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Eupen, 1 лютого 2023 

 

 

Інтеграція - нам потрібна ваша думка! 
 

 

Шановна співгромадянка, Шановний співгромадянине, 
 

 

Парламент вибрав Вас за методом жеребкування:  

Ви можете стати членом зборів громадян! 

 

Реєструйтеся та познайомтеся з 29 іншими громадянами, які 

будуть обрані шляхом жеребкування. Разом у вас є можливість 

висловити свою думку політикам на тему "Інтеграція людей з 

міграційним минулим у Східній Бельгії". 

 

Протягом приблизно 5 зустрічей Ви будете з іншими учасниками 

збирати інформацію (тобто слухати експертів), обговорювати, а 

потім висловлювати рекомендації політикам. 

 

Передбачено, що збори відбуватимуться по суботах навесні 2023 

року1, ймовірно, по черзі на півночі (в парламенті в м.Eupen ) та 

на півдні Східної Бельгії. Точні дати та місця проведення зборів 

будуть повідомлені після реєстрації. За участь у зборах Вам будуть 

виплачуватися добові та відшкодовуватися витрати на проїзд. 

 

Долучитися може кожен охочий: Ніяких спеціальних знань не 

потрібно! Ви отримаєте інформаційні матеріали та зможете 

послухати експертів для ознайомлення з темою. Ідея полягає в 

тому, щоб звичайні громадяни могли висловити свою думку. 

Дискусія супроводжується професійним модератором, щоб кожен 

мав можливість висловитися. 

 

Після цього одні з учасників представлять рекомендації, розроблені на засіданні 

громадян, політикам. Потім політики пояснять на публічних зборах, як вони 

виконуватимуть рекомендації. Рік потому перевіряється, чи виконали політики свої 

обіцянки. Таким чином, діалог громадян може мати прямий вплив на політику 

Східної Бельгії ! 

 

Якщо ви бажаєте взяти участь, будь ласка, заповніть форму "Прояв інтересу", що 

додається, та надішліть її мені поштою, факсом або електронною поштою до 15 

лютого 2023 року. З-поміж усіх отриманих запитів ми проведемо жеребкування для 

визначення конкретних учасників. Якщо у вас виникли будь-які питання або 

проблеми, будь ласка, без вагань звертайтеся до мене. 

 

Додаткові роз'яснення щодо завдань зборів громадян можна знайти в додатку. 

 

 
1 попередньо заплановані наступні дати: 01.04; 15.04; 29.04; 13.5; 03.06. 

Чому брати 

участь? 

English 

Українська 

Русский 

Türkçe 

 عربي
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Поділіться з нашими політиками своєю думкою на тему "Інтеграції" та зробіть свій 

внесок до процесу інтеграції людей з міграційним минулим у Східній Бельгії. 

 

 

З нетерпінням чекаю на вашу відповідь! 

 

 

З повагою 

 

 

 

Anna Stuers 

Сталий секретар постійного діалогу громадян у парламенті Східній Бельгії 

німецькомовної спільноти Бельгії 

 

 

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

 

 

Примітка: 

 

Якщо Ви маєте мандат чи Ви обіймаєте посаду або виконуєте функції з наведеного 

нижче переліку2, на жаль, Ви не можете приймати участь в зборах громадян. 

 

a. Депутат Парламенту німецькомовної спільноти, Палати депутатів, Сенату, 

Парламенту Валлонії та Європейського Парламенту, 

b. Член федерального уряду, уряду громади або регіонального уряду, 

c. Губернатор провінції, заступник губернатора, помічник губернатора або 

генеральний директор провінції, 

d. Член провінційної ради Льєжа, 

e. Окружний комісар, 

f. Особи, які займають суддівські посади, 

g. Державний радник, асистент відділу законодавства або член Аудиторської 

ради, Координаційного бюро або Канцелярії Державної ради, 

h. Суддя, юрист-стажист або секретар при Конституційному Суді, 

i. Член Рахункової палати, 

j. будь-який мандат в державній або приватній установі, здійснюваний в якості 

представника держави, громади, регіону, провінції або мерії, за умови, що цей 

мандат надає більше повноважень, ніж просте членство в загальних зборах 

або раді директорів зазначеної установи 

k. Міський голова, заступник міського голови, президент соціального центру, 

член ради мерії або член ради соціального центру, 

l. Посада або функція під прямим наглядом Парламенту або Уряду, за винятком 

співробітників освіти, 

m. Адміністративна функція в установі, що становить суспільний інтерес для 

німецькомовної спільноти. 

 

 
2 Указ від 25 лютого 2019 року про створення Постійного діалогу з громадянами у 

німецькомовній громаді, ст. 3 §4. 
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