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KRATKA PREDSTAVITEV EVROPOSLANCA   
Iz predavalnic Fakultete za družbene vede sem leta 2014 vstopil v politiko. Do 2018 sem bil 
predsednik Državnega zbora, nato ponovno izvoljen za poslanca v Državni zbor. Leta 2019 so me 
državljanke in državljani izvolili v Evropski parlament. Kot evropski poslanec sem član Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) in nadomestni član Odbora za okolje, javno zdravje in 
varnost hrane (ENVI). 
 
IZZIVI ZA EU, ZA SLOVENIJO V OKVIRU ČLANSTVA EU 
Trenutno najpomembnejši izziv tako Slovenije kot Evropske unije je blaženje posledic 
zdravstvene in gospodarske krize, ki jo je povzročila pandemija COVID-19. Pri tem je 
najpomembnejše zagotavljanje zdravja in varnosti vseh ljudi, ob hkratnem spoštovanju 
človekovih pravic in vladavine prava. Po umiritvi pandemije bo na vrsti gospodarska obnova 
Evrope, ki se je morajo skupaj in solidarno lotiti vse države članice, vključevati pa mora socialno 
okrevanje in zeleno transformacijo. 
 
MLADI in EU V PRIHODNOSTI/ PROJEKTI, MOŽNOSTI PARTICIPACIJE 
Če izvzamemo trenutne razmere, lahko rečemo, da mladi v EU še nikoli niso imeli toliko 
priložnosti. Odpravijo se lahko tako na študijsko izmenjavo v drugo državo članico (program 
Erasmus+), kakor tudi na neformalno izobraževanje in nabiranje izkušenj (npr. Evropska 
prostovoljska služba EVS  
in Prostovoljci EU za humanitarno pomoč). Pri iskanju zaposlitve v tujini so jim na voljo različni 
programi (mreža EURES, praksa Erasmus+, Jamstvo za mlade, pripravništva institucij EU), 
medtem ko jim raznovrstni projekti in natečaji (npr. Nagrada Karla Velikega) omogočajo 
sodelovanje pri krepitvi evropskega združevanja. 
 
VAŠE ŽIVLJENJSKO VODILO 
Vrni družbi, kar ti je dala.  
 
VAŠE NAJPOMEMBNEJŠE VREDNOTE 
enakost, svoboda, solidarnost 
 
VAŠ NAJLJUBŠI GLASBENIK 
Bajaga 
 
VAŠ NAJLJUBŠI FILM  
Življenje je lepo (La vita e bella) 



VAŠA NAJLJUBŠA KNJIGA 
Njegova temna tvar (Philip Pullman) 
 
VAŠE NAJLJUBŠE MESTO 
Ljubljana 
 
VAŠE SPOROČILO MLADIM 
Ko bodo razmere to ponovno dopuščale, izkoristite priložnosti, ki vam jih Evropska unija 
ponuja predvsem na področju izobraževanja in zaposlovanja, kajti učenje in delo v tujini ne 
pomenita zgolj širjenja obzorij, ampak predstavljata za mladega človeka tudi neprecenljivo 
življenjsko izkušnjo. In pojdite na volitve, saj boste na ta način pomembno sooblikovali našo 
skupno evropsko prihodnost. Vsak od vas lahko izbere, v kakšni Evropi in Sloveniji želi živeti. 
 
VAŠI KONTAKTI 

  Trubarjeva cesta 26           @ pisarna@milanbrglez.si  
   1000 Ljubljana   @ milan.brglez@europarl.europa.eu   
   SLO +38612926770   FB @brglezmilan 
    BE + 3222845436  TW @milan_brglez 
Spletna stran: www.milanbrglez.si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


