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Κύριε Πρόεδρε της ∆ηµοκρατίας, µε µεγάλη µου χαρά σας εύχοµαι το "Καλώς ορίσατε"στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι για µας τιµή ότι θελήσατε να έλθετε να εγκαινιάσετε το νέο
κτήριό µας του Στρασβούργου και έτσι γίνεσθε ο πρώτος αρχηγός κράτους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης τον οποίο υποδεχόµαστε σε αυτό το νέο Μέγαρο. Αυτό είναι πολύ φυσιολογικό
δεδοµένου ότι το Κοινοβούλιο είναι εδώ φιλοξενούµενος της Γαλλίας.

Η παρουσία σας περιποιεί τιµή στο Κοινοβούλιο, όπως συνέβη εδώ και δύο χρόνια στις
Βρυξέλλες µε την παρουσία του Βασιλέως Αλβέρτου ΙΙ του Βελγίου, όταν ήρθε να εγκαινιάσει
το συγκρότηµα Espace Léopold.

Σαράντα χρόνια ύστερα από τη δηµιουργία του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται επιτέλους
στο σπίτι του, σε αυτό το αρχιτεκτονικό σύνολο που εκτείνεται αρµονικά στις δυο πλευρές της
συµβολής δύο ειρηνικών ποταµών, ως σύµβολο για τη θέληση συνάντησης και ένωσης της
Ευρώπης µέσα σε κλίµα ειρήνης.

Όπως ακριβώς η Ευρώπη αποτελεί συλλογικό οικοδόµηµα, έτσι και το κτήριο αυτό, το οποίο
κατά την ανέγερσή του ήταν το µεγαλύτερο δηµόσιο εργοτάξιο της Γαλλίας, είναι καρπός
πολλαπλών προσπαθειών.

Επιτρέψτε µου πρώτα απ' όλα να υπενθυµίσω την ισχυρότατη στράτευση του γαλλικού κράτους,
του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας και της κυβέρνησης η οποία προσέφερε τη χρηµατοοικονοµική
της εγγύηση, καθώς και των νοµαρχών της περιφέρειας και του νοµού, οι οποίοι
εκπροσωπούσαν εν προκειµένω το κράτος, και να υπογραµµίσω την προσοχή µε την οποία εσείς
ο ίδιος, κύριε Πρόεδρε της ∆ηµοκρατίας, παρακολουθήσατε προσωπικά την εξέλιξη του
εργοταξίου και την αποπεράτωση των εργασιών.

Επιθυµώ επίσης να εξάρω την προσφορά των αρχών του ∆ήµου του Στρασβούργου, και ιδίως
του ∆ηµάρχου του, του κ. Roland Ries, καθώς και της προκατόχου του,  της κ. Υπουργού
Πολιτισµού και παλαιάς συναδέλφου µας, κ. Catherine Trautmann.

∆είξατε εξαιρετική αποφασιστικότητα, στο ύψος της αγάπης που τρέφετε για την πανέµορφη
πόλη σας και της θέλησής σας να την υπηρετήσετε και να ενισχύσετε τη διεθνή ακτινοβολία της.

Φυσικά, οφείλω επίσης να εξάρω την προσφορά του κ. Pierre Pflimlin, πρώην Προέδρου του
Συµβουλίου της Γαλλίας, ο οποίος ήταν ∆ήµαρχος Στρασβούργου επί 24 έτη και διετέλεσε
επίσης Πρόεδρος της συνέλευσής µας από το 1984 έως το 1987. Τον χαιρετίζω ως µεγάλο
αρχιτέκτονα της Ευρώπης και τον διαβεβαιώνω για το βαθύ σεβασµό µας και τα προσωπικά
αισθήµατα φιλίας µου.

Εδώ, στο Στρασβούργο, ένα εργοτάξιο της Ευρώπης είναι εξ ορισµού υπόθεση όλης της
Αλσατίας και θα ήθελα να υπογραµµίσω την ηθική και οικονοµική στράτευση του
Περιφερειακού Συµβουλίου της Αλσατίας και του Γενικού Συµβουλίου του Νοµού του Κάτω
Ρήνου, υπό την ώθηση των προέδρων τους, του Marcel Rudloff που δεν βρίσκεται πια κοντά
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µας, του Daniel Hoeffel, του Adrien Zeller, που και αυτός υπήρξε παλαιός συνάδελφός µας στο
Κοινοβούλιο, καθώς και του Philippe Richter.

