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Europese civil society werkt samen aan #CitizensRoute73
« Horizon 2019 Europese Verkiezing: 73 zetels in het Europees Parlement
voor Europese volksvertegenwoordigers »
De Franck Biancheri Network (FNB), de Change Agent Network (iCAN) en hun
partners* kondigen met trots de lancering aan van een EU democratisation
citizens process: #CitizensRoute73
Waarom #CitizensRoute73? We pleiten ervoor dat in de volgende Europese
verkiezingen in 2019, de 73 Britse zetels in het Europees Parlement bestemd
zijn voor Europese volksvertegenwoordigers. In plaats van ze te verwijderen of
te
verdelen.
Het
idee
is
om
ze
te
openen
voor
Europese
volksvertegenwoordigers, verkozen op de trans-Europese basis in plaats van de
nationale basis. Dit staat hoog de politieke agenda. Wij delen dit positieve
vooruitzicht, willen ervoor zorgen dat burgers er klaar voor zijn, en dat er
adequaat beleid ontwikkeld is. We brengen de pro-democratische Europese civil
society samen om een snel en proactief antwoord te formuleren voor de kans op
een Europese democratie dat nu wordt aangeboden.
Op 1 en 2 juli 2017 in Louvain-la-Neuve (BE), op uitnodiging van een groot
aantal partner organisaties*, zorgen 200 Europese «change agents» voor:
•
•
•

Duidelijke steun voor het perspectief van deze transformatie van de
Europese verkiezingen
Acties om het Europese publiek bewust te maken van dit perspectief
Een gemeenschappelijk debat over de toekomst van Europa om de
voorwaarden te creëren voor het ontstaan van trans-Europese ideeën,
vertegenwoordigers en partijen

Belangrijk politieke vertegenwoordigers hebben toegestemd om mee te
doen met deze eerste oefening van het Europese politieke debat over: "Europa
veranderen, ja! Maar met welk doel?

Mariapaola Cherchi (IT) for a federal Europe of citizens – Reka Salamon (HU) for a Future-oriented Europe –
Pierre Larrouturou (FR) for a Social Europe - Erik Edman (NL) for DIEM25 – Adrian Taylor (UK/DE) for a New
Paradigm - Felipe Santos Henriques (PT) for a sustainable Europe

Europese intellectuelen en activisten zullen de middelen bespreken die nodig
zijn om het gemeenschappelijke publieke debat te creëren: "Europa veranderen,
ja! Maar met welk doel?" tijdens twee halve dagen van plenaire panels en
workshops.

Guillaume Sacriste (FR) Paris-Sorbonne & co-author with Thomas Piketty of “For a Treaty for the
democratization of the euro zone", Armel Prieur (FR) Co-founder of the Instituting Citizen Process for Europe,
Bjarni Snæbjörnn Jónsson (IS) Iceland's constitutional deliberative process, Jean-Claude Garot (BE) Pour écrire
la liberté, Richard Laub (BE) Stand up for Europe, Julia Monini (DE) Pulse of Europe, Karim el Kholy (FR)
Erasmus Student Festival, Matteo Guidi (IT) Eyes on Europe, Antonis Tryantafillakis (GR) "Elect George 2018",
Philippe Micaelli (FR) "Le Comité"

▬▬ ►Een « Gemeenschappelijke verklaring van Toewijding » zal plechtig
ondertekend worden door alle deelnemers en online.
▬▬ ►Een « Route 73 Map » zal openbaar worden gemaakt. Dit houdt in dat de
strategie, de tijdlijn, activiteiten, teams en organisatie die nodig zijn om dit
proces uit te voeren.
Een democratisch Europa is eindelijk binnen handbereik
In Louvain-la-Neuve, op 01-02 juli, 200 Europese" change agents" zorgen ervoor
dat #CitizensRoute73 een realiteit zal worden. Laten we Europa laten zien dat we
er klaar voor zijn en ons inzetten voor Europese democratie!

Informatie voor de pers
Een complete presentatie van #CitizensRoute73 is beschikbaar @
https://eucitizenprocess-en.net/

Contactpersoon voor de pers
Mathis Buis
0635188627
mathis@eucitizenprocess.net

* Bedankt voor de gastvrijheid en steun van Commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. In samenwerking met de
netwerken AEGEE-Europe Cambiamo Rotta all'Europa en Stand up for Europe. En samen met POUR écrire la
Liberté, Election-europe.com, Europe Populaire, AEGEE-Toulouse, Maison du Développement Durable,
BBK/Door Vriendschap Sterker, Creatopia, Eyes on Europe, Le Comité, Citoyennes pour l'Europe. Met financiële
steun van Institut de Locarn.

