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ΛΟΓΟΣ  
 
 

της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
 

κυρίας Nicole FONTAINE, 
 

ενώπιον των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων 
 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Biarritz, 
 

στις 13 Οκτωβρίου 2000 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Εκφωνηθείς λόγος 
 





ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 

∆ελτίο 13.10.2000 - EL - PE 297.304 

5

 
Κύριε Πρόεδρε, 
Κύριοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, 
Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, 
Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, 
 
 
Η έκρηξη της ιστορίας που γράφεται αυτή τη στιγµή µπροστά στα µάτια µας, δίνει µια ιδιαίτερη 
φόρτιση στη συνεδρίασή σας των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων όλης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 
Έτσι, πριν αναφερθώ στα ζητήµατα που θα παραµείνουν στην καρδιά των συζητήσεών σας, δηλαδή 
στο Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων και στις προτεραιότητες της ∆ιακυβερνητικής 
∆ιάσκεψης, θα ήθελα να πω ορισµένα λόγια για τον τρόπο µε τον οποίο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αντιδρά στα ανόµοια γεγονότα που συνεχίζονται στη Γιουγκοσλαβία και στη Μέση 
Ανατολή. 
 
 
ΚΑΤ� ΑΡΧΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 
 
Με την επάνοδο της δηµοκρατίας η Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας µπορεί πλέον 
να ξαναβρεί τη θέση που της αρµόζει στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Χαιρόµαστε ιδιαίτερα γι� αυτό. 
 
Όποιες και αν είναι οι δυσκολίες, τις οποίες η νίκη της ελευθερίας δεν µπορούσε να σβήσει µε µια 
µονοκονδυλιά, και εννοώ ιδίως το Μαυροβούνιο και το Κοσσυφοπέδιο, ο δρόµος είναι πλέον 
ανοιχτός προκειµένου το ηφαίστειο των Βαλκανίων που τόσο τραγικά βάρυνε το πεπρωµένο 
ολόκληρης της Ευρώπης εδώ και ενάµιση αιώνα, να γίνει επιτέλους, µε το διάλογο, γη γαλήνης. 
 
Σας µεταφέρω την επιδοκιµασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για όλες τις πρωτοβουλίες που 
έλαβε το Συµβούλιο τις τελευταίες αυτές ηµέρες. 
 
Ήδη την προηγούµενη Πέµπτη, στο Στρασβούργο, το Κοινοβούλιο εξέφρασε την υποστήριξή του 
στο θαρραλέο λαό που έπαιρνε το πεπρωµένο του στα χέρια του. 
 
Το Κοινοβούλιο ζήτησε την άρση των κυρώσεων και σεις το πράξατε ήδη από τη ∆ευτέρα στο 
Λουξεµβούργο, µε όλη την προθυµία που ήταν απαραίτητη προκειµένου ο σερβικός λαός να 
ξαναβρεί την εµπιστοσύνη του στην Ένωση. 
 
Αύριο θα υποδεχθείτε εδώ τον κ. Βόισλαβ Κοστούνιτσα, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του 
Συµβουλίου, του κ. Ζακ Σιράκ, τον άνθρωπο ο οποίος, µαζί µε έναν ολόκληρο λαό, έθεσε ειρηνικά 
τέρµα στην τελευταία δικτατορία που παρέµενε στην ευρωπαϊκή ήπειρο και έσβησε το τελευταίο 
αποµεινάρι της Γιάλτας. 
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Να είστε βέβαιοι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει, κατά την άσκηση των καθηκόντων 
του, είτε αυτά είναι δηµοσιονοµικά είτε πολιτικά, να παρέχει όλη του τη στήριξη στην προσπάθεια 
που πρέπει να καταβληθεί για να ανοικοδοµηθεί αυτή η νευραλγική περιοχή, να βοηθηθεί η 
οµόνοια ανάµεσα στις διάφορες εθνοτικές κοινότητες και, γιατί όχι, να προπαρασκευασθεί µια 
µέρα η ένταξή της στην Ένωση. 
 
Σχετικά µε τα εγκλήµατα πολέµου και µε τα εγκλήµατα εναντίον της ανθρωπότητας, έστω κι αν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει απόλυτη επίγνωση ότι στην νέα και ευαίσθητη περίοδο που ζει η 
Σερβία αυτό που επείγει περισσότερο είναι να ενισχυθεί µια εύθραυστη δηµοκρατία που έχει 
ανάγκη την οµόνοια, αύριο θα είναι σηµαντικό ο κ. Μιλόσεβιτς και όσοι τον βοήθησαν να 
σχεδιάσει και να εκτελέσει αυτά τα εγκλήµατα να δώσουν λόγο για τις πράξεις τους. 
 
