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Το πρόγραμμα της διαβούλευσης των Ευρωπαίων
πολιτών διεξάγεται από μια συνεργασία ανεξαρτήτων
ιδρυμάτων και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Τον
συντονισμό του προγράμματος έχει το ίδρυμα BKB του
Βελγίου το οποίο συνεργάζεται με το Ινστιτούτο
Στατιστικής Τεκμηρίωσης Ανάλυσης και Έρευνας, την
υπηρεσία Ενεργειών Ευρωπαίων Πολιτών (ΕΚΑΣ), το
Κέντρο Ευρωπαικής Πολιτικής (EPC) και το Δίκτυο των
Ευρωπαικών Ινστιτούτων (NEF).Το πρόγραμμα αυτό
χρηματοδοτείται επίσης από την Compagnia di San
Paolo, Riksbankens Jubileumsfond και τον Robert Bosch
Stiftung. Το Δίκτυο χρηματοδοτείται επίσης από
οργανισμούς από όλες τις χώρες της Ευρωπαικής
Ένωσης.
Την ευθύνη για την Εθνική Διαβούλευση στην Κύπρο
έχει το Ινστιτούτο Στατιστικής Τεκμηρίωσης
Ανάλυσης και Έρευνας.
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Τι είναι η Διαβούλευση των Ευρωπαίων πολιτών στην Κύπρο;

Η Margot Wallstrom αντιπρόεδρος
της
Ευρωπαικής
Επιτροπής
μιλώντας στις 7 Οκτωβρίου 2006
στις Βρυξέλλες.
«Η ελπίδα μου είναι ότι το
πρόγραμμα αυτό θα αποτελέσει
την αρχή μιας κίνησης που θα
ξαναζωντανέψει τη δημοκρατία σε
όλη την Ευρώπη. Σας υπόσχομαι
ότι η Επιτροπή θα δώσει
προσοχή στις απόψεις σας και
θα διδαχθεί από αυτές».

Οι πολίτες της Ευρώπης θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν
τη φωνή τους να ακουστεί. Για πρώτη φορά στην ιστορία
πολίτες από όλες τις 27 χώρες μέλη της Ε.Ε. θα έχουν την
ευκαιρία να συζητήσουν για το μέλλον της Ευρώπης στην
Εθνική Διαβούλευση Πολιτών στη χώρα τους. Οι
συμμετέχοντες σε αυτό το μοναδικό και χωρίς πολιτικές
εξαρτήσεις διάλογο θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν
απόψεις, να διαμορφώσουν κοινά οράματα για το μέλλον
της Ευρώπης και να καταλήξουν σε υποδείξεις προς
αυτούς που παίρνουν πολιτικές αποφάσεις.
Τα αποτελέσματα της Διαβούλευσης των Ευρωπαίων
Πολιτών θα διαμορφώσουν ένα «μία άποψη Ευρωπαίων
πολιτών για το μέλλον της Ευρώπης», θα παρουσιαστεί σε
πολιτικούς τόσο σε ευρωπαικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Οι πολιτικοί έχουν ήδη υποσχεθεί ότι θα λάβουν υπόψη
τους τις εισηγήσεις των πολιτών καθώς θα διαμορφώνουν
τις αποφάσεις τους για το επόμενο βήμα της διαμόρφωσης
της Ε.Ε.

Τι θα συζητηθεί στη Διαβούλευση των Ευρωπαίων Πολιτών;
ΟΙ πολίτες από όλες της Ε.Ε. που πήραν μέρος στην πρώτη φάση του προγράμματος διάλεξαν
τρία θέματα




Ενέργεια και Περιβάλλον
Οικογένεια και Κοινωνικό Κράτος
Διεθνής ρόλος της Ε.Ε. και Μετανάστευση

