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Senhor Presidente da República

É com grande prazer que dou a Vossa Excelência cordiais boas-vindas ao Parlamento Europeu.
Dignou-se Vossa Excelência vir inaugurar o nosso novo edifício de Estrasburgo e sois, assim, o
primeiro Chefe de Estado da União Europeia que acolhemos neste novo palácio. Tal afigura-se
absolutamente natural, uma vez que o Parlamento é aqui anfitrião da França.

A presença de Vossa Excelência constitui para o Parlamento uma honra, tal como foi o caso, há
dois anos, em Bruxelas, quando o Rei Alberto II da Bélgica veio inaugurar o Espaço Léopold.

Quarenta anos decorridos sobre a sua criação, o Parlamento Europeu está finalmente na sua própria
casa, neste conjunto arquitectónico disposto harmoniosamente de um lado e de outro da confluência
de dois amenos cursos de água, qual símbolo da vontade de encontro e de união da Europa, num
clima de paz.

À semelhança da Europa, construção colectiva, esta realização é o fruto de múltiplos contributos
para o que foi, ao longo do seu período de construção, a maior obra pública de França.

Permitir-me-á, Vossa Excelência, começar por recordar o firme empenho do Estado francês, do
Presidente da República e do Governo que assegurou a garantia financeira, bem como o empenho
dos Prefeitos da região e do departamento, aí representantes do Estado, e salientar a atenção com
que Vossa Excelência, Senhor Presidente da República, acompanhou pessoalmente a evolução das
obras e a conclusão dos trabalhos.

Gostaria, igualmente, de prestar homenagem às autoridades da Cidade de Estrasburgo e,
nomeadamente, ao seu Presidente da Câmara, Roland Ries, bem como ao seu predecessor, Ministra
da Cultura e nossa ex-colega, Catherine Trautmann.

A determinação por Vossa Excelência manifestada apenas é igualada pelo amor que nutre por esta
maravilhosa cidade e pela vontade de Vossa Excelência de servir e ampliar a sua projecção
internacional.

Associo naturalmente a esta homenagem Pierre Pflimlin, ex-Presidente do Conselho da República
Francesa, Presidente da Câmara de Estrasburgo ao longo de 24 anos e igualmente Presidente da
nossa Assembleia entre 1984 e 1987. Nele saúdo um grande artesão da Europa, a quem testemunho
o nosso profundo respeito e o meu afecto.

Aqui, em Estrasburgo, um local de construção da Europa respeita, por natureza, a toda a Alsácia.
Saliento, neste contexto, o empenho moral e financeiro do Conselho Regional da Alsácia e do
Conselho Geral do Baixo Reno, sob a égide dos seus Presidentes, Marcel Rudloff, que nos deixou,
Daniel Hoeffel, Adrien Zeller, também ele nosso ex-colega no Parlamento, bem como Philippe
Richter.
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Os nossos agradecimentos pela realização desta obra dirigem-se, como é óbvio, também a todos
quantos a conceberam e realizaram directamente, ao mestre-de-obras, aos arquitectos e aos milhares
de engenheiros, técnicos e operários e empresas subcontratadas, que com entusiasmo a erigiram.

Caros colegas

Tenho hoje a sensação de que os defeitos e dificuldades que, a justo título, havíamos deplorado no
último mês de Julho a nível do funcionamento deste edifício, e que prontamente rectificámos,
pertencem, no essencial, ao passado.

Com Bruxelas, com o Luxemburgo, o Parlamento Europeu reparte-se por três locais de trabalho.
Trata-se, com efeito, de uma singularidade que nós assumimos como uma herança da História.

Diria simplesmente que, tratando-se de Estrasburgo, este lugar responde a uma finalidade
específica, que é da ordem do espírito e da memória, e que o Tratado de Amesterdão ora consagra.

Foi Lord Ernest Bevin, Ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, o primeiro a propor, já
em 1949, há precisamente 50 anos, Estrasburgo para local extremamente simbólico da nova Europa
da paz reencontrada.

Chamou o mesmo esta cidade – e cito – que havia sido testemunha do absurdo do género humano, a
tornar-se um símbolo da unidade da Europa, ... o lugar ideal para desenvolver este grande esforço
num clima de boa vontade e não de dominação.