Φυσικά, ευχαριστίες για το έργο αυτό οφείλονται επίσης σε όλους όσοι συµµετείχαν απευθείας
στη σχεδιάση και την ανέγερσή του, τον διευθυντή του έργου, τους αρχιτέκτονες και τους
χιλιάδες µηχανικούς, τεχνικούς και εργάτες, υπεργολάβους, που τόσο ενθουσιασµό έδειξαν στην
ανέγερσή του.

Έχω σήµερα την εντύπωση ότι τα ελαττώµατα και οι δυσκολίες τις οποίες δικαίως
αποδοκιµάσαµε τον περασµένο Ιούλιο όσον αφορά τη λειτουργία του κτηρίου αυτού και που
αµέσως διορθώσαµε, έχουν σήµερα ουσιαστικά ξεχασθεί.

Μαζί µε τις Βρυξέλλες και το Λουξεµβούργο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µοιράζεται σε τρεις
τόπους εργασίας. Ασφαλώς πρόκειται για µία πρωτοτυπία την οποία αποδεχόµαστε ως
κληρονοµιά της ιστορίας.

Θα ήθελα µόνο να πω, ότι προκειµένου για το Στρασβούργο, η επιλογή του τόπου
ανταποκρίνεται σε ένα συγκεκριµένο σκοπό, που ανήκει στη σφαίρα του πνεύµατος και της
µνήµης, και τον οποίο έχει στο εξής κατοχυρώσει η Συνθήκη του Άµστερνταµ.

Ο Λόρδος Ernest Bevin, Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωµένου Βασιλείου, ήταν ο πρώτος ο
οποίος ήδη από το 1949, δηλαδή ακριβώς 50 χρόνια πριν, πρότεινε το Στρασβούργο
προκειµένου να αποτελέσει χαρακτηριστικά συµβολικό τόπο της νέας Ευρώπης της
επανευρεθείσας ειρήνης.

Για να χρησιµοποιήσω τα λόγια του, αναφέρθηκε σε "αυτή τη µεγάλη πόλη που είχε σταθεί
µάρτυρας της βλακείας του ανθρώπινου γένους …[και πρέπει] να γίνει σύµβολο της ενότητας
της Ευρώπης … τόπος πρόσφορος για να καταβληθεί αυτή η µεγάλη προσπάθεια µέσα σε
ατµόσφαιρα καλής θέλησης και όχι κυριαρχίας".

Το Μέγαρο αυτό το οποίο στεγάζει το ηµικύκλιο θα φέρει στο εξής το όνοµα της Louise Weiss.
∆εν µπορώ να µην αισθανθώ συγκίνηση όταν αναφέροµαι στη µορφή αυτής της θαρραλέας
δηµοσιογράφου και πολιτικής αρθρογράφου, γεννηµένης το 1893, η οποία ήδη από το τέλος του
Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου στρατεύθηκε στον αγώνα υπέρ της ειρήνης και της οικοδόµησης
της Ευρώπης, αλλά και ταυτόχρονα στον αγώνα για την αναγνώριση του δικαιώµατος ψήφου
των γυναικών.

Η Louise Weiss παρέµεινε το σύµβολο της στράτευσης σε ένα όραµα, τόσο για την υπόθεση της
γυναίκας όσο και για την υπόθεση της Ευρώπης, ζητήµατα που και τα δύο παραµένουν στο
προσκήνιο της επικαιρότητας. Το 1979, κατά την πρώτη εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
µε άµεση καθολική ψηφοφορία, η Louise Weiss ήταν το πρεσβύτερο µέλος της συνέλευσής µας.
Με τη λήξη της εναρκτήριας συνεδρίασης, της οποίας ήταν ως εκ τούτου πρόεδρος, είχε τη χαρά
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να δει να αναδεικνύεται πρώτη πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η κ. Simone Veil, την
παρουσία της οποίας χαιρετίζω εδώ µε αισθήµατα συγκίνησης και φιλίας.

Τα σηµερινά εγκαίνια συµβαίνουν σε µια στιγµή όπου το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µόλις άνοιξε µε
τόλµη στο Ελσίνκι το µεγάλο εργοτάξιο της επανένωσης, εν ευθέτω χρόνω, ολόκληρης της
Ευρώπης µέσα στην Ένωση, της προσαρµογής των θεσµικών οργάνων µας σε αυτή τη
διεύρυνση, της αυτόνοµης ευρωπαϊκής άµυνας.