 
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 
 
Τα δραµατικά γεγονότα που εκτυλίσσονται αυτή την ίδια στιγµή στη Μέση Ανατολή, µε ωθούν να 
σας αναφέρω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυµεί διακαώς να δει την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
συνεισφέρει αποφασιστικά εναντίον της κλιµάκωσης της βίας και υπέρ της επανάληψης των 
διαπραγµατεύσεων και της αποκατάστασης κλίµατος εµπιστοσύνης µεταξύ των αντιµαχόµενων 
µερών. 
 
Σε κάθε στρατόπεδο, οι ανοιχτοί στο διάλογο άνθρωποι προσπαθούν να παλέψουν κόντρα στο 
µίσος και επιθυµούν διακαώς την ειρήνη. Εντυπωσιακή απόδειξη αυτού αποτέλεσαν ο Avraham 
Burg, Πρόεδρος του Κνεσέτ, και ο Ahmed Qurie (Abu Ala), Πρόεδρος του Παλαιστινιακού 
Νοµοθετικού Συµβουλίου, όταν έλαβαν µαζί το λόγο ενώπιον του Κοινοβουλίου µας, στις 5 
Σεπτεµβρίου, στο Στρασβούργο. 
 
Πρέπει να πω ότι επρόκειτο για µια πολύ µεγάλη στιγµή στη ζωή της Συνέλευσής µας, και ότι τα 
θαρραλέα ανοίγµατα που έγιναν και από τις δύο πλευρές, ιδίως όσον αφορά το καθεστώς των 
Αγίων Τόπων της Ιερουσαλήµ, κοµβικού σηµείου των διαπραγµατεύσεων, έδειξαν ότι η ειρήνη 
ήταν τότε πολύ κοντά. 
 
Οφείλω να χαιρετίσω στο σηµείο αυτό τις έντονες προσπάθειες της γαλλικής προεδρίας, είτε στο 
Παρίσι τις τελευταίες ηµέρες είτε επί τόπου, στις χώρες της περιοχής, µε τις επισκέψεις των κ. 
Σολάνα και Μορατίνος. 
 
Όσο γρηγορότερα εξοπλιστεί η Ένωση µε µια αυθεντική κοινή εξωτερική πολιτική και 
συγκροτήσει µια κοινή δύναµη άµυνας και επέµβασης, τόσο γρηγορότερα θα γίνει αξιόπιστη και θα 
επιδράσει µε το πραγµατικό της βάρος στο µέλλον της περιοχής αυτής. 
 
Αλλά στο άµεσο µέλλον, είτε πρόκειται για τα Βαλκάνια είτε για τη Μέση Ανατολή, γνωρίζουµε 
ότι η ειρήνη θα απαιτήσει ιδιαίτερα εκτεταµένη προσπάθεια αλληλεγγύης. 
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Εκτιµούµε τις δεσµεύσεις του κ. Πρόντι και µπορώ να σας βεβαιώσω ότι στην επιχείρηση αυτή το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως Αρχή του Προϋπολογισµού από κοινού µε το Συµβούλιο, θα αναλάβει 
το ρόλο του. 
 
Αλλά δεν αρκεί να µετατοπίσουµε απλώς ενισχύσεις, να περικόψουµε λίγο από τον έναν επειδή µας 
χρειάζεται για να βοηθήσουµε τον άλλον. Χρειάζεται να αποδυθούµε πιο αποφασιστικά σε 
αναθεώρηση των δηµοσιονοµικών προοπτικών στον τοµέα των εξωτερικών δράσεων. ∆ιότι, για να 
είναι η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεσµατική, πρέπει να είναι προσαρµοσµένη στις 
ανάγκες. Τολµώ να πω ότι σε εξαιρετικές περιστάσεις επιβάλλονται εξαιρετικές αποφάσεις. 
Επιτρέψτε µου να σας απευθύνω αυτή την έκκληση. 
 
 
ΙΣΠΑΝΙΑ 
 
Τέλος, δεδοµένου ότι η συνεδρίασή σας διεξάγεται στο κατώφλι της Ισπανίας, θα ήθελα να 
επαναλάβω εδώ, αξιότιµε κύριε Πρόεδρε Αθνάρ, την αµέριστη αλληλεγγύη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σε όλους όσοι στη χώρα σας καταδικάζουν την τυφλή βία που θέλει να επιβάλει στη 
δηµοκρατία την κυριαρχία του τρόµου. 
 