Este palácio, que abriga o hemiciclo, será, doravante, portador do nome de Louise WEISS. Não é
sem emoção que evoco a figura dessa intrépida jornalista política nascida em 1893 que, desde o
final da Primeira Guerra Mundial, se empenhou no combate em prol da paz, da construção da
Europa e, também, do acesso das mulheres ao direito de voto.

Louise Weiss tornou-se o símbolo de um empenho visionário, simultaneamente a favor da causa das
mulheres e da causa da Europa, uma e outra de grande actualidade. Em 1979, aquando da primeira
eleição do Parlamento Europeu por sufrágio universal directo, foi ela a decana da nossa Assembleia.
No final da sessão inaugural a que, a esse título, presidiu foi-lhe dada a felicidade de constatar que a
primeira Presidente do Parlamento Europeu foi Simone VEIL, cuja presença aqui saúdo hoje com
emoção e amizade.

A inauguração de hoje ocorre num momento em que o Conselho Europeu acaba de abrir
audaciosamente, em Helsínquia, a grande obra da reunificação, a prazo, de toda a Europa no seio da
União, da adaptação das instituições a esse alargamento, de uma defesa europeia autónoma.

Nada se conseguirá sem esforço. Mas, este meio século de história da construção europeia foi
constantemente marcado pelos esforços que a cada um incumbiam, a fim de superar os conflitos
iniciais de interesses ou de concepção entre os nossos Estados e fazer prevalecer, in fine, na
solidariedade, o interesse comum. As dificuldades surgidas nos últimos dias entre dois dos nossos
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Estados, por acentuadas que sejam, e cuja dimensão humana e económica, como sabeis, avalio, não
se subtrairão a esta regra, ou seja, a esta dinâmica de concórdia final – é essa a minha convicção e é
esse o meu desejo ardente.

Esta inauguração ocorre igualmente num momento em que o Parlamento acede ao que se pode
denominar a sua maturidade política, graças, nomeadamente, aos progressos dos Tratados de
Maastricht e de Amesterdão. O Parlamento é hoje plenamente reconhecido, tanto no seio da União,
como para além das suas fronteiras. Congratulo-me com a presença, aqui e agora, das mais altas
autoridades de todas as instituições europeias e, nomeadamente, o Conselho, presidido actualmente
pela Finlândia, de que saúdo o Primeiro-Ministro Lipponen, e a Comissão Europeia, dirigida por
Romano Prodi, bem como com a presença de inúmeros ministros e representantes dos parlamentos
dos nossos Estados, sem falar, bem entendido, do Conselho da Europa e do seu Tribunal Europeu
dos Direitos do Homem, nosso vizinho e, durante muito tempo, nosso anfitrião.

Doravante, a responsabilidade democrática do Parlamento terá necessariamente de estar à altura dos
novos poderes que os Estados e os povos europeus lhe cometeram. Vós, que dais a esta inauguração
a sua plena dimensão europeia ao nela participardes mediante a vossa presença, podeis estar certos
de que a nossa Instituição de tal tem uma profunda consciência.

Possa, pois, a cerimónia de hoje, à qual é dada a honra da presença de Vossa Excelência, Senhor
Presidente da República, ser, em vésperas do ano 2000, um sinal de unidade para todos os cidadãos
da União Europeia. Sem mais, dou a palavra a Vossa Excelência.

______________________
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Senhora Presidente,
Senhores Presidentes das Instituições Europeias,
Senhoras e Senhores Ministros,
Senhoras e Senhores Deputados,
Minhas Senhoras, Meus Senhores,

Gostaria, em primeiro lugar, Senhora Presidente, de lhe agradecer pelo seu acolhimento amigável e
caloroso.

A eleição de Vossa Excelência para a Presidência do Parlamento no ano transacto veio coroar a sua
paixão de grande europeia: quinze anos de mandato decorrentes de eleições garantiram-lhe o
respeito dos seus colegas e, além disso, de todos aqueles que se batem pela Europa.