Τα θέματα αυτά επελέγησαν στη διάσκεψη που έγινε στις
7 και 8 Οκτωβρίου 2006 στις Βρυξέλλες. Η επιλογή των
θεμάτων αυτών έγινε από διακόσιους τυχαία
επιλεγμένους πολίτες από όλες της χώρες της
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Ευρωπαικής Ένωσης που συγκεντρώθηκαν στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν την ερώτηση τι
Ευρώπη θέλουμε; τα τρία παραπάνω θέματα αποτελούν τη βάση για την Εθνική Διαβούλευση
των Ευρωπαίων Πολιτών που θα γίνει στις 24 – 25 Μαρτίου στη Λευκωσία, όπως επίσης και
στις άλλες Εθνικές Διαβουλεύσεις Ευρωπαίων Πολιτών που θα γίνουν στις άλλες 26
ευρωπαικές χώρες τον Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 2007.
(web site: http://www.aueb.gr/statistical-institute/european-citizens/Cyprus/index_gr.htm, blog:
http://eu-citizens-cyprus-gr.blogspot.com/)

Πώς μπορείς να κάνεις τη φωνή σου ακουστεί;
Ένας πρωτότυπος σχεδιασμός και μια επιστημονική μεθοδολογία διασφαλίζει ότι θα ακουστεί
κάθε φωνή όσων συμμετέχουν στη Διαβούλευση των Ευρωπαίων Πολιτών. Συντονιστές στις
συζητήσεις θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες στη διάρκεια του προγράμματος, ενώ οι πολίτες
θα συζητούν και θα εργάζονται σε μικρότερες ομάδες κάθε μια από τις οποίες θα συντονίζεται
από ένα συντονιστή που θα διασφαλίζει ότι όλες οι γνώμες, τα οράματα και οι προτάσεις θα
καταγράφονται.
Οι συζητήσεις στα τραπέζια θα γίνονται σε διάφορες
φάσεις και τα ενδιάμεσα αποτελέσματα θα προβάλλονται
έτσι ώστε όλοι να τα ακούν και να έχουν πρόσβαση σε
αυτά. Η διαδικασία διασφαλίζει ότι όλοι οι συμμετέχοντες
έχουν την ίδια ενημέρωση για τα θέματα που θα
συζητηθούν και ότι όλες οι απόψεις θα έχουν ευχέρεια να
διατυπωθούν.
Στο τέλος της διαδικασίας ο κάθε συμμετέχων θα λάβει το
αποτέλεσμα της διαβούλευσης του ίδιου και των άλλων
συμμετεχόντων για την Κύπρο με τίτλο «Οι Απόψεις των
Πολιτών για το Μέλλον της Ευρώπης». Το Μάιο του
2007 τα αποτελέσματα όλων των Εθνικών Διαβουλεύσεων
θα συντεθούν στην τελική Διαβούλευση σε μία
«Ευρωπαϊκή Άποψη για το Μέλλον της Ευρώπης». Τα
αποτελέσματα αυτά θα γίνουν γνωστά στις εθνικές
κυβερνήσεις, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε άλλους
ενδιαφερόμενους οργανισμούς.
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Τι άλλο μπορεί κανείς να περιμένει;
Το συνέδριο στην Λευκωσία θα παρακολουθήσουν τα Μέσα
Ενημέρωσης. Αντίστοιχες Διαβουλεύσεις Ευρωπαίων Πολιτών
θα λάβουν μέρος σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες την ίδια ώρα που
θα γίνεται η Διαβούλευση στην Κύπρο. Οι εκδηλώσεις αυτές θα
έχουν τον ίδιο σχεδιασμό και μορφή όπως στην Κύπρο και θα
υπάρχει ηλεκτρονική σύνδεση με τη διαδικασία που θα γίνεται
στην Λευκωσία. Αυτό θα επιτρέψει ένα καλύτερο διάλογο μεταξύ
των Ευρωπαίων πολιτών σε όλη την Ευρώπη δημιουργώντας
ένα πραγματικά ευρωπαϊκό αίσθημα.
Στο τέλος της διαδικασίας το βράδυ του Σαββάτου θα γίνει δεξίωση
με μουσική σε μια χαλαρή ατμόσφαιρα όπου ο κάθε συμμετέχων
θα μπορεί να ξεκουραστεί και να γνωρίσει καλύτερα τους υπόλοιπους συμμετέχοντες
Η Εθνική Διαβούλευση πολιτών στην Κύπρο μαζί με τις αντίστοιχες Εθνικές Διαβουλεύσεις
Πολιτών σε άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις βρίσκονται στην καρδιά μιας πρωτοποριακής και
μοναδικής διαδικασίας διαλόγου.
Σας προσκαλούμε να κάνετε τη φωνή σας να ακουστεί για το μέλλον της Ευρώπης!
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