
Doamnelor şi domnilor, stimate colege, stimaţi colegi,

Vă mulţumesc pentru rezultatul covârşitor al acestui vot.

Pentru cei mai mulţi dintre dumneavoastră am fost, până la aceste 

alegeri,  preşedintele  unui  alt  grup  politic  din  această  Cameră. 

Încrederea  deosebită  pe  care,  cu  toate  acestea,  mi-aţi  acordat-o 

astăzi,  mă  onorează.  Voi  depune  toate  eforturile  pentru  a  nu  vă 

înşela  încrederea  şi  pentru  a  da  o  voce  puternică  Parlamentului 

nostru!

Îmi doresc să exercit acest mandat astfel încât aceia care m-au ales 

astăzi  să fie mândri  de votul  lor,  iar  cei  care nu m-au ales să fie 

plăcut surprinşi.

Voi fi Preşedintele tuturor deputaţilor şi vă voi apăra drepturile!

Vă mulţumesc, domnule Preşedinte Buzek. Aţi fost primul preşedinte 

al unei instituţii a UE care provine din rândurile unei mişcări pentru 

libertate  din  Europa  de  Est  şi  aţi  simbolizat  prin  aceasta  triumful 

democraţiei!

Preiau  cu  modestie  acest  mandat,  astăzi.  Europa  traversează  o 

perioadă tulbure. Pentru mulţi  europeni acestea sunt timpuri  grele. 

Părinţii mei au aparţinut încă unei generaţii al cărei moto era: „Măcar 

copiilor noştri să le fie mai bine decât nouă”. Şi da, ne este mai bine! 

Însă nu mai avem siguranţa că copiilor noştri le va merge la fel de 

bine ca nouă înşine. Ca urmare a crizei economice, în numeroase 

ţări sărăcia a crescut, iar şomajul a luat proporţii dramatice, mai ales 

în rândul tinerilor. Aceştia protestează pe străzile Europei împotriva 

unui sistem economic în care câţiva încasează câştigul, iar pierderile 

le suportă cei mulţi; un sistem în care persistă impresia că agenţii 

anonime  de  rating  de  la  New  York  au  mai  multă  putere  decât 

guvernele şi parlamentele alese în mod democratic. Această criză de 

încredere  în  sistemul  politic  şi  în  instituţiile  sale  ameninţă  şi 
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încrederea în proiectul european. Mulţi urmăresc munca noastră cu 

suspiciune. Aceştia nu mai ştiu dacă este întrutotul corect ceea ce se 

decide  aici.  Trebuie  să  fim  conştienţi  că  alegătorii  europeni  se 

interesează mai puţin de dezbaterile instituţionale – aceştia sunt mult 

mai  îngrijoraţi  de viitorul  copiilor  lor,  de locurile  lor  de muncă,  de 

pensiile  lor,  de  dreptatea  socială.  Sunt  mai  interesaţi  de  produse 

alimentare sănătoase şi de un mediu înconjurător curat – vrem să-i 

ascultăm cu mai mare atenţie!

Căci acesta este locul unde sunt reprezentate interesele  populaţiei. 

Aici îşi desfăşoară activitatea reprezentanţii populaţiei europene. De 

aceea zic:  cetăţenii  care ne-au acordat  încrederea lor  prin alegeri 

directe aşteaptă de la noi să ne luptăm pentru drepturile lor. Ştiu şi 

sunt mândru că toţi colegii din această Cameră se consideră drept 

apărători ai alegătorilor. Şi vă mulţumesc tuturor pentru aceasta.

 

Pentru prima oară de la înfiinţarea sa,  un eşec al Uniunii Europene 

pare a fi devenit un scenariu ce poate avea loc. De luni în şir, Uniunea 

goneşte de la un summit de criză la altul. Decizii care ne privesc pe 

toţi sunt luate de către şefii de guvern în spatele uşilor închise. Pentru 

mine aceasta este o revenire la o stare de lucruri a politicii europene 

pe  care  o  credeam  demult  depăşită:  îmi  aminteşte  de  epoca 

congreselor de la Viena din secolul al XIX-lea. Pe atunci era valabilă 

maxima: promovarea cu orice preţ a intereselor naţionale, fără niciun 

control democratic.

Dimpotrivă, Europa postbelică se întemeiază pe ideea rezonabilă că 

interesele naţionale nu mai pot fi separate de cele ale vecinilor; pe 

viziunea că UE nu este un joc cu sumă nulă, în care unul trebuie să 

piardă pentru ca celălalt să câştige. Dimpotrivă: Fie pierdem cu toţii 

–  fie  câştigăm  cu  toţii.  Regula  elementară  este  metoda 

comunitară.  Aceasta  nu  este  un  concept  tehnic,  ci  sufletul 

Uniunii Europene!