Gostaria também de evocar, como Vossa Excelência o fez já, a alta figura de Louise Weiss, cujo
nome este edifício doravante arvora. Alsaciana, as suas origens eram também alemãs, austríacas e
checas. Toda a sua vida lutou pela Europa. Neste século tantas vezes trágico, acreditou, contra
ventos e marés na reconciliação e na união dos nossos povos. Vossa Excelência deve saber que, a
meu pedido, em 1979, tinha ela então 86 anos, esta militante incansável da causa das mulheres e da
causa da Europa havia aceitado cumprir o seu primeiro mandato decorrente de uma eleição. O seu
empenhamento era, assim, consagrado na sua assembleia, Senhora Presidente.

Esta inauguração, Meus Senhores e Minhas Senhoras, marca uma data na história do vosso
Parlamento. Quanto caminho percorrido desde a primeira reunião, em 1962, da Assembleia Comum
da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e desde a primeira eleição dos deputados europeus,
por sufrágio universal directo, há já 20 anos!

Reforçado em cada dia na sua legitimidade e no seu papel, o Parlamento tinha de adquirir a sua
autonomia relativamente ao Conselho da Europa, que lhe ofereceu hospitalidade durante cerca de
meio século. Era desejável e era necessário que o Parlamento dispusesse, enfim, do seu próprio
edifício.

Quero saudar todos aqueles que trabalharam neste imenso estaleiro: os arquitectos, a sociedade de
ordenamento e de equipamento da região de Estrasburgo, as empresas, os técnicos, os operários,
que participaram nesta grande aventura durante quatro anos para dar este Palácio da Europa à sua
representação.

Quero agradecer às colectividades territoriais, à região da Alsácia, ao departamento do Baixo Reno
e à cidade de Estrasburgo que, em concertação com o Estado, deram o seu apoio a esta realização.
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Muitas vezes esquartejada na História, no cerne das rivalidades continentais, Estrasburgo encarna,
hoje o ideal de paz e de democracia de todo o nosso continente. Ao acolher o vosso Parlamento,
mas também o Conselho da Europa, com o Tribunal dos Direitos do Homem, Estrasburgo
tornou-se, de algum modo, na capital da cidadania europeia.

Temos hoje de reflectir sobre o modo de fazer viver as nossas diversas capitais numa Europa
alargada. Tanto as ligações entre as cidades-sede como entre os Estados-Membros devem ser tão
densas e fáceis quanto possível. Conhecemos os vossos anseios e podeis estar certos de que, no
lugar que ocupo, com o Governo francês, me esforço por satisfazê-los.

Quando a vossa Assembleia tomou posse destas instalações, há pouco menos de seis meses,
disse-se muito e escreveu-se muito sobre este novo edifício e sobre as dificuldades vividas nas
primeiras semanas. Foram manifestadas preocupações legítimas, partilhadas por todos aqueles -
deputados, administradores, funcionários, jornalistas, técnicos, e também visitantes -, que aqui
trabalharam e por aqui circularam. Trata-se, estou convencido, de defeitos de juventude, quiçá
dificilmente evitáveis quando se pensa na importância deste estaleiro. Esses defeitos vão sendo
progressivamente eliminados graças às medidas enérgicas que Vossa Excelência, Senhora
Presidente, com o seu Secretário-Geral, tomou desde a sua entrada em funções.

Muito em breve, certamente, todos estarão já familiarizados com as instalações. Dentro de pouco
tempo, só se ouvirão, espero, manifestações de admiração perante este belo edifício que dá ao vosso
Parlamento uma sede digna da missão que os Tratados lhe confiam. Missão eminente, Senhoras e
Senhores Deputados, e que não cessa de se alargar. A vossa Instituição, em que se exprime a voz
dos nossos povos, está presente em todos os debates que animam a Europa e o ano que agora
termina terá sido, sem contestação, o ano do Parlamento Europeu.

A demissão colectiva da Comissão, na última Primavera, na sequência do relatório do Comité dos
Sábios, suscitado pela vossa Instituição, pôs fim a uma época. Pôs termo a uma percepção talvez
demasiado tecnocrática e demasiado secreta da construção europeia. O vosso controlo vigilante da
utilização dos fundos europeus mostrou a vontade de exercerem os vossos poderes com toda a
plenitude. É necessário acabar, de uma vez por todas, com a ideia de que o Parlamento Europeu tem
poucos poderes. Em cada um dos Tratados que marcam a estrada da União, o Parlamento Europeu
não cessou de alargar o campo das suas competências e das suas responsabilidades. Dotado, em
primeiro lugar, de poderes orçamentais, o Tratado de Maastricht conferiu-lhe o estatuto de
co-legislador, estatuto este reforçado desde a entrada em vigor, há alguns meses, do Tratado de
Amesterdão.

