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Salutarea „Long Live Europe!” domnului Valerie Giscard d’ Estaing a marcat
începutul Convenţiei Europei. Constituţia Europeană adoptată după luni de dezbateri, la
data de 18. Julie 2003, poate fi considerată punctul cheie a negocierilor
interguvernamentale din octombrie anul curent. Documentul, legea fundamentală va fi de
o importanţă majoră pentru viitorul Europei, dar mai are mult de dezbatat până a fi
finalizat. O temă neabordată formează protecţia minorităţilor naţionale şi etnice, propusă
recent şi de Domnul József Szájer, membru Ungar a Conventului, o recomandare
neacceptată, sau iniţiativa mai norocoasă a domnului Péter Eckstein-Kovács, membru
Român a Conventului, referitor la diversitatea lingvistică inclus în Constituţie. La ultima
întâlnire din Grecia preşedintele Franţei a promis reevocarea temei la nivel
interguvernamental în toamnă.
Această iniţiativă –de a atrage atenţia publicului asupra subiectului - a fost preluat
de tineretul European. Colegiul Comunitar din Transilvania 2003 a fost implementat in
Târgu-Mures, Romania între 3.-16. August. Cincizeci de tineri au participat in acest
proiect, provenind din douăsprezece ţări Europeene, reprezentând şi mai multe
apartenenţe etnice, lingvistice şi culturale. Scopul major a iniţiativei era elaborarea unei
recomandări privind protecţia minorităţilor naţionale şi etnice din viitoarea Constituţie
Europeană Comună.
Promotorii ideii sunt Ágota Ilyés si Barna Kovács, coordinatorii de proiect.
Cadrul organizatoric era oferită de Asociaţia Colegiilor Comunitare (ACC), o organizaţie
Europeană cu sediul in Danemarca, iar la nivel local proiectul era găzduit de Fundaţia
Studium. Colegiul Comunitar din Transilvania 2003 este o materializare a strategiei
ACC, învizând întărirea identităţii Europeene, a unei societăţii deschise, încurajarea
participării publicului la acest proces apelând la modalităţile oferite de cursurile
colegiilor comunitare. Aceasta din urmă înseamnă analizarea şi a dezbaterea in comun a
unui subiect de interes general.
Lista de prezentatori era următoarea: Paul Philippi –preşedintele Forumului
Democrat German, Florin Moisa –preşedinte executiv a Centrului de Resurse pentru
Comunităţi Roma, György Frunda –membru a Parlamentului European, Senator a
României, Ovidiu Pecican –profesor a Universităţii Babes-Bolyai din Cluj (UBB), Emőd
Veress - asistant profesor la UBB, Attila Markó – representant a Ministerului Informatiei
Publice, Departamentul Relaţiilor Interetnice, Péter Eckstein-Kovács –membru deputat a
Convenţiei Europene, Senator a României, Réka Horváth, candidat PhD, specialist in
studii Europeene. Două conferinţe de prese au mai fost organizate în timpul
evenimentului, amândouă găzduite de Primăria Târgu-Mureş, inaugurat de viceprimarul
oraşului, dl. Sándor Csegzi. Invitaţii de onoare erau György Frunda si Silviu Jora,

aceasta din urmă reprezentând Ministrul Integrării Europene a României, preluând
oficial documentul în numele autorităţii susnumite.
A doua săptămână participanţii au elaborat documentul întitulat Propunere de
Modificare a Constiuţiei Europeene Comune, focalizând la protecţia minorităţilor
naţionale şi etnice. Organizatorii au facilitat procesul de compunere prin introducerea
unor întrebări concrete la care participanţii au răspuns prin dezbatere si votare. Structura
realizată în acest fel se compune din urmatoarele părţi: scopuri şi valori fundamentale
(preamblu), drepturi şi obligaţii a minorităţilor naţionale şi etnice, instituţii şi alte
modalităţi de a implementa aceste proviziuni. Pentru un conţinut detailat am ataşat
documentul complet.
Ca organizatori, suntem convinşi că elaborarea acestui document e o iniţiativă de
remarcat a tinerilor. Documentul are o valoare simbolică reflectând „vocea tinerilor
europeni” care sperăm să fi luat în seamă în negocierile interguvernamentale începute în
octombrie anul curent, având scopul de a discuta propunerea constituţională compusă de
Convenţia Europeană.
Informaţii despre proiect, rezultate, finanţări cât şi despre Propunere: www.acc.eu.org
Detalii despre cercetarea legată, „Participarea tinerilor în procesul European de
constituţionalizare” se poate obţine de la adresa de web: www.multiconflict.hu
Tel: oo36-2o-3467471
Fax: oo36-2o-34o2968
HU-1463 Budapest, P.O. Box 955.
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