∆ελτίο Τύπου
Ρόδος, 23/7/2010
Προχωράει κανονικά η προετοιµασία για το Rhodes Model Regional Co-operation, ένα µοναδικό
συνέδριο προσοµοίωσης διεθνών περιφερειακών οργανισµών που διοργανώνεται από το Σπίτι της
Ευρώπης στη Ρόδο, 6-10 Οκτωβρίου 2010. Οι εγγραφές συνεχίζονται και ήδη σαράντα και πλέον
άτοµα από ολόκληρη την Ελλάδα και 9 χώρες του εξωτερικού (Αίγυπτο, Ιταλία, Γεωργία, Ισραήλ,
Μαρόκο, Γερµανία, Πακιστάν, Πολωνία και Ρουµανία) έχουν ολοκληρώσει µε επιτυχία τις εγγραφές
τους.
Παράλληλα, µέχρι τις αρχές Αυγούστου αναµένεται να ανακοινωθούν και επίσηµα τα «Rules of
Procedure», τα «Guidelines», αλλά και τα study guides για τα θέµατα που θα συζητηθούν, και τα
οποία συντάσσονται από το έµπειρο προεδρείο του συνεδρίου και αναµένεται να λάβουν την σχετική
έγκριση της επιστηµονικής επιτροπής, που απαρτίζεται από εξαίρετους καθηγητές πανεπιστηµίου από
την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τα θέµατα που θα συζητηθούν στην πρώτη αυτή διοργάνωση είναι:
Για την «Ένωση για τη Μεσόγειο»:

•

Ευρω-Μεσογειακή Συνεργασία και Βιώσιμη Ενέργεια
Αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας Νέες Στρατηγικές στα Πλαίσια του «EUROMED
Energy Action Plan 2008-2013»

•

Ασφάλεια στις Θαλάσσιες Μεταφορές
Ζώντας στη Μεσόγειο – Εμπλουτίζοντας τη Συνεργασία – Αντιμετωπίζοντας τις
Προκλήσεις

Για τον «Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας στον Εύξεινο Πόντο»:
•

Η συνεργασία ΟΟΣΕΠ-ΕΕ στον τομέα της ενέργειας
Προς ένα μελλοντικό «Κοινό Σχέδιο Δράσης ΟΟΣΕΠ-ΕΕ για Περιφερειακή Ενεργειακή
Ασφάλεια»

•

Εφαρμόζοντας το Μνημόνιο Αμοιβαίας Κατανόησης για την Ανάπτυξη των
Θαλάσσιων Οδών στην περιοχή του ΟΟΣΕΠ

Στο RhodesMRC 2010 συµµετέχουν ως συνδιοργανωτές ο ∆ήµος Ροδίων, το Πρόγραµµα
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτικές, Οικονοµικές και ∆ιεθνείς σχέσεις στη Μεσόγειο» του
Τµήµατος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Ρόδο και το ∆ιεθνές Κέντρο
Μελετών Ευξείνου Πόντου, ενώ την διοργάνωση υποστηρίζει η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση
∆ωδεκανήσου και ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Ρόδου.
Οι συνεδριάσεις θα λαµβάνουν χώρα στις αίθουσες του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου Ρόδου, ενώ οι τελετές
έναρξης και λήξης, θα επιχειρηθεί να έχουν την αίγλη αντίστοιχων «πραγµατικών» διοργανώσεων.
Παράλληλα, οι συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το ευρύ φάσµα των οµορφιών και
της κληρονοµιάς της Ρόδου.
Τέλος, στα πλαίσια του RhodesMRC 2010 θα τιµηθεί από το «Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο» η
Ελληνίδα Ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρία Ρόδη ΚράτσαΤσαγκαροπούλου για την συνεισφορά της στην σύσφιξη των κοινοβουλευτικών σχέσεων και την
προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των χωρών που σήµερα αποτελούν την «Ένωση για τη
Μεσόγειο».

∆είτε περισσότερα στο www.rhodesmrc.org
Επικοινωνήστε µαζί µας στο secretariat@rhodesmrc.org