Com a extensão da co-decisão, raros são os domínios que escapam hoje à vossa intervenção e os
cidadãos europeus que seguiram com atenção as audições dos candidatos, prévias à nomeação da
nova Comissão, puderam avaliar o papel da vossa Instituição, mas também a imparcialidade e a
competência de cada um de vós no processo de nomeação dos comissários europeus. Seja-me
permitido, nesta tribuna, saudar a amplitude  e a qualidade do trabalho aqui cumprido, tanto no que
diz respeito às vossas comissões, como às vossas sessões plenárias ou ao Comité de Conciliação
entre a vossa Assembleia e o Conselho, verdadeiro cadinho em que se forja a lei europeia.
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Este trabalho quotidiano de legislação e de controlo tornou-se uma parte essencial da vida da nossa
União, sem por isso lesar as prerrogativas do Conselho nem as da Comissão, dado que todos temos
a vontade de respeitar o equilíbrio institucional previsto nos tratados. E o vosso papel terá de se
desenvolver ainda com a nova reforma das Instituições que o Conselho Europeu acabou de iniciar
em Helsínquia e permitam-me que saúde a presidência cessante, que fez um trabalho extremamente
notável para o sucesso da última cimeira em Helsínquia.

Paralelamente à extensão prevista do voto por maioria qualificada a novos domínios, parece-me,
com efeito, natural que o vosso Parlamento veja alargadas as suas competências de co-legislador
aos mesmos domínios. É necessário que possais fazer ouvir o vosso ponto de vista sobre esta
reforma institucional. É este o vosso desejo e o Conselho Europeu acaba de tomar disposições em
Helsínquia, neste sentido. É num espírito de abertura que zelarei pela aplicação destas disposições
durante a presidência francesa da União que, espero, permitirá concluir os trabalhos da Conferência
Intergovernamental. E auguro-lhe, Senhora Presidente, que, após a experiência bem sucedida que
acabámos de viver em Helsínquia, Vossa Excelência, possa de novo, em cada Conselho Europeu,
levar a cabo um verdadeiro diálogo com os Chefes de Estado e de Governo e não fazer,
simplesmente, um discurso de apresentação.

A Assembleia a que Vossa Excelência preside é uma instituição cada vez mais importante na União
mas de que muitos europeus desconhecem ainda o papel. A reduzida participação dos nossos
concidadãos nas eleições europeias em quase todos os Estados-Membros é, aliás, testemunho disso.
Temos, por conseguinte, de juntar os nossos esforços para melhor dar a conhecer o Parlamento
Europeu. Temos de juntar os nossos esforços para que em toda a Europa o processo de escrutínio
aproxime os cidadãos daquelas e daqueles que os representam em Estrasburgo. Temos de adoptar
um verdadeiro estatuto dos Deputados que respeite as prerrogativas do Parlamento.

Ajudaremos assim os nossos concidadãos a melhor se identificarem com os seus representantes e
incentivá-los-emos deste modo a reforçar o seu diálogo com os parlamentares europeus. Vossa
Excelência, Senhora Presidente, já deu o exemplo ao multiplicar as suas intervenções públicas, ao
explicar incessantemente a vocação desta Instituição e ao dar uma imagem forte, decidida e
generosa do Parlamento Europeu. E esta sua paixão, Senhora Presidente, é efectivamente
contagiosa.

