buiten het hoofdkantoor van
de Commissie
• Hip-hopmuziek en dans,
speciale optredens
zoals vaandelzwaaien en
circusoptredens.

10.00-18.00
MEER
INFORMATIE

OEKRAÏNE
In het hoofdkantoor van de Commissie
• Schrijf een boodschap van solidariteit en
steun op de “Solidariteitsmuur”.
• Kom bij de stands meer te weten over
specifieke steun voor Oekraïne op veel
beleidsterreinen.
Buiten het hoofdkantoor van de Commissie
• Kom naar de tent over EU-solidariteit en
-steun voor Oekraïne en hoor hoe u zelf
steun kunt geven.
• Neem bandjes en pennen met vlaggen van
de EU en Oekraïne mee.
• Oekraïense musici zullen de hele dag ter
plaatse aanwezig zijn.

9 MEI - SCHUMANPLEIN
12.50-14.15: Ceremonie voor Oekraïne op het
Schumanplein, waar jongeren Europese en
Oekraïense vlaggen omhoog zullen houden
• Toespraak van de commissaris en de
Oekraïense hoge vertegenwoordiger, en
onthulling van een grote “StandWithUkraine”
-banner.
• 12 duiven zullen in de lucht worden
losgelaten als symbool voor vrede.
• Liefdadigheidsconcert met een Oekraïens
Kwartet.
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12.30-12.45: Herdenkingsceremonie ter ere
van Robert Schuman
• Voor het beeld van Robert Schuman bij de
ingang van het Jubelpark.
• Leggen van bloemen en toespraak door
een Europees commissaris en een
hoge vertegenwoordiger van de
Oekraïense ambassade.
• Een groep Oekraïense
musici zal het Europese
volkslied spelen.
be
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7 mei

Europese Dienst
voor extern optreden

10.00-18.00

9 mei
MEER
INFORMATIE

9A Schumanplein, 1046 Brussel

In het hoofdkantoor van de EDEO
• Audiovisuele stands in het EDEO-gebouw,
met informatie over EU-activiteiten overal
ter wereld, EU-missies en -operaties, en
vertegenwoordigers van EU-agentschappen
zoals Satcen en het EUISS. Kinderen kunnen
“paspoorten” meenemen om stempels te
verzamelen bij de verschillende stands.
Vergeet niet de “social-mediahoek” en de
fotocabine te bezoeken en mee te doen met
de “Rad-van-Fortuinquiz”.
• Ontmoet EU-diplomaten uit
verschillende regio’s in de wereld in de
“Ambassadeurshoek” en hoor wat de EU
doet tegen desinformatie en waaruit EUsancties precies bestaan.
• Luister naar een bijzonder
concert met Oekraïense
zangers en optredens
van een kinderkoor van
de Europese scholen in
Brussel.

Buiten het hoofdkantoor van de EDEO
• Geniet van meer internationale muziek en
eindig uw bezoek met het speciale Afrikaanse
concert "Rencontres EU Afrique” met Krisy
en de Amazones d’Afrique bij de ingang van
het Jubelpark vlak buiten het EDEO-gebouw
aan het begin van de avond.
Overal ter wereld
• EU-delegaties overal ter wereld organiseren
eigen activiteiten in het kader van Europadag
en promoten een vlaggenschipinitiatieven
zoals de Global Gateway.
• Beroemde historische gebouwen zoals het
Empire State Building in New York worden
verlicht in de kleuren van de EU.
Virtueel evenement
• Test uw kennis in de Europaquiz of neem op
9 mei deel aan live discussies met EUambassadeurs op Facebook, waar u met
diplomaten overal wereld in gesprek kunt
gaan over actuele evenementen.