Τίποτα απ' αυτά δεν πρόκειται να κατορθωθεί µε ευκολία. Αλλά αυτός ο µισός αιώνας ιστορίας
της ευρωπαϊκής οικοδόµησης σηµαδεύθηκε διαρκώς από τις προσπάθειες που ο καθένας
χρειάστηκε να καταβάλει ώστε να ξεπερασθούν οι αρχικές συγκρούσεις συµφερόντων ή
απόψεων µεταξύ των κρατών µας και τελικά να επικρατήσει, µέσα σε πνεύµα αλληλεγγύης, το
κοινό συµφέρον. Οι δυσκολίες που παρουσιάσθηκαν τις τελευταίες ηµέρες ανάµεσα σε δύο από
τα κράτη µέλη µας, όσο έντονες και αν είναι, και όσο και αν δεν υποτιµώ, όπως γνωρίζετε, την
ανθρώπινη αλλά και την οικονοµική τους διάσταση, δεν θα ξεφύγουν από αυτό τον κανόνα,
εννοώ αυτή τη δυναµική µιας συναινετικής κατάληξης· είναι κάτι για το οποίο είµαι πεπεισµένη
και το επιθυµώ ένθερµα.

Τα εγκαίνια αυτά συµβαίνουν επίσης τη στιγµή όπου το Κοινοβούλιό µας φτάνει σε µια φάση
την οποία θα ονόµαζα πολιτική ωριµότητα, ιδίως χάρη στις προόδους των Συνθηκών του
Μάαστριχτ και του Άµστερνταµ. Το Κοινοβούλιο αναγνωρίζεται στο εξής πλήρως τόσο εντός
της Ένωσης όσο και πέρα από τα σύνορά της. Χαίροµαι ιδιαίτερα για την παρουσία εδώ και
σήµερα, των ανώτατων αρχών όλων των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων, και ιδίως του
Συµβουλίου, του οποίου σήµερα προεδρεύει η Φινλανδία, και χαιρετίζω τον πρωθυπουργό κ.
Lipponen, και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µε επικεφαλής τον κ. Romano Prodi, καθώς και
πολλών υπουργών και εκπροσώπων κοινοβουλίων των κρατών µελών µας, χωρίς να
παραλείπουµε εννοείται το Συµβούλιο της Ευρώπης µε το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων του, το οποίο παραµένει γείτονάς µας και υπήρξε για τόσο µεγάλο διάστηµα
οικοδεσπότης µας.

Στο εξής, αναπόφευκτη δηµοκρατική ευθύνη του Κοινοβουλίου θα είναι να αρθεί στο ύψος των
νέων εξουσιών που του εµπιστεύθηκαν τα κράτη και οι λαοί της Ευρώπης. Να είστε βέβαιοι,
όλοι εσείς οι οποίοι χάρη στην παρουσία σας προσφέρετε στα σηµερινά εγκαίνια την
ολοκληρωµένη ευρωπαϊκή τους διάσταση, ότι το Όργανό µας έχει βαθεία επίγνωση της ευθύνης
του.

Εύχοµαι η σηµερινή τελετή, την οποία τιµάτε µε την παρουσία σας, κύριε Πρόεδρε της
∆ηµοκρατίας, να σταθεί, σήµερα στις παραµονές του έτους 2000, σήµα ενότητας για όλους τους
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και χωρίς άλλη αναµονή, σας δίνω το λόγο.
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ΛΟΓΟΣ

που εξεφώνησε ο κ. Jacques CHIRAC,

Πρόεδρος της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας

Εκφωνηθείς λόγος
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Κυρία Πρόεδρε,
Κύριοι Πρόεδροι των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων,
Κυρίες και Κύριοι Υπουργοί,
Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,
Κυρίες και Κύριοι,

Θα ήθελα κατ' αρχάς να σας ευχαριστήσω, Κυρία Πρόεδρε, για τη θερµή και φιλική υποδοχή
σας.