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, este esforço pedagógico não deve limitar-se a melhorar
uma melhor percepção da vossa Assembleia. Todos reconhecem este facto. O que é agora
necessário para unir os nossos concidadãos, no coração e nos espírito, é mudar o conceito que eles
têm da Europa. Os nossos povos consideram frequentemente a Europa tecnocrática, distante ou
abstracta e nós ouvimos essas censuras. Os Tratados e as regulamentações são pouco visíveis. A
União ignora demasiadamente as preocupações quotidianas dos seus cidadãos e é frequentemente
fonte de imposições. Não respeita devidamente o princípio da subsidiariedade nem se debruça
suficientemente sobre grandes flagelos como o desemprego, a exclusão, a droga e o crime. Temos,
portanto, que juntos responder a estas críticas.
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Temos sem dúvida de envidar mais esforços para coordenar as nossas políticas económicas, reforçar
o nosso modelo social e construir um espaço único de liberdade, segurança e justiça. Devemos,
antes de mais, fazer ver aos nossos concidadãos todos os benefícios que a União lhes traz, todas as
garantias que ela lhes oferece e de que forma ela os protege e lhes permite viver melhor. Numa
palavra, explicar-lhes como funciona a União. Este esforço de esclarecimento já o envidámos com
todos os meios possíveis a propósito do euro. A sua concretização sob a forma de notas e moedas
vai perturbar as mentalidades e os hábitos dos nossos povos. Vai levá-los a pensar e a agir no
quotidiano como Europeus. Trata-se de uma verdadeira revolução cultural que estamos a preparar
activamente. A passagem para o euro foi bem aceite pelos nossos povos porque não nos poupámos
a esforços para a explicar e tornar clara.

Teremos de adoptar a mesma pedagogia, multiplicar as nossas campanhas de informação para
melhor dar a entender o projecto europeu no seu conjunto, bem como as nossas instituições e as
nossas políticas. Este esforço necessário exigirá a disponibilização de meios orçamentais. Será
igualmente necessário uma verdadeira mobilização de todos os responsáveis políticos e os Senhores
Deputados, eleitos por sufrágio universal, deverão ser os primeiros a mostrar o caminho. No
entanto, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, para conseguir a adesão de todos, teremos de
ser capazes de conferir à Europa a sua verdadeira dimensão. Temos de construir uma Europa cidadã
na qual todos sintam que têm um papel a desempenhar. Construir uma identidade comum no
respeito das identidades nacionais, no respeito dos povos que integram a União e no respeito das
respectivas línguas e culturas. Os nossos povos não querem ver-se dissolvidos e perdidos na
Europa. Querem, pelo contrário, através dela, existir cada vez mais. Devemos conseguir plenamente
a construção desta grande casa comum, onde cada um se sinta como em sua própria casa. Será uma
casa onde todos viverão em conjunto, solidariamente, mas sem perder, contudo, a sua identidade.

O Conselho Europeu de Helsínquia marcou um progresso importante mas outros seguir-se-lhe-ão
no próximo ano. Esta importância crescente da Europa e a percepção que dela têm os nossos
principais parceiros contribuem para reforçar a imagem que os nossos concidadãos têm da Europa e
deles próprios.

São estas, Meus Senhores e Minhas Senhoras, as tarefas que nós, dirigentes políticos e
representantes eleitos da União, nos devemos atribuir. Depois de Portugal, a França terá a honra e a
responsabilidade de presidir à União no próximo ano e de conduzir a Europa ao limiar do terceiro
milénio. As suas prioridades são as da vossa Assembleia: Europa dos homens, do conhecimento e
da inovação, Carta dos Direitos Fundamentais, reforma das instituições e alargamento, defesa
europeia. Asseguro-vos que o meu país está determinado em vos associar plenamente aos trabalhos
e aos debates da Presidência que assumirá.

Dentro de um ano exactamente, voltarei a este hemiciclo para fazer, juntamente convosco, o
balanço desses seis meses de Presidência. Verificaremos então os progressos realizados. Estou
convicto de que juntos, partilhando a mesma visão da Europa e perseguindo as mesmas ambições
para a União, teremos conseguido dar novos passos. Teremos conseguido conferir-lhe mais eficácia,
solidariedade e identidade. Numa palavra, tê-la-emos aproximado dos nossos povos. Assim vai a
Europa: mais depressa e mais longe do que o que se afirma. Estou certo de que o século XXI verá
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afirmar-se uma Europa humanista e próspera, poderosa e pacífica na primeira fila dos actores da
cena mundial. O século XXI deverá ser, e será certamente, o de um renascimento europeu.

Muito obrigado Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

_____________________________
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