Bruxelles, le 17 juin 2002

LA CONVENTION EUROPÉENNE
LE SECRETARIAT

CONV 105/02

NOTE DE TRANSMISSION
du :
Secrétariat
à la :
Convention
Objet :
Débat national sur l'avenir de l'Europe :
- Grèce

Les membres de la Convention trouveront en annexe le rapport sur le débat national sur l'avenir de
l'Europe tel qu'il se déroule en Grèce.

____________________
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ANNEXE
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΚΟ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ∆ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

Πιστές στη ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ για το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει την
συγκρότηση ενός ΦΟΡΟΥΜ εκπροσώπων ΜΚΟ και µελών της κοινωνίας των πολιτών στα
πλαίσια της «Συνέλευσης της Ευρώπης» για να συµπράξουν στο ∆ιάλογο για το µέλλον της
Ευρώπης οι πολίτες, 50 Ελληνικές ΜΚΟ µε Ευρωπαϊκό προσανατολισµό συγκρότησαν την 1η
Απριλίου 2001, στην Αθήνα, Ad Hoc Ελληνική Επιτροπή ΜΚΟ για συµµετοχή στο διάλογο για το
µέλλον της Ευρώπης τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. O αριθµός των οργανώσεων
που συµµετέχουν αυξάνεται συνεχώς όσο γίνεται γνωστή η συγκρότηση της Επιτροπής.
Την πρωτοβουλία για τη σύσταση της Εθνικής Επιτροπής είχαν οι οργανώσεις Ελληνική Επιτροπή
για την Ευρωπαϊκοί Ένωση (Ελληνικό τµήµα της Ευρωπαϊκής Κίνησης), Ευρωπαϊκοί Έκφραση και
ΑΕGEE µε τη συµβολή της Επιτροπής για τις ΜΚΟ του ΥΠΕΞ.
Η Επιτροπή

θα δραστηριοποιηθεί σε όλη τη διάρκεια της «Συνέλευσης της Ευρώπης» που

διεξάγεται στις Βρυξέλλες και προβλέπεται να ολοκληρώσει το έργο της πριν από το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο του 2003 κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας.
Μέχρι σήµερα έχουν γίνει οι παρακάτω εκδηλώσεις:
1. Στη διάρκεια της πρώτης εκδήλωσης που έγινε την 1η Απριλίου 2002, ο Πρόεδρος του ΕΚΕΜ
και αναπληρωµατικό µέλος της Συνέλευσης κ. Π. Ιωακειµίδης ενηµέρωσε σχετικά για τις
διαδικασίες της «Συνέλευσης», ενώ ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ κ. Ν. Λιοναράκης αναφέρθηκε στην
ανάγκη συγκρότησης της Εθνικής Επιτροπής ΜΚΟ.
2.

Στη δεύτερη εκδήλωση που έγινε στις 29 Απριλίου 2002 οι εκπρόσωποι του Ελληνικού

Κοινοβουλίου στη Συνέλευση κ. Παρασκευάς Αυγερινός και κ. Μαριέττα Γιαννάκου-Κουτσίκου
ενηµέρωσαν για τις θέσεις τους στη Συνέλευση και εξέφρασαν την διαθεσιµότητα τους να
συµµετάσχουν σε ενηµερωτικές συναντήσεις σε όλη την Ελλάδα µε σκοπό να ευαισθητοποιηθεί η
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Κοινωνία των Πολιτών και να λάβει ενεργό µέρος στο διάλογο για το Μέλλον της Ευρώπης.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αυτής εξελέγη προσωρινή «Συντονιστική Γραµµατεία της
Εθνικής Επιτροπής ΜΚΟ» που απαρτίζεται από τους:
•

Περικλή Βασιλόπουλο (Ένωση Πολιτών για την Παρέµβαση),

•

Εύη ∆εµίρη (∆ίκτυο Ελληνίδων ∆ηµοσιογράφων),

•

Νίκο Κουλούρη (Ευρωπαϊκοί Έκφραση) και

•

Αντώνη Παπαδηµητρίου (Ελληνική Επιτροπή για την ΕΕ - Ευρωπαϊκοί Κίνηση).

