Comunicat de presă
Iniţiativă cetăţenească a Uniunii Europene de Esperanto (EEU)
„Recomandare pentru a cânta imnul Europei în esperanto”
UEE a făcut ieri uz de dreptul pe care Tratatul de la Lisabona îl oferă cetăţenilor de a prezenta
propuneri care să facă mai eficientă funcţionarea tratatelor UE şi a trimis Comisiei Europene
propunerea ca:
„UE să recomande cântarea imnului Europei în limba neutră esperanto, conform versurilor alăturate
scrise de Umberto Broccatelli, atunci când reprezentanţii statelor membre vor să-şi exprime împreună
apartenenţa la o Europă comună şi cu drepturi egale.”
Ţelurile acestei iniţiative cetăţeneşti sunt:
1) să întărească identitatea europeană comună în armonie cu identităţile naţionale, regionale sau de
altă natură, făcând astfel UE mai eficientă pentru cetăţeni;
2) să crească participarea cetăţenilor la integrarea europeană;
3) să ajute la îndeplinirea punctelor 1) şi 2) prin intermediul cuvintelor unei limbi neutre, paneuropene
pentru a da posibilitatea cetăţenilor să cânte împreună;
4) să asigure un respect egal pentru toate limbile Europei;
5) să reconfirme şi reechilibreze cele două elemente ale motto-ului UE „unitate în diversitate” pentru a
asigura că nu se insistă prea mult asupra diversităţii nici prea puţin asupra unităţii.
Între cei şapte membri ai comitetului, care locuiesc în şapte ţări diferinte din UE, se numără profesorul
Reinhard Selten din Germania, laureat al Premiului Nobel, şi cunoscutul politician Marco Pannella din
Italia.
Textul tradiţional UEE al imnului Europei poate fi ascultat aici (http://www.europo.eu/en/europeananthem), unde sunt şi traduceri în cele 23 de limbi oficiale ale UE, în limba croată şi în numeroase
limbi regionale, minoritare şi mondiale (chineză, arabă, rusă, japoneză, hindi, bengali, indoneziană).
Alte traduceri sunt binevenite.
Comisia Europeană are acum la dispoziţie două luni pentru a decide dacă va accepta să înregistreze
propunerea. Dacă Comisia va accepta că propunerea UEE întradevăr ajută la funcţionarea tratatelor
UE şi că a face această propunere este sub puterea Comisiei, UEE va începe colectarea unui milion
de semnături în cele 27 de ţări membre ale UE pentru a da posbilitatea Comisiei Europene să ia în
considerare o propunere de lege. Trebuie menţionat că propunerea se va putea semna prin internet.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi sean.oriain@web.de (0032496-597763) sau
jozef.reinvart@gmail.com.

