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TALE AF PAT COX
EUROPA-PARLAMENTETS FORMAND
VED CEREMONIEN I FORBINDELSE MED UNDERTEGNELSEN AF
TILTRÆDELSESTRAKTATEN

For en uge siden, da vi afsluttede vore overvældende positive afstemninger i Europa-Parlamentet
om godkendelsesproceduren for de ti tiltrædelseslande, der har underskrevet tiltrædelsestraktaten
her i dag, var der en håndgribelig følelse af et stævnemøde med Europas historie, som vi som en
privilegeret generation af folkevalgte europæiske repræsentanter var kaldet til at stemme om og
være vidne til.
I dag, her i Athen, hvor vi er vendt tilbage til det europæiske demokratis vugge, markerer vi et
afgørende skridt fremad på vor fælles rejse hen imod en Europæisk Union og et kontinent, der er
helt og fuldstændigt.
Gennem Konventet om Den Europæiske Unions Fremtid og vor politiske proces udfordres vi til
sammen at få det bedste ud af vore nye muligheder i kontinental målestok.
På grundlag af en forpligtelse over for et Europa baseret på værdier er vi forenede omkring et fælles
ideal.
Dette ideal symboliseres af det europæiske flag. Den ur-lignende cirkel af tolv guldstjerner på en
blå baggrund repræsenterer idealet med et Europa, der udvikler sig i en stadig fremadskriden.
Heraldikken lærer os, at cirklen symboliserer fuldkommenhed og helhed, idet den indkapsler det
europæiske ideal, som er enhed og harmoni.
De tolv stjerner har forbindelse med døgnets timer og årets måneder og minder dermed om
fremskridt og en fremadskridende udvikling i tiden.
Cirklen er åben og ikke lukket og minder os således ikke kun om det, der er blevet fuldført, men
også om det, der endnu ikke er opnået.
Da Vaclav Havel talte i Strasbourg i 1990, udtalte han: "for mig udtrykker de tolv stjerner i Deres
emblem ikke den stolte overbevisning om, at Europa vil opbygge paradiset på jorden. Der vil aldrig
komme et paradis på denne jord. Jeg ser disse tolv stjerner som en påmindelse om, at verden kunne
blive et bedre sted, hvis vi af og til fik mod til at løfte blikket mod stjernerne".
I dag, af alle dage, er det mit privilegium på vegne af Europa-Parlamentet over for Dem at give
udtryk for, at dette øjeblik i vort gamle kontinents levetid, hvor vi deponerer vor splittede fortid i
historiebøgerne, måske er øjeblikket til at løfte blikket mod stjernerne og sammen gøre os tanker
om en bedre fremtid.
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