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Eupen, 1 Şubat 2023 

 

 

Entegrasyon- Görüşlerinize ihtiyacımız var! 
 

 

Sevgili hemşehrim, 

 

 

Parlamento sizin için kura çekti: Vatandaşlar Meclisi'ne üye 

olabilirsiniz! 

 

Kaydolun ve kurayla belirlenen yaklaşık 29 vatandaşla tanışın. 

Birlikte politikacılara entegrasyon hakkında ne düşündüğünüzü 

söyleme fırsatına sahip olacaksınız. 

 

Yaklaşık 5 toplantıda diğer üyelerle birlikte kendinizi 

bilgilendirecek (yani uzmanları dinleyecek), tartışacak ve ardından 

politikacılara tavsiyelerde bulunacaksınız. 

 

Toplantıların 2023 baharında muhtemelen Cumartesi günleri, 

Doğu Belçika'nın kuzeyi (Eupen'deki Parlamento'da) ve güneyi 

arasında dönüşümlü olarak yapılması bekleniyor. Kesin toplantı 

tarihleri1 ve yerleri kayıttan sonra size bildirilecektir. Toplantılara 

katılmanız için size bir harcırah ve seyahat masrafları ödenecektir. 

 

Herkes katılabilir: Özel bir bilgiye gerek yok! Bilgi materyalleri 

alacaksınız ve konuya aşina olmanız için uzmanları dinlemenize izin 

verilecek. Buradaki fikir, sıradan vatandaşların görüşlerini ifade 

etmeleridir. Tartışmaya profesyonel bir moderatör eşlik eder, böylece 

herkes konuşma şansı bulur. 

 

Daha sonra, bazı katılımcılar vatandaş meclisi tarafından geliştirilen 

önerileri politikacılara sunar. Politikacılar daha sonra halka açık bir toplantıda tavsiyeleri 

nasıl uygulayacaklarını açıklarlar. Bir yıl sonra, politikacıların verdikleri sözleri tutup 

tutmadıkları kontrol edilir. Yani vatandaş diyaloğu Doğu Belçika siyaseti üzerinde 

doğrudan bir etkiye sahip olabilir!  

 

Katılmak istiyorsanız, lütfen ekteki "İlgi Beyanı" formunu doldurun ve 15 Şubat 

2023 tarihine kadar posta, faks veya e-posta yoluyla bana gönderin. Daha sonra, 

alınan tüm taahhütler arasından kesin katılımcılar için kura çekeceğiz. Herhangi bir 

sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin. 

 

Yurttaşlar Meclisinin görevlerine ilişkin ek açıklamalar ekte bulunabilir.  

 
1 Değişikliğe tabu olarak aşağıdaki tarihler planlanmıştır: 1.4.; 15.4.; 29.4.; 13.5.; 3.6. 
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Politikacılarımıza entegrasyon konusunda ne düşündüğünüzü bildirin ve göçmen kökenli 

insanların Doğu Belçika'ya daha iyi entegre olmalarına yardımcı olun.  

 

 

Cevabınızı dört gözle bekliyorum! 

 

Saygılarımla 

 

 

 

 

Anna Stuers 

Doğu Belçika Daimi Vatandaşlar Diyaloğu Daimi Sekreteri 

Belçika'nın Almanca Konuşan Topluluğu Parlamentosu 

 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

 

İpucu: 

 

Aşağıdaki listede yer alan bir görev, makam veya fonksiyona sahipseniz2 , ne yazık ki 

vatandaş toplantısına katılmanıza izin verilmemektedir. 

 

a. Almanca Konuşan Topluluk Parlamentosu, Temsilciler Meclisi, Senato, Valon 

Parlamentosu ve Avrupa Parlamentosu üyesi, 

b. Federal hükümetin, bir topluluk hükümetinin veya bölgesel bir hükümetin üyesi, 

c. İl valisi, vali yardımcısı, vali yardımcısı veya il valisi, 

d. Liège İl Meclisi Üyesi, 

e. Bölge Komiseri, 

f. Adli statüde bir makam sahibi, 

g. Devlet Müşaviri, Yasama Dairesi Denetçisi veya Denetleme Kurulu üyesi, 

Koordinasyon Ofisi veya Devlet Konseyi Kançılaryası, 

h. Anayasa Mahkemesi'nde yargıç, stajyer yargıç veya katip, 

i. Sayıştay Üyesi, 

j. Devletin, bir topluluğun, bir bölgenin, bir ilin ya da bir belediyenin temsilcisi olarak 

bir kamu ya da özel kuruluşta herhangi bir yetki, bu yetkiye söz konusu kuruluşun 

genel kurulunun ya da yönetim kurulunun basit üyeliğinden daha fazla yetkinin 

eklenmesi koşuluyla, 

k. Belediye Başkanı, Meclis Üyesi, PSWC Başkanı, Belediye Meclis Üyesi veya PSWC 

Meclis Üyesi, 

l. Halk Eğitimi personeli hariç olmak üzere, Parlamento veya Hükümetin doğrudan 

denetimi altındaki ofis veya işlevler, 

m. Almanca Konuşan Topluluğun kamu yararına çalışan bir kurumunda yürütme 

görevi. 

 

 
2 25 Şubat 2019 tarihli Almanca Konuşan Toplulukta Daimi Vatandaş Diyaloğu Kurulmasına İlişkin Kararname, 

Madde 3 §4. 
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