Όπως µας έλεγε ο John Hume, ένας από τους πατέρες της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Ιρλανδία, 
στο πλαίσιο της πρόσφατης συζήτησής µας σχετικά µε την τροµοκρατία: «Το µόνο αποτέλεσµα 
που φέρνει η βία είναι να οξύνει το διχασµό. Όποιος υποκρίνεται ότι δρα υπέρ των δικαιωµάτων 
του ανθρώπου και σκοτώνει, αρνείται το δικαίωµα στη ζωή. Χρειάζεται ολοκληρωτικός 
τερµατισµός της βίας· χωρίς αυτόν, δεν µπορεί να υπάρξει διάλογος.» 
 
Η αλληλεγγύη µας, κύριε Αθνάρ, είναι ανεπιφύλακτη απέναντι στον ισπανικό λαό που πιστεύει στη 
δύναµη της ειρήνης και της δηµοκρατίας. 
 
 
ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
 
Περνώντας στα κεντρικά σηµεία της ηµερήσιας διάταξης, επιτρέψτε µου κατά πρώτο λόγο να 
αναφερθώ στον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων. Ξέρω ότι πρόκειται να 
συζητήσετε εκτενώς το θέµα αυτό το Σάββατο µε τον καθηγητή Braibant, τον κ. Inigo Mendez De 
Vigo και τον κ. Jannson. 
 
Σήµερα θα περιορισθώ να σας εκφράσω τη µεγάλη ικανοποίηση του Κοινοβουλίου µας για την 
ευρεία συναίνεση που κατά τα φαινόµενα συγκέντρωσε το κείµενο του Χάρτη. Η Συνέλευση του 
Χάρτη µπόρεσε να αποδείξει την αποτελεσµατικότητά της χάρη σε µια συµµετοχική µέθοδο που θα 
µπορούσε να χρησιµεύσει ως σηµείο αναφοράς στην προοπτική της µελλοντικής εκπόνησης 
ευρωπαϊκού Συντάγµατος, αλλά ακόµη και στο πλαίσιο της αναθεώρησης των Συνθηκών. 
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Αλλά, επί της ουσίας, ο Χάρτης δεν θα ασκήσει στο ακέραιο την επίδρασή του εάν δεν 
ενσωµατωθεί µε κάποια µορφή στη Συνθήκη. Εάν λάβω υπόψη µου πρόσφατες σηµαντικές 
τοποθετήσεις, η ιδέα αυτή κερδίζει έδαφος. Ελλείψει της άµεσης ενσωµάτωσης στη Συνθήκη, η 
µνεία του Χάρτη στο άρθρο 6 θα µπορούσε κατά τη γνώµη µου να συµβιβάσει τις σχετικές, ακόµη 
αρκετά αποκλίνουσες, όπως γνωρίζω, απόψεις. 
 
Πράγµατι, σας εφιστώ την προσοχή ότι οποιαδήποτε άλλη λύση διακηρυκτικού απλώς χαρακτήρα 
θα εκλαµβανόταν αρνητικά από τους πολίτες µας και θα εξασθένιζε την εικόνα της Ένωσης ως 
θεµατοφύλακα των θεµελιωδών δικαιωµάτων που είναι παραδεκτά και σεβαστά, µε ισχύ νόµου, σε 
ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης. 
 
Προσθέτω ότι η αναθεώρηση των άρθρων 6 και 7 θα πρέπει να κινείται στο ίδιο πνεύµα και να 
διευκολύνει την προληπτική επαγρύπνηση σε περίπτωση ανάγκης, όπως πρότεινε η Επιτροπή 
Σοφών στην έκθεσή της. Η πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής µου φαίνεται ενδιαφέρουσα από την 
άποψη αυτή. 
 
 
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Σχετικά µε τις ενισχυµένες συνεργασίες, το Κοινοβούλιο είναι ανοιχτό στη χαλάρωση και 
διεύρυνσή τους, ενόψει µιας φυσιολογικής «ενισχυµένης ολοκλήρωσης». Όµως ανέκαθεν τονίζαµε 
ότι θέλουµε να αποτρέψουµε τον κίνδυνο οι συνεργασίες αυτές να οδηγήσουν σε κατακερµατισµό 
αρµοδιοτήτων, να προκαλέσουν νοµικές διελκυστίνδες, να θολώσουν την εικόνα της Ένωσης, σε 
µια περίοδο που αντιθέτως υπάρχει ανάγκη µεγαλύτερης προβολής της, τόσο σε εσωτερική επίπεδο 
όσο και προκειµένου η Ένωση να ασκήσει επιτέλους το πραγµατικό της βάρος στη διεθνή σκηνή. 
 
Με την εµπειρία του ευρώ, την προηγούµενη εµπειρία του χώρου Σένγκεν, τη σηµερινή εµπειρία 
του καταµερισµού ρόλων µεταξύ της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου για την Κοινή 
Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, βλέπουµε καθαρά ότι ο άναρχος πολλαπλασιασµός 
διασταυρούµενων συνεργασιών µεταξύ των κρατών, που θα περιθωριοποιούσε τα κοινοτικά 
θεσµικά όργανα, ιδίως την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, θα εγκυµονούσε τους κινδύνους που 
µόλις ανέφερα και θα οδηγούσε στην ανοµολόγητη επάνοδο στη µέθοδο της διακυβερνητικής 
συνεργασίας. 
 