7 MEI - JUBELPARK (INGANG BLIJDE INKOMST)
Beroemde Oekraïense musici geven op 7 mei,
tussen 14:00 en 15:30, een speciaal concert in
het Jubelpark (ingang Blijde Inkomst). Patsyki
z Franeka, Khrystyna Soloviy en Oleg
Skrypka zijn in Brussel voor hun #ThankYouTour,
als dank voor de steun aan Oekraïne. Het

evenement wordt mogelijk gemaakt door de
missie van Oekraïne bij de EU, Ukraine Connect,
en wordt georganiseerd door de Europese
Commissie en de Europese Dienst voor extern
optreden.

7 mei
Virtueel evenement
MEER
INFORMATIE

7 mei
Jacques Delors building,
99-101 Belliardstraat,
1040 Brussel

10.00-18.00
MEER
INFORMATIE

Europees Economisch
en Sociaal Comité

Europees Comité
van de Regio’s

Het Europees Economisch en Sociaal Comité
(EESC) viert Europadag met een volledig
virtueel evenement.

Kom bij ons langs om alles te weten te komen
over de instelling die regio’s en steden in de
EU vertegenwoordigt!

Neem op 7 mei deel aan een 360°-virtuele
rondleiding door het gebouw van het Europees
Economisch en Sociaal Comité. Bezoek onze
gebouwen en ontdek wat er zoal gebeurt in
het huis van het Europees maatschappelijk
middenveld!

Sta stil bij de oprichting van de Europese Unie
en kom erachter hoe de Russische oorlog tegen
Oekraïne op lokaal en regionaal niveau
wordt aangepakt!

Een speciale webpagina, met verschillende
rubrieken, biedt extra’s in het menu van de dag.
• Jong en enthousiast over de EU? Dit jaar is
Europadag gewijd aan het Europees Jaar
van de jeugd. Ontdek onze online corner over
Betrokkenheid van jongeren.
• Verstuur een ansichtkaart.
• Lees in onze evenementen-, bezoeken- en
cultuurcorner alles over actieve deelname.

Straatsburg
9 mei

Conferentie over de
toekomst van Europa

MEER
INFORMATIE

Allée du Printemps, 67070 Straatsburg

In Straatsburg wordt op Europadag een verslag
met het eindresultaat van de Conferentie
over de toekomst van Europa voorgelegd aan
de voorzitters van het Europees Parlement,
de Raad en de Commissie. De instellingen
hebben toegezegd gevolg te zullen geven aan

de aanbevelingen van de Conferentie, met
volledige inachtneming van onze bevoegdheden
en de beginselen van subsidiariteit en
evenredigheid die zijn verankerd in de Europese
Verdragen. Meer informatie is te vinden op het
Conferentieportaal.

15 mei
10.00-18.00
(toegang tot 17.30)

Europees Parlement

MEER
INFORMATIE

Allée du Printemps, 67070 Straatsburg

Het Europees Parlement (EP) opent zijn
deuren voor bijzondere bezoeken, debatten,
interactieve presentaties en spelletjes met:
• De Conferentie over de toekomst van
Europa en de prioriteiten van het EP in dit
verband.
• Wat Europa voor mij doet en het EP als uw
stem in Europa.
• De bescherming van EU-waarden en EUsolidariteit met Oekraïne, met steun van de
ngo “Promote Ukraine”.

Het Europadag evenement van het Europees Parlement
voldoet aan de beginselen voor duurzaam beheer van
evenementen en is ISO 20121 gecertificeerd.

• Een van de hoogtepunten is het debat in de
grote vergaderzaal, voorafgegaan door een
openingsceremonie onder voorzitterschap
van een ondervoorzitter van het Europees
Parlement met het kinderkoor Les petits
chanteurs de Strasbourg (10.30). Leden
van het Europees Parlement gaan met u in
gesprek over de toekomst van Europa en
beantwoorden uw vragen.
• Volg het evenement via de online
Europadag-radiozender. Live vanuit het
Europees Parlement bespreken leden van het
Europees Parlement, burgers en betrokkenen
de huidige prioriteiten van het Europees
Parlement en brengen zij de sfeer van
Europadag over.
.