Ce înseamnă acest  lucru în  mod concret? Rezolvarea conflictelor 

prin  dialog  şi  consens.  Înlocuirea  dreptului  celui  mai  puternic  cu 
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principiile  solidarităţii  şi  democraţiei.  Echilibrarea  intereselor  între 

statele mici şi cele mari, între nord şi sud, între vest şi est; precum şi 

punerea în prim-plan a binelui comun înaintea intereselor particulare. 

Acest proiect comunitar, timp de mai multe decenii un proiect nu doar 

de succes, ci şi de la sine înţeles, a suferit grele lovituri. În ultimii doi 

ani s-a schimbat nu numai modul de înţelegere a problemelor, ci şi 

modul  de rezolvare a acestora.  Întrucât abuzarea de summituri, 

numărul excesiv al acestora şi obsesia pentru reuniunile şefilor 

de guverne exclud aproape complet unicul organ al Uniunii ales 

prin  vot  direct,  Parlamentul  European,  din  cadrul  procesului 

decizional. În acest context, inclusiv parlamentarii  naţionali se văd 

degradaţi la nivelul unor simpli asistenţi. Aceştia doar aprobă deciziile 

luate  la  Bruxelles,  în  spatele  uşilor  închise,  la  nivel 

interguvernamental.

Rezultatele  unei  politici  insuficient  legitimată  din  punct  de 

vedere parlamentar  sunt  considerate  de cetăţeni  drept  ordine 

dictate  de  la  Bruxelles.  Preţul  este  însă  plătit  de  UE  în 

ansamblu:  acesta  este  mediul  propice  pentru  dezvoltarea 

resentimentelor antieuropene.

Însă Parlamentul European nu are de gând să rămână un simplu 

spectator! 

Declar  luptă  deschisă  oricui  crede  că  poate  adăuga  valoare 

Europei reducând rolul Parlamentului! Acordul interguvernamental 

privind  o  nouă  uniune  fiscală  este  primul  test.  La  negocieri, 

reprezentanţii  Parlamentului  au  solicitat  conectarea  disciplinei 

bugetare cu creşterea şi ocuparea forţei de muncă, deocamdată  fără 

câştig  de  cauză.  Însă  tocmai  o  astfel  de  echilibrare  rezonabilă 

aşteaptă cetăţenii noştri! Şi de aceea trebuie să fim prezenţi la masa 

negocierilor la summiturile europene! 

Europa este o comunitate a valorilor. Solicităm din partea statelor 

candidate  respectarea  cu  stricteţe  a  criteriilor  de  la  Copenhaga. 
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Acest parlament trebuie  să se asigure că şi în statele membre sunt 

respectate  şi  aplicate  democraţia,  drepturile  şi  libertăţile 

fundamentale,  ca  aspecte  de  la  sine  înţelese. Cei  care  încalcă 

Carta drepturilor noastre fundamentale trebuie să se aştepte la 

reacţia noastră. Ca parlament, avem obligaţia comună de a lua 

poziţie. 

Consider că sarcina mea ca Preşedinte al Parlamentului European, 

ca Preşedinte al uneia dintre cele trei cele mai importante instituţii ale 

UE,  rezidă  în  a  mă  opune  acestei  tendinţe  persistente  axate  pe 

summituri şi pe renaţionalizarea competenţelor. Doresc să contribui 

la  o  mai  bună  vizibilitate  şi  prezenţă  a  Parlamentului  ca  for  al 

democraţiei şi al dezbaterii privind direcţia politică a UE. Trebuie să 

dăm o mai mare greutate cuvintelor noastre.

Îmi doresc mai ales să ajungem într-o poziţie de negociere de la egal 

la  egal  cu  Consiliul,  fie  că  este  vorba  despre  cadrul  financiar 

multianual,  despre  reforma politicii  agricole,  a  politicii  în  domeniul 

pescuitului, a politicii regionale sau despre combaterea schimbărilor 

climatice,  despre reglementarea pieţei  financiare,  despre justiţie şi 

afaceri interne sau despre politica comercială.

Tratatul de la Lisabona a intrat de doi ani în vigoare, fără ca noi, ca 

reprezentanţi  democratici,  să  fi  putut  nici  pe departe  epuiza  toate 

posibilităţile pe care le oferă. Aplicarea competenţelor noastre reale, 

inclusiv  în  caz  de conflict,  la  nevoie,  trebuie  să reprezinte  scopul 

nostru  comun.  Pentru  consolidarea  vizibilităţii  Parlamentului  este 

esenţială şi dezbaterea critică în cazul acordurilor în primă lectură.