Μια τέτοια οπισθοχώρηση είναι αδύνατον να γίνει δεκτή από το Κοινοβούλιο. Η πρόταση που 
βρίσκεται αυτή τη στιγµή στην τράπεζα των διαπραγµατεύσεων θα επέτρεπε να αποµακρυνθούν 
αυτοί οι κίνδυνοι, υπό τον όρο ότι θα ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου. 
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ΟΙ «ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ» ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 
 
Προκειµένου για τα τρία σηµαντικά ζητήµατα που αφέθηκαν σε εκκρεµότητα στο Άµστερνταµ και 
ανατέθηκαν κατά προτεραιότητα στη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη, για το Κοινοβούλιο θα ήταν 
προφανώς αδιανόητο να αναβληθεί για µια ακόµη φορά η λήψη απόφασης. Εδώ διακυβεύεται η 
βιωσιµότητα των θεσµικών οργάνων της Ένωσης και η αξιοπιστία τους. 
 
Η πρώτη προτεραιότητα στον τοµέα αυτό αφορά προφανώς την επέκταση της ψηφοφορίας µε 
ειδική πλειοψηφία και τη φυσιολογική σύνδεσή της µε τη συναπόφαση. Γνωρίζω ασφαλώς ότι 
γίνεται λόγος για προόδους που σηµειώθηκαν σε σαράντα περίπου τοµείς. Τούτο δεν είναι 
αµελητέο, αλλά το σπουδαιότερο δεν είναι ο αριθµός· το σπουδαιότερο είναι το όραµα αυτού που 
θέλουµε να γίνει και να µείνει η Ευρώπη του αύριο όταν θα έχει διευρυνθεί. 
 
Ως προς αυτό, εξαιτίας της συνδυασµένης επίδρασης των δύο θεµελιωδών κανόνων της ενιαίας 
αγοράς, δηλαδή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας και της αρχής του ισόρροπου 
ανταγωνισµού, αργά ή γρήγορα όλα τα ζητήµατα που έχουν σχέση µε την οικονοµική 
δραστηριότητα πρόκειται να γίνουν, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, απαραίτητα για την καλή 
λειτουργία της ενιαίας αγοράς, συµπεριλαµβανοµένων των ζητηµάτων που σήµερα φαίνονται να 
βρίσκονται σε αδιέξοδο, όπως η κοινωνική πολιτική και η πολιτικής συνοχής, η φορολογία, το 
εξωτερικό εµπόριο, η δικαιοσύνη και οι εσωτερικές υποθέσεις. Ας µην εθελοτυφλούµε. Οι τέσσερις 
αυτοί τοµείς έχουν κεφαλαιώδη σηµασία. 
 
Έτσι, το Κοινοβούλιο πιστεύει ότι έχει έρθει η στιγµή να κάνουµε ένα βήµα εφ� όλης της ύλης, 
βήµα όχι µόνο τολµηρό και φιλόδοξο, αλλά απλούστατα ρεαλιστικό. Αυτό περιµένουν οι 
Ευρωπαίοι. Σας το ζητούν από κάθε κατεύθυνση και µε βάση αυτό θα κριθούν από τους πολίτες τα 
αποτελέσµατα της ∆Κ∆. 
 
Για να ολοκληρώσω, θα επιµείνω στην ιστορική σηµασία αυτής της µεταρρύθµισης, η οποία δεν 
είναι δυνατόν να περιορισθεί, όπως και σεις έχετε κατ� επανάληψη τονίσει, κύριε Πρόεδρε σε 
συµφωνίες πάνω στον ελάχιστο κοινό παρονοµαστή. 
 
Όσο σηµαντικά και σοβαρά και αν είναι τα γεγονότα της διεθνούς πολιτικής, στη Μέση Ανατολή ή 
στη Γιουγκοσλαβία, δεν είναι δυνατόν να εκτρέψουν το άτυπο Συµβούλιο του Biarritz από τους 
κεφαλαιώδεις στόχους του: να προσαρµόσει τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα στις ανάγκες µιας 
διευρυµένης Ένωσης. 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πιστέψτε µε, θα κρίνει το δέντρο από τους καρπούς του. Το Biarritz 
οφείλει να δώσει το σήµα ενός πολιτικού άλµατος, το οποίο ήδη σας καλώ να τολµήσετε. 
 
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 
 
 

ooOOoo 



Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int
New: http://www.europarl.europa.eu
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