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Διαβουλεύσεις των
ευρωπαίων πολιτών
Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί
www.european-citizens-consultations.eu

“Διαβούλευση Ευρωπαίων Πολιτών”
Η μεγαλύτερη συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
Διαβούλευση των Ευρωπαίων Πολιτών, πρόκειται να διεξαχθεί την άνοιξη.
Στόχος αυτού του διαλόγου είναι να εμπνεύσει τους πολιτικούς τόσο σε
ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο στις αποφάσεις που πρόκειται να πάρουν
για την επόμενη φάση της ΕΕ.
Η απόρριψη του ευρωπαϊκού συντάγματος από τους Γάλλους και τους
Ολλανδούς πολίτες ανέδειξε το ερώτημα που απασχολεί τους ευρωπαίους
πολιτικούς. «Πώς μπορεί η ΕΕ να διεξαγάγει διάλογο με τους πολίτες της
εμπλέκοντάς τους την εξελικτική της πορεία;».
Η Διαβούλευση των Ευρωπαίων Πολιτών θα κάνει ακριβώς αυτό. Θα δώσει
την ευκαιρία στους πολίτες των 27 χωρών μελών της ΕΕ να συζητήσουν ποια
Ευρώπη θέλουν. Μια ομάδα πολιτών που θα επιλεγεί τυχαία σε κάθε χώρα
προκειμένου να αντιπροσωπεύει το σύνολο του πληθυσμού, θα διαβουλευθεί,
θα βρει κοινά σημεία και στόχους και με την βοήθεια ειδικών θα κάνει
προτάσεις. Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζεται και χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του Plan D για την Δημοκρατία και τον
Διάλογο.

Η Διαβούλευση των Ευρωπαίων Πολιτών θα προκαλέσει μια ευρεία συζήτηση
φέρνοντας κοντά τους πολίτες με μια σειρά συναντήσεων. Ταυτόχρονα -και
ξεπερνώντας τα γλωσσικά και γεωγραφικά όρια- οι ευρωπαίοι πολίτες, με την
χρήση της τεχνολογίας, θα συζητήσουν για θέματα που οι ίδιοι θα θέσουν στην
ημερήσια διάταξη.
Στόχος της διαβούλευσης είναι να γίνει το κλειδί στις αποφάσεις για την
συνταγματική διαδικασία που θα πραγματοποιηθεί πριν το τέλος του 2008. Η
διαβούλευση έχει σχεδιασθεί για να δημιουργήσει την δυνατότητα να
συζητούν οι ευρωπαίοι πολίτες για τα μεγάλα ζητήματα που θα τους
απασχολήσουν στο μέλλον.
Η διαβούλευση θα γίνει και στις 27 χώρες της ΕΕ τον Φεβρουάριο και τον
Μάρτιο και θα ολοκληρωθεί με μια γενική διαβούλευση Ευρωπαίων Πολιτών
τον Μάϊο στις Βρυξέλλες.
Το φιλόδοξο και πρωτοφανές στην ιστορία αυτό εγχείρημα πραγματοποιείται
από ένα κονσόρτσιουμ ερευνητικών Ινστιτούτων υπό την αιγίδα και με
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κεντρικό ρόλο στην οργάνωση
και εκτέλεση του προγράμματος έχει το Ινστιτούτο Στατιστικής Τεκμηρίωσης
Ανάλυσης και Έρευνας (ΙΣΤΑΕΡ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
το μόνο με εμπειρία σε παρόμοια διαδικασία διαβούλευσης πολιτών. Το
Ινστιτούτο έχει αναλάβει και την ευθύνη διεξαγωγής του προγράμματος στην
Κύπρο και την Ελλάδα.
Στην Κύπρο, η συζήτηση θα γίνει 24 και 25 Μαρτίου 2007, στη Λευκωσία,
στο Ξενοδοχείο Hilton Cyprus.
Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα:
http://www.aueb.gr/statistical-institute/european-citizens/Cyprus /index_gr.htm
και στο ιστολόγιο: http://eu-citizens-cyprus-gr.blogspot.com/.
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