Acest  întreg  nu  poate  funcţiona  decât  dacă  însuşi  Parlamentul 

funcţionează  în  mod  corect.  Mă  voi  asigura,  bazându-mă  pe 

serviciile  noastre  administrative,  că  organele  parlamentare  şi 
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toţi deputaţii dispun de acel cadru care să le permită realizarea 

optimă a sarcinilor noastre legislative.

Nu voi fi un Preşedinte comod. Voi fi un Preşedinte care se luptă, la 

nevoie, pentru respectul datorat Parlamentului de către executiv, un 

Preşedinte  care  se  bate  pentru  interesele  cetăţenilor  atunci  când 

acestea  sunt  periclitate.  Un  Preşedinte  care  reprezintă  deputaţi 

puternici; deputaţi care intervin pentru solicitările cetăţenilor pe care-i 

reprezintă!  Un Preşedinte care vrea să dea totul,  care doreşte să 

recâştige încrederea pierdută a populaţiei  în  procesul  de unificare 

europeană  şi  care  vrea  să  trezească din  nou  entuziasmul  pentru 

Europa!

Stimaţi colegi deputaţi,

Mulţi oameni şi-au riscat viaţa, prea mulţi şi-au dat-o chiar, în lupta 

pentru  dobândirea  drepturilor  parlamentare  şi  pentru  democraţie 

parlamentară.

Primul  preşedinte  liber  ales  al  Adunării  constituante  din  Tunisia, 

Mustafa Ben Jaffa, priveşte către parlamentele din Europa şi către 

Parlamentul  European,  împreună  cu  colegii  săi,  într-o  primă 

experienţă democratică parlamentară. În Libia, ţara în care un tiran a 

purtat război împotriva propriului popor, UE a fost printre primele care 

a deschis o reprezentanţă, dând astfel o speranţă unui popor aflat la 

greu. La acordarea premiului Saharov ne-au impresionat o curajoasă 

tânără blogger şi un eroic oponent al lui Gaddafi, prin fascinaţia lor 

pentru valorile europene. În Orientul Mijlociu suntem mereu întrebaţi 

cum s-a reuşit în Europa ca duşmanii să se transforme în prieteni şi 

cum am reuşit  să trecem peste diferenţele naţionale,  religioase şi 

filosofice pentru a construi o Europă unită. Cu cât ne îndepărtăm de 

Europa, cu atât auzim cuvinte mai de laudă pentru aceasta.
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Să  conlucrăm  pentru  a  readuce  în  Europa  acest  entuziasm 

pentru procesul de unificare europeană!

Europa este o idee fascinantă. O idee ce a apărut ca răspuns al celei 

de-a doua jumătăţi a secolului al XX-lea la prima sa jumătate. Cum a 

arătat  prima  jumătate?  Ură,  politica  Marilor  Puteri,  persecutarea 

celorlalţi, dispreţul faţă de om, tranşeele Primului Război Mondial şi 

gulagurile lui Stalin. Camerele de gazare de la Auschwitz - punctul 

cel  mai  de jos din  istoria  civilizaţiei.  În cea de-a doua jumătate a 

secolului  al  XX-lea,  procesul  de  unificare  europeană  şi  instituţiile 

europene comune ne-au dăruit cea mai lungă perioadă de pace şi 

bunăstare  din  istoria  Europei.  În  1989  a  căzut  Cortina  de  fier. 

Germania s-a reunificat. În 2004 şi 2007 au aderat la UE foste state 

membre ale  Pactului  de la  Varşovia şi  au restabilit  astfel  unitatea 

culturală şi politică a acestui continent, despărţit în mod artificial cu 

40 de ani mai înainte. Ce proiect de succes! De ce ne-am dezvăţat 

de a mai fi mândri de acesta? De ce permitem ca această cucerire 

istorică excepţională să fie ponegrită?

Doamnelor şi domnilor,

Bunicul meu a luptat în Primul Război Mondial. 20 de ani mai târziu, 

a  participat  şi  tatăl  meu  la  un  război,  prin  care  regimul  criminal 

hitlerist a aruncat lumea în flăcări. Eu am crescut într-un oraş situat 

la frontiera dintre trei ţări, o frontieră la care se formau cozi enorme 

de oameni ce doreau să-şi viziteze vecinii  din Belgia şi Ţările de 

Jos.

Am biruit războiul şi foametea. Am deschis graniţele. Am proscris 

rasismul şi xenofobia. Trăim astăzi într-o Europă liberă şi deschisă. 

O Europă ce poate fi mândră de diversitatea sa culturală.

Să pregătim această Europă pentru secolul al XXI-lea. Astfel încât 

să  existe  şi  pentru  tânăra  generaţie  perspectiva  unei  patrii 

6



europene  puternică  economic,  echitabilă  din  punct  de  vedere 

social, liberă şi democrată. 

Vă mulţumesc pentru atenţie.
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