9 mei
17.30-19.00

Europees Comité
van de Regio’s

MEER
INFORMATIE

Hoofdkantoor regio Grand Est:
Maison de la Région, 1 Place Adrien Zeller, 67070 Straatsburg

Lokale dialoog over de deelname van jongeren
aan het democratische leven
Ter gelegenheid van de afsluiting van de
Conferentie over de toekomst van Europa
op 9 mei in Straatsburg organiseert het
Europees Comité van de Regio’s een debat
over de deelname van jongeren aan het
democratische leven.
Deze lokale dialoog zal jongeren,
vertegenwoordigers van verenigingen en lokale
en regionale politici aan het woord laten, om
de betrokkenheid van jongeren en hun
deelname aan het democratische leven en
verkiezingen te bevorderen.

Het evenement wordt georganiseerd samen met
de vereniging van Franse regio’s (Régions de
France) en de regio Grand Est.
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9 mei

European village
Esch-sur-Alzette, Culturele Hoofdstad van Europa 2022

Openluchtactiviteiten
European village met 60 informatiestands
van:
• EU-instellingen, waaronder de instellingen
die in Luxemburg gevstigd zijn, zoals het
Europees Hof van Justitie, de Europese
Rekenkamer, de Europese Investeringsbank,
Eurostat, het Publicatiebureau van de EU, enz.
• Ambassades die de EU-lidstaten
vertegenwoordigen.
• Nationale autoriteiten die EUfinancieringsprogramma’s beheren.
• In samenwerking met de nationale
coördinator van het ministerie van
Onderwijs wordt een Jeugdruimte
gecreëerd met daarnaast 30 stands van
jongerenverenigingen en “Maisons des
jeunes”.
• Bijzondere aandacht gaat uit naar EUwaarden, vrede en solidariteit met
Oekraïne, de Green Deal en kansen voor
jongeren.
• Evenement over de Conferentie over de
toekomst van Europa met sprekers uit
Luxemburg. Officieel deel met aanwezigheid
van politici.
• Cultureel programma gedurende de hele
dag.

10.00-18.00
MEER
INFORMATIE

Oekraïne
• In het European village vertellen
Oekraïeners over de situatie in Oekraïne en de
ontvangst van vluchtelingen in Luxemburg.
Oekraïense muzikanten en artiesten
nemen de hele dag deel aan het culturele
programma.

9 mei

Europees Hof van Justitie
Bezoek ons op 9 mei en kom erachter hoe
het Hof werkt!
• Rondleidingen door het Hof van Justitie
in de stad Luxemburg van 14.00 tot 18.00
— volg een speciale route door het Hof (in
verschillende talen) en ontdek van dichtbij de
werking van de rechterlijke instantie van de
Europese Unie.

10.00-18.00

• Stand in het European village
in Esch-sur-Alzette
• Virtueel evenement
met Q&A op LinkedIn
en Twitter - Stel al
uw vragen en volg
#ECJDidYouKnow en
#AskCuria2022.

9 mei
10.00-18.00

Europese Rekenkamer
Ontmoet EU-auditors!
• Kom naar onze
informatiestand in het
European village in Esch-surAlzette om erachter te komen
hoe we het geld van EUburgers beschermen.

• Test uw auditskills in onze quiz.
• Bekijk ons jaarlijks activiteitenverslag,
gepubliceerd voor deze gelegenheid.

9 mei

Europese Investeringsbank
• Stand van de EIB in het European village
in Esch-sur-Alzette: Hoeveel weet u over
de Europese Investeringsbank en haar
werkzaamheden? Hoeveel investeert de EIB
in duurzaamheid? Hoe helpt de bank landen
binnen en buiten Europa? Doe mee met de
quiz en test uw kennis. Voor volwassenen en
kinderen, in het Engels, Frans en Duits. Kom
ook leuke gadgets halen.