Η εκλογή σας στην Προεδρία του Κοινοβουλίου το περασµένο καλοκαίρι ήλθε να επιστεγάσει
τη µεγάλη ευρωπαϊκή σας θέρµη: στα 15 χρόνια της εκλογικής θητείας σας κερδίσατε το
σεβασµό των συναδέλφων σας και, πέραν αυτών, όλων όσων αγωνίζονται για την Ευρώπη.

Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ, όπως και εσείς, στην υψηλή φυσιογνωµία της Louise Weiss, της
οποίας το όνοµα φέρει πλέον αυτό το κτήριο. Ήταν Αλσατή, µε γερµανικές, αυστριακές και
τσεχικές καταβολές. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής της, υπερασπίσθηκε την ιδέα της Ευρώπης.
Στη διάρκεια του, συχνά τραγικού, αυτού αιώνα, πίστεψε παρ' όλες τις αντιξοότητες στη
συµφιλίωση και στην Ένωση των λαών µας. Θα γνωρίζετε ίσως ότι, κατόπιν αιτήµατός µου το
1979, ήταν τότε 86 ετών, η ακούραστη αυτή εργάτρια του γυναικείου ζητήµατος και της
ευρωπαϊκής ιδέας είχε δεχθεί να ασκήσει την πρώτη εκλογική της θητεία. Η στράτευσή της
εύρισκε τότε την επικύρωσή της στο πλαίσιο της Συνέλευσής σας.

Τα εγκαίνια αυτά, Κυρίες και Κύριοι, αποτελούν σταθµό στην ιστορία του Κοινοβουλίου σας.
Πόσος δρόµος διανύθηκε από την πρώτη συνεδρίαση της Κοινής Συνέλευσης της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα το 1962 και από την πρώτη εκλογή των ευρωπαίων
βουλευτών µε άµεση καθολική ψηφοφορία πριν από 20 κιόλας χρόνια!

Ενισχύοντας καθηµερινά τη νοµιµότητα και το ρόλο του, το Κοινοβούλιο έπρεπε να αποκτήσει
την αυτονοµία του σε σχέση µε το Συµβούλιο της Ευρώπης, το οποίο του προσέφερε τη
φιλοξενία του για µισό περίπου αιώνα. Ήταν ευκταίο, ήταν απαραίτητο να αποκτήσει επιτέλους
το δικό του κτήριο.

Θα ήθελα να συγχαρώ όλους όσους εργάσθηκαν στο τεράστιο αυτό εργοτάξιο: τους
αρχιτέκτοντες, την Εταιρεία Χωροταξίας και Εξοπλισµού της Περιφέρειας του Στρασβούργου
(SERS), τις επιχειρήσεις, τους τεχνικούς, τους εργάτες που συµµετείχαν για πάνω από 4 χρόνια
στη µεγάλη αυτή περιπέτεια, προκειµένου να δώσουν το σηµερινό Μέγαρο της Ευρώπης στους
βουλευτές του.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους οργανισµούς τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, την
Περιφέρεια της Αλσατίας, το Νοµό της Κάτω Ρηνανίας και το ∆ήµο του Στρασβούργου που, σε
συνεργασία µε το Κράτος, υποστήριξαν την πραγµατοποίησή του.
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Το Στρασβούργο, το οποίο κατά τη διάρκεια της ιστορίας τόσο συχνά βρέθηκε εν µέσω
διχασµών και ηπειρωτικών αντιπαλοτήτων, ενσαρκώνει σήµερα το ιδεώδες της ειρήνης και της
δηµοκρατίας ολόκληρης της ηπείρου µας. Φιλοξενώντας το Κοινοβούλιό σας, αλλά και το
Συµβούλιο της Ευρώπης, µε το ∆ικαστήριο για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, το Στρασβούργο
κατέστη τρόπον τινά η πρωτεύουσα της ευρωπαϊκής ιθαγένειας.

Θα πρέπει σήµερα να προβληµατισθούµε για τον τρόπο µε τον οποίο θα καταστεί δυνατή η
συµβίωση των διαφόρων πρωτευουσών µας σε µια διευρυµένη Ευρώπη. Οι συνδέσεις µεταξύ
των πόλεων που αποτελούν έδρες, όπως και µε τα κράτη µέλη, πρέπει να καταστούν όσο το
δυνατόν πιο πυκνές και ευχερείς. Γνωρίζουµε τα αιτήµατά σας και να είσθε βέβαιοι ότι, από τη
θέση µου, και από κοινού µε τη Γαλλική Κυβέρνηση, εργάζοµαι για την ικανοποίησή τους.