3).

Την 10η Μάιου 2002

3 µέλη της Συντονιστικής Γραµµατείας είχαν συνάντηση στις

Βρυξέλλες µε τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης επιφορτισµένο µεταξύ άλλων και για
τις σχέσεις µε τις ΜΚΟ και το ΦΟΡΟΥΜ και πρώην πρωθυπουργό του Βελγίου κ. Ζ. Λ. Ντεάν
κατά την οποία τον ενηµέρωσαν για τη συγκρότηση της Ελληνικής Επιτροπής ΜΚΟ και
ενηµερώθηκαν για τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά µε τις εργασίες της Συνέλευσης καθώς και για
τον τρόπο συµµετοχής της Ελληνικής κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες αυτές.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τα µέλη της Συντονιστικής Γραµµατείας προσκάλεσαν τον
Αντιπρόεδρο κ. Ζ. Λ. Ντεάν να επισκεφτεί την Αθήνα προκειµένου να πάρει µέρος σε Ηµερίδα ∆ηµόσια Ακρόαση που θα διοργανώσει η Συντονιστική Επιτροπή στην Αθήνα, στις 18 Ιουνίου
2002. Σκοπός της εκδήλωσης αυτής είναι η επίσηµη έναρξη του διαλόγου στην Ελλάδα και η
κατάθεση παρουσία του Αντιπροέδρου της Συνέλευσης, των Ελλήνων εκπροσώπων σε αυτή, της
πολιτικής ηγεσίας του Υπ. Εξωτερικών και όσο το δυνατόν µεγαλύτερου αριθµού ΜΚΟ που θα
ανταποκριθούν σε σχετικό δηµόσια κάλεσµα, συγκεκριµένων θέσεων και απόψεων, µια πρώτη
δηλαδή Ελληνική συµβολή στα πλαίσια του ∆ιαλόγου.
Επίσης, ο Αντιπρόεδρος κ. Ντεάν εξέθεσε τους τρόπους συµµετοχής της Κοινωνίας των πολιτών
στον διάλογο τονίζοντας ότι η ∆ήλωση του Λάκεν προβλέπει τη δηµιουργία του Φόρουµ µε τη
µορφή διαρθρωµένου δικτύου οργανώσεων το οποίο δεν θα είναι ενιαίο µόνιµο σώµα, αλλά θα έχει
µάλλον µια πολυδιάστατη φύση.

Πάντως, το σύνολο της κοινωνίας των πολιτών έχει τη

δυνατότητα να παρακολουθεί τις εργασίες της Συνέλευσης, γι' αυτό οι συνεδριάσεις και τα έγγραφα
της είναι δηµόσια, έχει δε δικό της ιστιοχώρο (http://european-convention.eu.int/) προσιτό σε κάθε
πολίτη.
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Ο βασικός τρόπος γενικότερα συµµετοχής στο ∆ιάλογο των ΜΚΟ και κύριο µέσο ανταλλαγής
γραπτών

πληροφοριών

είναι

το

διαδίκτυο.

