Прес-информация
Гражданска инициатива на Европейския Есперантски Съюз
Препоръка да се пее европейския химн на Есперанто
ЕЕС днес използва правото, което се дава на гражданите съгласно Лисабонския Договор да
представят предложенията си за реализиране функционирането на Договорите на ЕС и
изпрати до Европейската Комисия за регистриране на предложението си, че:
„ЕС препоръчва изпълнението на химна на Европа на неутралния международен език
Есперанто съгласно приложения текст на Умберто Брокатели, когато представители на
страните-членове на ЕС искат заедно да изразят своята принадлежност към обединена,
равноправна Европа„
Целите на тази гражданска инициатива са :
1.да помогне да се заздрави общата европейска идентичност в съответствие с националните,
регионални и други идентичности и по този начин да допринесе ЕС за европейската
идентичност на гражданите
2.да активизира участието на гражданите в процеса на европейската интеграция
3.да помогне да се достигнат целите /1/ и /2/ чрез текста на неутралния,общоевропейски език
като се даде възможност на гражданите да пеят заедно.
4.да се осигури еднакво уважение и признание на всички европейски езици
5.да се потвърдят и уравновесят двата елемента на мотото не ЕС ”обединяване в различието”
за да се даде увереността,че не трябва много да се подчертава различието нито да се
подценява обединението.
Между 7-те членове на комитета, който поддържа предложението, живеещи в 7 различни
страни са носителя на Нобелова награда Проф. Райхард Селтен от Германия и известния
политик Марко Панела от Италия.
Текста на традиционния европейски химн на ЕЕС може да се слуша тук
http://www.europo.eu/eo/euhropa-himno. Тук са преводите на всичките 23 официални езици на
ЕС, на хърватски както и на други регионални малобройни езици и на световни езици /китайски,
арабски, руски, японски, бенгалски, индонезийски / Приемат се и други преводи.
Европейската Комисия сега разполага с 2 месеца за да реши дали ще приеме да регистрира
предложението.Ако Комисията приеме,че предложението на ЕЕС действително помага за
успешното реализиране договорите на ЕС,и че да се направи такова предложение е съгласно
правомощията на Комисията, ЕЕС ще започне събирането на 1 милион подписи в 27- те
страни членове на ЕС, за да даде възможност на Европейската Комисия да вземе под
внимание и да се съобрази с това законно предложение. Трябва да се подчертае,че ще може
да се подписва и чрез електронен подпис.
За допълнителна информация се свържете с
sean.oriain@web.de (0032496-597763) или jozef.reinvart@gmail.com.
Брюксел , 2-ри април 2012