Όταν η Συνέλευσή σας εγκαταστάθηκε σε αυτόν τον χώρο, πριν από έξι περίπου µήνες,
ελέχθησαν και εγράφησαν πολλά για το νέο αυτό κτήριο και για τις δυσκολίες που ανέκυψαν
κατά τις πρώτες εβδοµάδες. Εξεφράσθησαν εύλογες ανησυχίες, τις οποίες συµµερίσθηκαν όλοι
όσοι εργάζονται και κυκλοφορούν εδώ, κοινοβουλευτικοί, διοικητικοί, υπάλληλοι,
δηµοσιογράφοι, τεχνικοί και επισκέπτες. Είµαι πεπεισµένος ότι πρόκειται για νεανικά
σφάλµατα, τα οποία προφανώς ήταν δύσκολο να αποφευχθούν δεδοµένου του εύρους αυτού του
εργοταξίου. Τα σφάλµατα αυτά διορθώνονται προοδευτικά χάρη στα ενεργά µέτρα που ελάβατε
εσείς, Κυρία Πρόεδρε, από κοινού µε το Γενικό Γραµµατέα σας, ήδη από την ανάληψη των
καθηκόντων σας.

Είµαι βέβαιος ότι σύντοµα ο καθένας θα ανακαλύψει τα πλεονεκτήµατά του. Ευελπιστώ ότι
σύντοµα δεν θα εκφράζεται πλέον παρά µόνον θαυµασµός για το ωραίο αυτό κτήριο που δίδει
στο Κοινοβούλιό σας µια έδρα αντάξια της αποστολής που σας έχει ανατεθεί από τις Συνθήκες.
Πρόκειται για εξέχουσα αποστολή, Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, η οποία συνεχώς επεκτείνεται.
Το θεσµικό σας όργανο, στο οποίο εκφράζεται η βούληση των λαών µας, είναι παρόν σε όλες τις
συζητήσεις για την Ευρώπη και η χρονιά που τελειώνει σε λίγο θα αποτελέσει αδιαµφισβήτητα
το έτος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η συλλογική παραίτηση της Επιτροπής την περασµένη άνοιξη, µετά την έκθεση της Επιτροπής
Σοφών, παραίτηση στην οποία οδήγησε το θεσµικό σας όργανο, σηµατοδότησε το τέλος µιας
εποχής. Η παραίτηση αυτή έθεσε τέρµα σε µια αντίληψη ίσως υπερβολικά τεχνοκρατική,
υπερβολικά απόκρυφη, της ευρωπαϊκής οικοδόµησης. Ο ενδελεχής σας έλεγχος όσον αφορά τη
χρήση των ευρωπαϊκών ταµείων κατέδειξε τη βούλησή σας να ασκήσετε πλήρως τις
αρµοδιότητές σας. Θα πρέπει να εξανεµισθεί δια παντός η ιδέα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
έχει ελάχιστες εξουσίες. Σε όλες τις Συνθήκες που σηµατοδότησαν τη διαδροµή της Ένωσης, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έπαψε να επεκτείνει το πεδίο των αρµοδιοτήτων και των
καθηκόντων του. Επιφορτισµένο αρχικώς µε εξουσίες σχετικές µε τον προϋπολογισµό, το
Κοινοβούλιο απέκτησε µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ το καθεστώς συννοµοθέτη, καθεστώς που
ενισχύθηκε µετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης του Άµστερνταµ πριν από µερικούς µήνες.
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Με την επέκταση της συναπόφασης, ελάχιστοι είναι πλέον οι τοµείς που δεν υπάγονται στην
παρέµβασή σας, ενώ οι Ευρωπαίοι που παρακολούθησαν µε προσοχή τις ακροάσεις των
υποψηφίων πριν από το διορισµό της νέας Επιτροπής, µπόρεσαν να προσµετρήσουν το ρόλο του
θεσµικού σας οργάνου, αλλά και την αµεροληψία και την ικανότητα που επέδειξε ο καθένας και
η καθεµία από εσάς κατά τη διαδικασία διορισµού των ευρωπαίων επιτρόπων. Ας µου επιτραπεί,
από αυτό το βήµα, να χαιρετίσω το εύρος και την ποιότητα του έργου που πραγµατοποιείται
εδώ, τόσο στο πλαίσιο των επιτροπών σας, των συνόδων ολοµελείας σας όσο και της επιτροπής
συνδιαλλαγής, µεταξύ της Συνέλευσής σας και του Συµβουλίου· πρόκειται για ένα πραγµατικό
χωνευτήριο στο οποίο σφυρηλατείται η ευρωπαϊκή νοµοθεσία.