Ένας

ξεχωριστός

ιστιοχώρος

(http://europa.eu.int//futurum/ forum_convention /index_en.htm) για το Φόρουµ δίνει τη
δυνατότητα στις ΜΚΟ να προσφέρουν την συµβολή τους στα πλαίσια της Συνέλευσης και να
συµβάλλουν στην ευρύτερη συζήτηση µε µοναδικό κριτήριο εγγραφής στο Φόρουµ την υποχρέωση
κάθε οργάνωσης να συνεισφέρει ένα γραπτό κείµενο στη συζήτηση. Στη συνέχεια οι συνεισφορές
των ΜΚΟ γνωστοποιούνται στα µέλη της Συνέλευσης και στο κοινό µε τη δηµοσίευσή τους στον
ιστιοχώρο.
Ένας δεύτερος τρόπος είναι η οργάνωση συζητήσεων και διαλόγου σε εθνικό και περιφερειακό
επίπεδο στο εσωτερικό των Κρατών µελών και των υποψήφιων κρατών µεταξύ διαφόρων φορέων
µε την συµβολή και των εθνικών εκπροσώπων στη Συνέλευση. Η αποτελεσµατικότητα και επιτυχία
του διαλόγου σε εθνικό επίπεδο θα εξαρτηθεί και από την ικανότητα της κοινωνίας των πολιτών να
αυτοργανωθεί.

Ένας τρίτος τρόπος είναι η οργάνωση δηµοσίων ακροάσεως ενώπιον της Ολοµελείας της
Ευρωπαϊκής Συνέλευσης

αλλά µε βασικό χαρακτηριστικό την εστίαση της θεµατικής

τέτοιων δηµόσιων ακροάσεων σε συγκεκριµένα ζητήµατα που απασχολούν εκάστοτε τις
εργασίες της Συνέλευσης. Η πρώτη τέτοια δηµόσια ακρόαση θα γίνει στις 24 και 25 Ιουνίου
στις Βρυξέλλες για εκπροσώπους ΜΚΟ και στις 6 και 7 Ιουλίου η Συνέλευση Νέων για
εκπροσώπους νέων από όλη την Ευρώπη µέχρι 25 ετών.
Επίσης, στις Βρυξέλλες και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
οργανώνονται τακτικές επαφές εκπροσώπων ΜΚΟ και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης
και ειδικότερα του Αντιπροέδρου κ, Ντεάν όπου κατατίθενται συγκεκριµένες προτάσεις.
Στη συνάντηση τονίστηκε ότι ο διάλογος θα πρέπει να αφορά κυρίως τα µέλλον της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και τη µεταρρύθµιση των συνθηκών βάσει του κειµένου του Λάκεν χωρίς αυτό όµως να
είναι δεσµευτικό.
4).

Στην 3η εκδήλωση της Επιτροπής που έγινε στην Αθήνα στις 13 Μάιου 2002 συµµετείχαν

και ανέπτυξαν τις θέσεις τους εκπρόσωποι κοµµάτων που δεν συµµετέχουν στις εργασίες της
Συνέλευσης όπως το ΚΚΕ και το ∆ΗΚΙ.

Στην εκδήλωση συµπληρώθηκε η σύνθεση της

Συντονιστικής Γραµµατείας µε την εκλογή των εξής:
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5).

•

•

Τζίνα Καρασιώτου (AGEE)

•

•

Νίκος Λαζαρίδης (Ένωση Νέων Επιστηµόνων Ευρωπαϊκών Σπουδών)

•

•

Ηρώ Νικολακοπούλου-Στεφάνου (ΕΠΕΕΣ)

•

•

Αιµίλιος Ζαχαρέας (Κίνηση Πολιτών).
Στις

28 Μάιου, πραγµατοποιήθηκε συνάντηση οργανωτικής φύσεως µε σκοπό τον

συντονισµό για τη διοργάνωση της Ηµερίδας της 18ης Ιουνίου. Επίσης συζητήθηκε η οργάνωση
ενηµερωτικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα, η δηµιουργία Ελληνικού ιστιοχώρου στο
διαδίκτυο για την συµµετοχή της Ελληνικής κοινωνίας των πολιτών σε εθνικό διάλογο στα πλαίσια
της Συνέλευσης και τέλος η πρόθεση για ευρεία παρακολούθηση και συµµετοχή εκπροσώπων της
Ελληνικής Επιτροπής στα τεκταινόµενα σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα πλαίσια του Φόρουµ στις
Βρυξέλλες.

Αθήνα, 29 Μάιου 2002
Συντονιστική Γραµµατεία ΜΚΟ
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