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PAT COX, EUROPAPARLAMENTETS TALMAN,
ANFÖRANDE
VID UNDERTECKNANDET AV ANSLUTNINGSFÖRDRAGET

För en vecka sedan när vi i Europaparlamentet med överväldigande majoritet röstade ja och gav
vårt samtycke till de tio anslutningsländerna som idag har undertecknat anslutningsfördraget, kunde
vi, som den privilegierade generation av folkvalda Europaparlamentariker som fick rösta och
uppleva detta, känna den europeiska historiens vingslag.
Nu har vi, här i Aten där demokratin en gång föddes, tagit ett avgörande steg framåt på vår resa mot
en fullständig Europeisk union och ett helt Europa.
I konventet om Europas framtid och i vår beslutsprocess måste vi ta till vara på det bästa i de nya
möjligheterna för hela Europa.
Vi har anslutit oss till ett Europa med en gemensam värdegrund, och förenas i ett gemensamt ideal.
Detta symboliseras av den europeiska flaggan. Den klockliknande cirkeln av tolv guldstjärnor mot
en blå bakgrund representerar ett Europa i utveckling.
Enligt heraldiken symboliserar cirkeln perfektion och helhet, och här omsluter den det europeiska
idealet enhet och harmoni.
Stjärnorna är tolv precis som dagens timmar och årets månader, och erinrar om utveckling och
drivkraft i tiden.
Cirkeln är öppen, inte sluten, vilket inte bara påminner oss om vad som har uppnåtts utan också om
vad som återstår att göra.
När Vaclav Havel höll tal i Strasbourg 1990 sade han: ”För mig står inte de tolv stjärnorna i ert
emblem för den stolta övertygelsen om att Europa kommer att skapa paradiset på jorden. Det
kommer aldrig att bli något paradis på jorden. Jag ser de tolv stjärnorna som en påminnelse om att
världen skulle kunna vara bättre om vi ibland hade mod att se upp till stjärnorna”.
En dag som denna är det ett privilegium för mig att å Europaparlamentets vägnar kunna säga att
detta ögonblick i det gamla Europas liv, när vi lägger vårt brustna förflutna till handlingarna, är den
rätta stunden att se upp till stjärnorna och se fram emot en bättre framtid – tillsammans.
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