Η καθηµερινή νοµοθετική και ελεγκτική δραστηριότητα έχει καταστεί ουσιαστικό στοιχείο της
ζωής της Ένωσής µας, χωρίς ωστόσο να επηρεάζονται τα προνόµια του Συµβουλίου και της
Επιτροπής, διότι όλοι έχουµε τη βούληση να σεβασθούµε τη θεσµική ισορροπία που
προβλέπεται από τις Συνθήκες. Και ο ρόλος σας πρόκειται να αναπτυχθεί ακόµη περισσότερο µε
τη νέα µεταρρύθµιση των θεσµικών οργάνων που δροµολόγησε πρόσφατα το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο του Ελσίνκι, επιτρέψατέ µου δε να συγχαρώ την απερχόµενη προεδρία, η οποία
επετέλεσε σηµαντικότατο έργο για την επιτυχία της τελευταίας συνόδου κορυφής στο Ελσίνκι.

Παράλληλα µε τη σχεδιαζόµενη επέκταση της ψηφοφορίας µε ειδική πλειοψηφία σε νέους
τοµείς, θεωρώ πράγµατι φυσικό να επεκταθούν οι αρµοδιότητες του Κοινοβουλίου σας ως
συννοµοθέτου στους ίδιους τοµείς. Είναι απαραίτητο να ακουσθούν οι απόψεις σας για τη
θεσµική αυτή µεταρρύθµιση. Αυτή είναι η ευχή σας: το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έλαβε στο
Ελσίνκι διατάξεις προς αυτή την κατεύθυνση. Θα µεριµνήσω, µε ανοιχτό πνεύµα, για την
εφαρµογή αυτών των διατάξεων κατά τη διάρκεια της γαλλικής προεδρίας της Ένωσης η οποία,
όπως ελπίζω, θα καταστήσει δυνατή την ολοκλήρωση των εργασιών της ∆ιακυβερνητικής
∆ιάσκεψης. Και χαίροµαι, Κυρία Πρόεδρε, διότι µετά την επιτυχή εµπειρία που είχαµε στο
Ελσίνκι, µπορείτε πλέον εκ νέου, σε κάθε Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, να διεξάγετε έναν πραγµατικό
διάλογο µε τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και να µην αρκείσθε µόνον σε µια οµιλία
παρουσίασης.

Η Συνέλευσή σας αποτελεί θεσµικό όργανο µε αυξανόµενη ισχύ στο πλαίσιο της Ένωσης,
πολλοί Ευρωπαίοι όµως αγνοούν ακόµη το ρόλο της. Τούτο αποδεικνύεται, δυστυχώς, από τη
χαµηλή προσέλευση των συµπολιτών µας στις ευρωπαϊκές εκλογές σε όλα σχεδόν τα κράτη
µέλη. Ας ενώσουµε λοιπόν τις προσπάθειές µας για να κάνουµε καλύτερα γνωστό το
Κοινοβούλιό σας. Ας ενώσουµε τις προσπάθειές µας ώστε σε ολόκληρη την Ευρώπη το
εκλογικό σύστηµα να φέρει τους πολίτες κοντά σε όσους και όσες τους εκπροσωπούν στο
Στρασβούργο. Ας εγκρίνουµε, επιτέλους, ένα πραγµατικό νοµικό καθεστώς για τους βουλευτές,
το οποίο να σέβεται όλα τα προνόµια του Κοινοβουλίου σας.

Τούτο θα βοηθούσε τους συµπολίτες µας να έλθουν πιο κοντά στους αντιπροσώπους τους.
Τούτο θα τους ενθάρρυνε να ενδυναµώσουν το διάλογό τους µε τους ευρωπαίους βουλευτές
τους. ∆ώστε το παράδειγµα εσείς η ίδια, Κυρία Πρόεδρε, αυξάνοντας τις δηµόσιες παρεµβάσεις
σας, εξηγώντας αδιάκοπα το ρόλο του θεσµικού σας οργάνου, δίδοντας µια ισχυρή,
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αποφασιστική και γενναία εικόνα του Κοινοβουλίου σας. Είναι αλήθεια, άλλωστε, ότι η θέρµη
σας είναι µεταδοτική.

