Informação para os jornais
Iniciativa cidadã da União Europeia de Esperanto (UEE)
" Cantar o hino da Europa em esperanto"
Ontem a UEE utilizou o direito que o Tratado de Lisboa possibilita aos seus cidadãos de
apresentarem propostas para tornar mais eficaz o funcionamento dos tratados da União Europeia
(UE) e enviou, à Comissão Europeia, um pedido de registo da seguinte proposta:
" Que, quando os representantes dos estados membros quiserem esprimir em conjunto a sua
pertença a uma Europa comum e igual em direitos, a UE aconselhe a que seja cantado o hino da
Europa na língua neutral esperanto, com as palavras de Umberto Broccatelli.“
Os objetivos desta iniciativa cidadã são:
1) ajudar a fortalecer harmonicamente uma identidade europeia comum com nações, regiões e outras
identidades, e assim tornar mais efetiva a Europa dos cidadãos;
2) aumentar a participação dos cidadãos no processo de integração europeia;
3) ajudar a alcançar (1) e (2) através de uma língua neutral e totalmente europeia que possibilita aos
cidadãos cantarem conjuntamente;
4) assegurar o respeito por todas as línguas europeias;
5) reconfirmar e reequilibrar os dois elementos da divisa europeia "unidade na diversidade" de modo
a que não se sublinhe em demasia um, em detrimento do outro.
Entre os 7 membros da comissão de apoiantes, que habitam em 7 diferentes países da UE, estão o
prémio Nobel Professor Reinhard Selten, da Alemanha e o conhecido político Marco Pannella, de
Itália.
O texto do tradicional hino europeu da UEE pode ser ouvido em www.europo.eu/eo/euhropa-himno,
onde há também traduções nas 23 línguas oficiais da UE, na língua croata e em muitas línguas
regionais, línguas minoritárias e línguas do mundo (chinês, árabe, russo, japonês, hindu, bengali,
indonésio). Outras traduções são bem vindas.
A Comissão Europeia tem agora dois meses para decidir se aceita registar a proposta. Se a
comissão considerar que a proposta da UEE é de facto uma ajuda para o funcionamento dos tratados
da UE e que fazer uma tal proposta está nos seus poderes, a UEE iniciará a recolha de 1 milhão de
assinaturas nos 27 países da UE para permitir à Comissão Europeia considerá-la uma proposta legal.
Realce-se que a proposta pode ser subscrita pela internete.
Para mais informações contactar sean.oriain@web.de (0032496-597763) ou
jozef.reinvart@gmail.com.
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