10.00-18.00
MEER
INFORMATIE

• Maak een 360°-virtuele reis en bezoek
groene innovatieve, door de EIB gefinancierde
vlaggenschipprojecten in heel Europa.
• Publicaties: Lees een korte publicatie over
de EIB en een publicatie over
de EIB en de toekomst
van Europa.
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Frankfurt
2-11 mei

Europese Centrale Bank

Online lezingen

Dit jaar doet de Europese Centrale Bank (ECB) mee met de
“Europawoche” (Europaweek) — een lokaal initiatief dat elk
jaar rond Schumandag wordt georganiseerd en bestaat uit
online lezingen over de ECB, in het Engels en Duits.
Ontmoet een ECB-expert en krijg antwoord op vragen als:
•
•
•
•

Wat doet de Europese Centrale Bank?
(maandag 2 mei 2022)
Eurobankbiljetten en –munten: verhalen, anecdotes en
verrassende feiten (woensdag 11 mei 2022)
Klimaatverandering en de rol van de ECB
(woensdag 4 mei en donderdag 5 mei 2022)
Europees bankentoezicht: hoe houdt de ECB het
banksysteem veilig
(woensdag 4 mei en vrijdag 6 mei 2022)

Meer informatie over 20 jaar eurobankbiljetten en –munten.

©Adobe Stock

EU-activiteiten
in de lidstaten: hoogtepunten
Vertegenwoordigingen van de Commissie/
Liaisonbureaus van het Parlement
De laatste informatie over de activiteiten in EU-lidstaten is te vinden op
het Europadagplatform.

Oostenrijk

2 mei

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Wenen

• “EU Youth Talk” met Oekraïense studenten
en verlichting van het belangrijkste gebouw
van het “MuseumsQuartier”, een buurt
gewijd aan hedendaagse kunst en cultuur in
het centrum van Wenen.

Bulgarije

6-9 uur 15 mei

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie en Liaisonbureau van het Europees Parlement in Sofia

• Burgerdialoog met commissaris Gabriel
met een focus op jongeren en de toekomst
van Europa (9 mei).

• 3d “videomapping”-show “Imagine”
(vier avonden —6 t/m 9 mei).
• RUN4EU bij de Sofia halve marathon
(15 mei).

Kroatië

9 mei

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie en Liaisonbureau van het Europees Parlement in Zagreb

• Onderwijsbeurs —jongerenworkshops
over geestelijke gezondheid, duurzame
ontwikkeling en een groene omgevingen

Cyprus

een workshop over EU-solidariteit met
Oekraïne met deelname van het Rode Kruis.

8 mei

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie en Liaisonbureau van het Europees Parlement in Nicosia

• Plaatsing van vredesteken op het grote
plein van Nicosia, Eleftherias square,
door vertegenwoordigers van de twee

Tsjechië

gemeenschappen van het eiland (GrieksCypriotische, Turks-Cypriotische).

9 mei

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie en Liaisonbureau van het Europees Parlement in Praag

• Openluchtvoorlichting en cultureel
evenement op Střelecký ostrov in Praag, ter
herdenking van 18 jaar Tsjechië in de EU.

Denemarken

• Informatiestands, debatten, concerten,
wedstrijden.

9 mei

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie en Liaisonbureau van het Europees Parlement in Kopenhagen

• Activiteiten in het Europa Experiencecentrum in Kopenhagen: maak je eigen
solidariteitsbadge, presentaties over DK 50
jaar in de EU.

Estland

9 mei

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie en Liaisonbureau van het Europees Parlement in Tallinn

• Debat met voorzitter Karis en jonge
Estlanders ter gelegenheid van het Europees
Jaar van de jeugd.

Finland

9 mei

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie en Liaisonbureau van het Europees Parlement in Helsinki

• Slotevenement van de “Europa zijn wij”-tour
over de Conferentie over de toekomst van
Europa met deelname van de Finse regering
en commissaris Urpilainen.

