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Pro d .1vorunj kl.raloj - no orater3 ĉi tie le lokn por prijuii ilin. - 
In "F;urrij,a I.fj,rirerlt,rl-Centro", v.reite en 1973 okaze de Etiropa 
Koni. rotao en J,uksnmburgo, devis egedl en melfecilaj kondiĉoj. Ni 
doven tr,rnorl ..)b2trcK1 la ampleksan kaj tre ofte sukcesan laboron 
t'a r i tn tra le jfarn j do s-ino .1.f-t. HOUJ,Tak-LIEL .a, el áchoorl, 
odml.nis t.rran tiro de la Centro. 

Okazo do la UK en tte jk,jnviko, la kunveno por Eŭropo, en kiu ĉeestis 
roprozentnnto j de landaj asocioj kaj fakuloj pri eŭrope j oferoj, 
docidis, laŭ  propono de U. Loon-r,mith, starigon der Europa-Eerento  
Urrio". Tiu nrgenizo nj~-s kvazaŭ  tegmenta asocio de le lende3 asocioj, 
kIes lando estas membro de le Eŭropa Komunumaro. lin gvidos instanco 
kunrnotite el la prezldnntnj do tiuj landaj asocioj (leuvice unu 
funkoics kiel prezidanto de la Unie, le aliaj kiel vic-prezidantoj). 

Laŭ  irnpulso do UEA, en la kadro de ĝia regiona agado, estas restruktu-
rita la "Eŭropaa Esperanto-Centro", kun sidejo en bruselo, kiu disponos 
pri propre oTicejo kaj 3ala3rita funkciulo. Tiu formejo, kiu iĝos 
(de le bolge stato) rekonata "asocio sen profita celo", nomigos: 

EUIiUPA ESPEftANTu UENTt4O, SEKHETAfIATO DE EUttOP1 ESPERANTO UF.I0. 
Laŭlege ĝin devas gvidi unu konsilio kaj unu administrantero. 
La taskoj de tiu sekreteríato estas: respondi al leteroj, distribui 
cirkulerojn, prizorgi kontaktojn kun le instancoj kaj organizoj en 
13rusolo kaj funkciuloj de le Esperanto movado, inforMi le Esperanto 
gazotaron, aranĝi la kunsidojn, prizorgi generalajn sekretariajn 
laborojn ktp. 

Financajn rimedojn por vivigi la Centron anteŭviae Jiveros: kontribuoj 
de UEN, lokaj orgcnize oj, landaj asocioj kaj subvencio de oficialaj 
instencoj. Jam okazis preparkunveno. La oficiala fond-kunveno okazos 
plej eble baldaŭ. 
En sia strebedo por rekono de Esperanto en la sfero de Eŭrope 
Komunumaro la movado tiamanlere donas al si le instrumenton por 
sistema, kunordiga kaj, ni estas certaj, fruktodona laboro. 

Sincere via 

li-ro P. DENOEL, prezidanto 

EUROPt ESPEIWTO UNIO 



EUROPA ESPERANTO - UNIO 

KONVENCIO 

1) La Esperanto-Asocioj de la landoj apartenantaj al la Kropa Komununaro 
("Komuna Merkato") decidas kunordigi sian agadon por enkonduko de la 
lingvo internacia ESPERANTO en la Europajn Instituciojn. 

2) Tiucele estas kreita "Ellropa Esperanto-Unio', kies gvidadon plenumos 
honorofica instanco, kunmetita el la prezidantoj de la supre cititaj 
landaj asocioj - lauvice unu funkcianta kiel prezidanto de la Unio, la 
aliaj kiel vic-prezidantoj. 

3) Sur la teritorio de la E.K. ĉiu poresperanta agado kun internacia 
eŭropa karaktero estos farata sub Ia eksplicite formulita ailspicio de 
la Unio. Pri la aktiveco de tiu Unio solidare kaj ekskluzive kompetent 
la asociiĝintaj landaj asocioj. 

4) Estas konsentite pri malfondo do la "Europa Esperanto-Centro", kreita 
en 1973 okaze de la Mropa Kongreso de Luksemburgo. 

5) La Unio kunlaboras kun le samcelaj centroj en Strasburgo kaj en 
Luksemburgo. 

6) La Unio rekonas kiel sian sekretariaton la societon sen profita celo 

"Europa Esperanto-Centro", kies sidejo estas en Bruselo kaj kiu dispont 

pri propra oficejo kaj rekompencita funkoiulo. Tiu centro, samtempe 

reprezentanto de UEA en la afero de la Eïlropaj Institucioj kaj de la 

neregistaraj internaciaj organizoj kun sidejo en Bruselo, havas kiel 

esencan taskon prizorgi la necesajn rilatojn inter tiuj institucioj 

kaj organizaĵo] kaj la Esperanto-mOvado. 

7) 
La Unie partoprenos en la financaj rimedoj de tiu Centro pere de jara 

subvencio lail propra docido tiurilate. 

Subakribo(j)= 
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