Κυρίες και Κύριοι βουλευτές, η διαφωτιστική αυτή προσπάθεια δεν πρέπει να περιορισθεί σε
µια καλύτερη κατανόηση του ρόλου της Συνέλευσής σας. Τούτο το αισθάνεται ο καθένας από
εσάς. Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα για τη συστράτευση των συµπολιτών µας, τόσο στο µυαλό
όσο και στην καρδιά τους, είναι να αλλάξει η ίδια η ιδέα που έχουν για την Ευρώπη. Την
Ευρώπη, οι λαοί µας την θεωρούν συχνά τεχνοκρατική, απόµακρη ή αφηρηµένη. Κατανοούµε
τις µοµφές τους. Οι Συνθήκες και τα νοµοθετικά κείµενα χαρακτηρίζονται από έλλειψη
προβολής. Η Ένωση αγνοεί συχνά τις καθηµερινές ανησυχίες των πολιτών και επιβάλλει
περιορισµούς στη ζωή τους. ∆εν σέβεται αρκετά την αρχή της επικουρικότητας, ταυτόχρονα
όµως δεν ασχολείται και αρκετά µε τις µεγάλες µάστιγες όπως η ανεργία, ο αποκλεισµός, τα
ναρκωτικά, η εγκληµατικότητα. Ας απαντήσουµε από κοινού σε αυτές τις επικρίσεις.

Οφείλουµε βεβαίως να κάνουµε περισσότερα για τον καλύτερο συντονισµό των οικονοµικών
µας πολιτικών, την ενίσχυση του κοινωνικού µας µοντέλου, την οικοδόµηση ενός ενιαίου χώρου
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Πρώτα απ' όλα, όµως, οφείλουµε να εξηγούµε όλο και
καλύτερα στους συµπολίτες µας όλα όσα έχει ήδη κοµίσει η Ένωση, όλα όσα τους εγγυάται, πώς
τους προστατεύει και τους δίνει τη δυνατότητα να ζουν καλύτερα. Να τους εξηγήσουµε απλά
πώς λειτουργεί. Τη διαφωτιστική αυτή προσπάθεια την έχουµε ήδη ξεκινήσει µε όλα τα
απαραίτητα µέσα µε την ευκαιρία του ευρώ. Η εµφάνισή του υπό µορφήν χαρτονοµισµάτων και
κερµάτων θα αλλάξει άρδην τις νοοτροπίες και τις συνήθειες των λαών µας. Θα τους οδηγήσει,
στην καθηµερινή τους ζωή, να σκέπτονται και να ενεργούν ως Ευρωπαίοι. Την πραγµατική αυτή
πολιτιστική επανάσταση την προετοιµάζουµε κατά τρόπο ενεργό, η δε µετάβαση προς το ευρώ
έγινε σαφώς αισθητή από τους λαούς µας, διότι διαθέσαµε τα µέσα που ήταν απαραίτητα για την
εξήγηση και την κατανόησή της.

