
SPORAZUM O SURADNJI 
 

Mi, Markos I. Koveos i Vinko Maroević, gradonačelnici  Parosa, Grčka i Staroga Grada, Hrvatska 
izabrani na slobodnim izborima kao predstavnici svojih sugrađana, 

 
uvjereni smo da djelujemo u skladu iskrenih želja i stvarnih potreba našeg stanovništva, 

znajući kako naše kulture i naši narodi potječu od slobodnih lokalnih zajednica naših predaka te da se 
duh slobode potvrdio po prvi puta u slobodi ostvarenoj i kasnije u lokalnim autonomnim zajednicama 

koje su uspjeli osnovati; 
 

smatrajući da će se povijest nastaviti u jednom širem svijetu, no da će taj svijet uistinu biti humani tek 
kada ljudi budu živjeli u slobodnim gradovima; 

 
uvjereni u potrebu poštivanja načela supsidijarnosti; potvrđujući naše načelo poštivanja ljudskih prava 

koje smatramo nepovredivim i neotuđivim; 
 

uvjereni da veze koje ujedinjuju gradove našeg kontinenta čine temeljni element u procesu razvoja 
sudjelovanja europskog građanina u javnim poslovima i tako promoviraju humanu Europu; 

 
na temelju odnosa stvorenih između naših dviju zemalja 

 
DANAS SE OBVEZUJEMO 

 
održavati stalne veze između naših vlada, naših općina, kako bismo promicali dijalog, izmijenili i 

dijelili iskustva u područjima od zajedničkog interesa te proveli sve aktivnosti od javnog značaja koje 
bi trebale unaprijediti poboljšanje u svim onim područjima koja spadaju u našu nadležnost; 

 
ohrabrivati i poticati razmjene između naših sugrađana kako bismo osigurali, pomoću boljeg 

uzajamnog razumijevanja i učinkovite suradnje, istinski duh europskog bratstva na našem 
zajedničkom putu razvoja; 

 
osmisliti i razviti djela koja naglašavaju povijesne veze između naših dvaju gradova; 

 
poticati aktivnosti i programe na lokalnoj razini od društvenog i kulturnog interesa; 

 
djelovati na temelju pravila gostoljubivosti, poštujući razlike između nas u ozračju povjerenja i 

solidarnosti; 
 

jamčiti svim ljudima mogućnost sudjelovanja u razmjenama između naših dviju zajednica bez ikakve 
diskriminacije; 

 
promicati svjetske vrijednosti slobode, demokracije, jednakosti i vladavine prava putem razmjena i 

zajedničke suradnje; 
 

koncentrirati naša nastojanja, koristeći sva raspoloživa sredstva, kako bismo uspješno ostvarili ovu 
značajnu obavezu za mir, napredak, blagostanje i 

 
EUROPSKO JEDINSTVO. 
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