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or.  Ei !a konvencio inter sep Esperanto-asocioj ei la dek itht! rr (,fl rij 
ta EŬROPA KOMUNUMARO: 

1) La Esperanto-Asocioj de la land()) apartonanthj 	t fJr•,i,r ✓,Ar.,r, r►r,a~ 1' ✓iwr .f..: 
Merkato") decidas kunordigi yían agadvn por brikkr ( 4 ,, 1,t, ia k:r,sir,  
ESPERANTO en la Europa n Inr,tttucio)n. 

2) Tiucele estas kreita "Europa E?;pera.ntrrUnio", kies giklar&rxi 	.c trAr,rtf ✓.n 

instanco, kunmetita el la prezidarrtoj de la supre citirvij 	b✓,av4 	to,r, 
funkcianta kie; prezidanto do ta Unio, la alia l kiot v►c reikiw ti t 

3) Sur la teritorio do la Europa Korrwnumaro Ciu por 	erbr4), b/4,1, v.iir,  

eŭropa karaktero estos farata sub la eksplic,te torrrxrlita at-,pr,,, 	ia Jr ✓, t r iA 

aktiveco de tiu Unio solidare kaj ek;,kluzivo kornps,tclntas Ie eYK yro,i t.u4. i a.✓/_ ✓,, 

6) La Unio rekonas kic;l sian ŝekretariaton la societon t ri prot 	r,r'444 
Esperanto-Centro", kies sidojo estas en Bruseto kaj luu d►ct,,r 	lrl t.rr,t.r. ( r j® 
kaj rekompencita tunkclulo. Tiu centro, samtempe reprezentev7, • t3 Ul f ,„ ta ~0 
de la Eoropaj lnstitucloj kaj do la nerogistaraj internade) orr. roioj 	r..4 4p 00 
Bruselo, havas kiel esencan taskon prizorgi la Hocesajn ntetr n irae,r 	int1nu►, 
organizajoj kaj la Esp©ranto-movado. 

7) La Unio partoprenos en la financaj rimedoj do tiu Ger tro porr, r1f, inr., ar,rriexrv.~, lar, 

propra decido tiurilate. 

EEC bezonas por ta estonteco: 
— klaran pozicion de la koncomaj landaj asocioj 

— gvidiiniojn por estonta agado 
-- eblecon por diskonigi la jam atingitajn rezultojn 

— decidon pri starigo de Eeropa Esperanto-Partamenw r rup° 

— konsilojn por la rilatoj kun la Europa j in€tancoj kaj la E-_t,►opa Kon ;ilk, 

TIAL 1a Paska konferenco. 

Kunlaboras la belgaj sekcioj de la Eeropa KlubO. 
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