Θα πρέπει να υιοθετήσουµε την ίδια διαφωτιστική µέθοδο, να αυξήσουµε τις ενηµερωτικές µας
εκστρατείες, προκειµένου να γίνει καλύτερα κατανοητό το ευρωπαϊκό σχέδιο στο σύνολό του,
να γίνουν ευρύτερα γνωστά τα θεσµικά µας όργανα, να γίνουν πιο κατανοητές οι πολιτικές µας.
Για να καταβληθεί η απαραίτητη αυτή προσπάθεια, θα πρέπει να διαθέσουµε κονδύλια από τον
προϋπολογισµό. Θα χρειασθεί επίσης µια πραγµατική κινητοποίηση από όλους τους πολιτικούς
ιθύνοντες, και εσείς, που έχετε εκλεγεί µε καθολική ψηφοφορία, θα πρέπει να είσθε στην πρώτη
γραµµή για να δείξετε το δρόµο. Για να επιτευχθεί όµως η προσχώρηση όλων σε αυτή την ιδέα,
Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, θα πρέπει επίσης να µπορέσουµε να δώσουµε στην Ευρώπη την
πραγµατική της διάσταση. Θα πρέπει να οικοδοµήσουµε µια Ευρώπη των πολιτών, στην οποία ο
καθένας να µπορεί να αισθάνεται σιγά σιγά ενεργό µέλος. Να οικοδοµήσουµε µια κοινή
ταυτότητα µε σεβασµό των εθνικών ταυτοτήτων, µε σεβασµό των λαών που συνθέτουν την
Ένωση, µε σεβασµό στη γλώσσα και τον πολιτισµό τους. Η Ευρώπη, οι λαοί µας δεν θέλουν να
αποσπασθούν από αυτήν και να αποχωρισθούν µεταξύ τους. Αντιθέτως, µέσω αυτής, ο καθένας
θέλει να δώσει νέο νόηµα στην ύπαρξή του. Θα πρέπει να επιτύχουµε την οικοδόµηση του
µεγάλου αυτού κοινού σπιτιού, όπου ο καθένας θα πρέπει όµως να αισθάνεται σαν στο σπίτι
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του. Ένα σπίτι όπου όλοι θα ζουν µαζί, αλληλέγγυα, αλλά και όπου ο καθένας θα διατηρεί τα
δικά του σηµεία αναφοράς.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι απετέλεσε σηµαντική πρόοδο, αναµένονται δε και άλλες
κατά το ερχόµενο έτος. Αυτή η άνοδος ισχύος της Ευρώπης και η αντίληψη που έχουν γι' αυτήν
οι σηµαντικοί εταίροι µας συµβάλλουν στη διασάφηση της εικόνας που έχουν οι συµπολίτες µας
για την Ευρώπη.

Αυτά είναι, Κυρίες και Κύριοι, τα καθήκοντα µε τα οποία θα πρέπει να ασχοληθούµε εµείς,
πολιτικοί ιθύνοντες και εκλεγµένοι αντιπρόσωποι της Ένωσης. Μετά την Πορτογαλία, η Γαλλία
θα έχει την τιµή και την ευθύνη να προεδρεύσει της Ένωσης, τον επόµενο χρόνο, και να
οδηγήσει την Ευρώπη στο κατώφλι της τρίτης χιλιετίας. Οι προτεραιότητές της συµβαδίζουν –
το γνωρίζω – µε αυτές της Συνέλευσής σας: Ευρώπη των ανθρώπων, της γνώσης και της
καινοτοµίας, χάρτης των θεµελιωδών δικαιωµάτων, µεταρρύθµιση των θεσµικών οργάνων και
διεύρυνση, ευρωπαϊκή άµυνα. Να είσθε βέβαιοι για τη σαφή βούληση της χώρας µου να
συµµετάσχετε πλήρως στις εργασίες και τις συζητήσεις κατά τη διάρκεια της προεδρίας της.

Σε έναν ακριβώς χρόνο, θα επιστρέψω σε αυτό το ηµικύκλιο, προκειµένου να προβώ µαζί σας
στον απολογισµό του εξαµήνου της προεδρίας. Θα µετρήσουµε τότε τις προόδους που θα έχουν
συντελεσθεί. Έχω την πεποίθηση ότι µαζί, έχοντας το ίδιο όραµα για την Ευρώπη και
επιδιώκοντας τους ίδιους φιλόδοξους στόχους για την Ένωση, θα έχουµε κατορθώσει να
πραγµατοποιήσουµε νέα βήµατα. Θα έχουµε κατορθώσει να αυξήσουµε την
αποτελεσµατικότητα και να ενισχύσουµε την αλληλεγγύη και την ταυτότητά της. Με µια λέξη,
θα την έχουµε φέρει πιο κοντά στους λαούς µας. Έτσι προχωρά η Ευρώπη: πιο γρήγορα και πιο
µακριά απ' ό,τι λέγεται. Είµαι βέβαιος ότι ο εικοστός πρώτος αιώνας θα οδηγήσει στη
διατράνωση µιας Ευρώπης ανθρωπιστικής και ευηµερούσας, ισχυρής και ειρηνικής, στην
πρωτοπορία της διεθνούς σκηνής. Ναι, ο εικοστός πρώτος αιώνας πρέπει να είναι και θα είναι ο
αιώνας µιας ευρωπαϊκής αναγέννησης.

Σας ευχαριστώ, Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές.
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