Frankrijk

7 mei

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie en Liaisonbureau van het Europees Parlement in Parijs

• Derde editie van de “Music Europe
Day”, online concert met 15 groepen uit
15 EU-lidstaten dat in heel Europa via sociale
netwerken zal worden uitgezonden.
• Geplande deelname van een Oekraïense
groep.
Europees Comité van de Regio’s
• De EU-instellingen en de stad Parijs
organiseren een reeks evenementen om
Europa voor het voetlicht te brengen en de
lokale en regionale verankering van Europese
kwesties te versterken. Dit jaar, gezien de
invasie van Oekraïne, krijgt dit evenement
een extra dimensie. De nadruk zal liggen op
wat Europa verenigt, en met name op onze
gedeelde waarden.

• Het Europees Comité van de Regio’s bemant
een stand in de ruimte voor ”EU-instellingen”.
Als stem van de regio’s en steden in de EU
zal het Comité van de Régio’s laten zien hoe
het bijdraagt aan de toekomst van Europa,
de Europese Green Deal en economische,
sociale en territoriale cohesie. Het Comité
van de Regio’s zal ook uitleggen hoe
lokale en regionale overheden in de EU de
miljoenen Oekraïense vluchtelingen die door
de oorlog ontheemd zijn geraakt, opvangen
en ondersteunen. Daarnaast zal voorzitter
Apostolos Tzitzikostas deelnemen aan een
rondetafelgesprek over het Europa van de
burgers: de Conferentie over de toekomst van
Europa door de ogen van jongeren (16.3017.30).

2-7 mei

Duitsland

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie en Liaisonbureau van het Europees Parlement in Bonn/München

• München: Start München Europadag met een
debat tussen politici en jongeren over het
halen van de doelstellingen van de Europese
Green Deal in het licht van de oorlog in
Oekraïne (2 mei).

Duitsland/Polen

Bonn: Poetry slam en infostand op het
centrale marktplein van Bonn, georganiseerd in
samenwerking met de stad Bonn (7 mei).

7 mei

Vertegenwoordigingen van de Europese Commissie en Liaisonbureaus van het Europees Parlement in Berlijn & Wroclaw

• Solidariteitsfeest
met een internationaal evenement ter plaatse
(Duitsland/Polen) met Oekraïense burgers.

Griekenland

7-8 mei

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie en Liaisonbureau van het Europees Parlement in Athene

• Openluchtevenement voor het Zappeiongebouw (Athene) op 8 mei met concert, info
over de Green Deal, jongerenactiviteiten en

Hongarije

een ander evenement in Elefsina (Culturele
Hoofdstad van Europa 2023) op 7 mei.

8 mei

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Boedapest

• Familiefestival in Boedapest, met de
“EU run” in Boedapest ter gelegenheid van de
18e verjaardag van de toetreding tot de EU,

Ierland

en solidariteitsacties voor Oekraïne. Het
evenement zal in het teken staan van
het Europees Jaar van de jeugd.

9 mei

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie en Liaisonbureau van het Europees Parlement in Dublin

• Gezamenlijk hybride evenement ter
gelegenheid van Europadag, met het EPLO
en EUROFOUND, met een focus op het
Europees Jaar van de jeugd en aandacht

voor de voordelen van het EU-lidmaatschap
voor jongeren in Ierland, en solidariteit met
Oekraïne.

8 mei

Italië

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie en Liaisonbureau van het Europees Parlement in Milaan

• Het 66e Eurovisiesongfestival vindt
plaats in Turijn, met een stand gedurende
de hele week met informatie over de EU en
EU-solidariteit met Oekraïne. Evenement
“Europe for Peace”, georganiseerd door

de Vertegenwoordiging van de EC, het
Liaisonbureau van het EP en de gemeente
Turijn; webstreaming en uitzending van delen
van het evenement door RadioDue RAI.

5 mei

Letland
Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Riga

• Zonnebloemen voor het verenigd Europa in
Letland, “Together with Ukraine”.
• Zonnebloemen planten op 5 mei in
Daugavpils met Oekraïense kinderen.

