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SCRISOARE DESCHISA
catre editorii ziarelor din Statele Membre si Candidate

In cei cincizeci de ani care au trecut de la inceputurile Comunitatii Europene, Europa a
realizat progrese uriase. Uniunea Europeana este acum pe cale de a primi un binevenit nou val
de membri. Ea este un exemplu de succes care are insa de facut fata, in prezent, unei duble
sfidari : institutiile Uniunii trebuie sa se apropie mai mult de cetateni, sub un control
democratic mai bun, sa fie mai deschise si mai eficiente. Uniunea trebuie, de asemenea, sa-si
defineasca rolul intr-o lume aflata in rapida schimbare.
Pentru a analiza aceste probleme cheie si pentru a identifica posibile raspunsuri, Consiliul
European din decembrie 2001 a instituit o Conventie, care a demarat la 28 februarie, la
Bruxelles. Conventia isi va desfasura lucrarile in public. Am deschis si un website
(http://european-convention.eu.int/) pe care cititorii dumneavoastra vor putea urmari
dezbaterile si citi documentele noastre.
Procesul, insa, ar trebui sa fie in dublu sens : la randul nostru, si noi dorim sa-i ascultam pe
acestia. Conventia este preocupata sa cunoasca modul in care europenii percep Uniunea lor si
ce vor de la ea. Pentru a obtine cele mai bune rezultate, avem nevoie de un evantai cat mai
larg de opinii. Vom organiza audieri publice, ale caror detalii vor fi publicate pe pagina
noastra de web. Am stabilit, de asemenea, un « Forum », care sa permita reprezentantilor
societatii civile si persoanelor interesate sa participe la dezbatere. Forumul dispune de o a
doua pagina web (http://europa.eu.int/futurum/forum_convention/) creata special pentru
schimbul de contributii scrise. Cititorii dumneavoastra au o invitatie deschisa de a se alatura
acestui exercitiu.
Pentru a-i sprijini pe ei si pe noi, v-am fi recunoascatori daca ati publica aceasta scrisoare. In
plus am aprecia in mod deosebit daca i-ati invita sa contribuie in paginile dumneavoastra la
dezbaterea publica asupra viitorului Europei. Vom urmari cu interes real ceea ce au de spus.
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