• Start van de campagne op 24 maart met het
zaaien van zonnebloemen om solidariteit
met het Oekraïense volk te tonen, en het
Oekraïense herstel en opname in de EU.

Litouwen

9 mei

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie en Liaisonbureau van het Europees Parlement in Vilnius

• Europees examen 2022 - meer dan
25% (400) middelbare scholen in Litouwen
met meer dan 20.000 deelnemers aan
leeractiviteiten en het examen.

Malta

5 mei

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie La Valletta

• Europadag “Quiz Night” 2022 in het hart van
de hoofdstad Valletta, in samenwerking met de
Universiteit van Malta.

Nederland

9 mei

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie en Liaisonbureau van het Europees Parlement in Den Haag

• De stad Den Haag organiseert ’s ochtends
een ceremonie rond de EU-vlag aan de
Hofvijver, in het centrum van de stad.

Daar vindt ook een Europadag
avondprogramma plaats bij The Hague
University.

Polen

7 mei

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie en Liaisonbureau van het Europees Parlement in Warschau/Wroclaw

• “European City Game” en “European Zone”
in Warschau en Wrocław.

Portugal

9 mei

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie en Liaisonbureau van het Europees Parlement in Lissabon

• Een debat tussen commissaris Ferreira
en het hoofd van de Vertegenwoordiging
met studenten, in samenwerking met de
Universiteit van Évora.

Roemenië

9 mei

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie en Liaisonbureau van het Europees Parlement in Boekarest

• Opening van de fototentoonstelling
"Faces of Solidarity” op 9 mei met foto’s uit
de grensregio en andere delen van het land
over solidariteit, leed en veerkracht in tijden
van oorlog.

Slowakije

6-9 mei

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie en Liaisonbureau van het Europees Parlement in Bratislava

• Viering van Europadag op 9 mei in
Bratislava met diverse partners, met twee
“Café Európa”-debatten over de EU als
vredesproject en de EU en duurzame landbouw,
beide in het licht van de oorlog in Oekraïne.
• Een theatervoorstelling over desinformatie
en migratie en een muziekvoorstelling met
Oekraïense muzikanten en een Slowaakse dj.

Op 6 mei organiseert de Vertegenwoordiging
samen met het EPLO de viering van Europadag
in Košice:
• Een concert voor alle vrijwilligers die aan de
grens helpen.
• Een filmvertoning in het kader van de “Lux
Film Days”.
• Een talkshow met EP-leden en de nationale
COFE-afgevaardigde Zuzana Hozlarova.

5-9 mei

Slovenië/Italië

Vertretungen der Europäischen Kommission und Verbindungsbüros des EP in Ljubljana und Rome

• Europadagconcert met Sloveense en
Italiaanse musici op het “Europe Square”
van de zustersteden Nova Gorica/Gorizia op
de SL-IT-grens (9 mei). Nova Gorica/Gorizia
zijn geselecteerd als Europese Culturele
Hoofdstad 2025.

• Op 5 mei organiseert de Vertegenwoordiging
een concert met jonge Oekraïense musici,
gevolgd door een burgerdialoog met
jongeren uit Slovenië en Oekraïne, om de
EU-solidariteit met Oekraïne te tonen.

Spanje

9 mei

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie en Liaisonbureau van het
Europees Parlement in Madrid en Barcelona

• “Semana de Europa” (“Europese Week”) met
vele activiteiten in samenwerking met het
Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken,
regionale en lokale organisaties en de Europese
Beweging.
• Tijdens de aftrap van de activiteiten zullen
pers en de burgers worden ingelicht over het
programma gedurende een hele week rond
9 mei.

Zweden

9 mei

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Stockholm

• Medeorganisator van een evenement in het
“Kulturhuset” in het centrum van Stockholm met
deelname van vele organisaties, waaronder de
regering.
• Sterke focus op jongeren, zowel in het publiek als op
het podium.
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