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Senhor Presidente do Conselho
Senhoras e Senhores Chefes de Estado e de Governo
Senhor Presidente da Comissão
Senhor Alto Representante para a PESC
Senhoras e Senhores Ministros,

Cumpre-me agradecer a V.Ex.ª, Senhor Primeiro-Ministro e Presidente em exercício da União, o
facto de ter pretendido associar o Parlamento Europeu a esta reunião excepcional do Conselho
Europeu, com cuja realização me congratulo, por eu própria a ter desejado.

Hoje, as atenções não só dos europeus, como também de uma parte muito substancial da opinião
pública internacional, estão voltadas para o vosso Conselho, que assume importância histórica neste
momento em que o Mundo se inquire sobre o modo mais apropriado de lutar contra o terrorismo,
que acaba de revelar a sua face mais tenebrosa.

Na sessão que realizou aqui mesmo em Bruxelas, na quarta-feira, o Parlamento Europeu desejou
que vos exprimisse três mensagens nesta circunstância excepcional: solidariedade, firmeza e
eficácia.

No que à solidariedade respeita, todos a manifestámos com emoção e tristeza ao povo americano,
prestando homenagem às vítimas, entre as quais se contam muitos europeus. Partilhámos a sua dor.
Sentimo-nos todos tocados, atingidos nos valores que são os nossos de liberdade e de direito à vida.
Sabemos, por outro lado, que infelizmente a União Europeia não se encontra imune, já que, no seu
território, também se confronta com focos de terrorismo e pode, em qualquer momento, ser ela
própria alvo deste tipo de atentados de grande escala.

Na riposta que deverá ser dada, o Parlamento Europeu deseja instantemente que a acção dos nossos
quinze Estados-Membros seja unânime, não apenas nas declarações de princípio, o que é óbvio e foi
já feito, mas também, e sobretudo, na selecção e concretização de meios.

O Parlamento Europeu espera também que os Estados Unidos, independentemente do direito que
lhes assiste de se defenderem como primeira vítima directa, velarão no sentido de evitar uma
resposta excessivamente unilateral, ou como tal entendida. A riposta deve conferir todo o sentido à
maior aliança possível do conjunto de países que se comprometeram a nesta participar, sendo-me
dado constatar com interesse a evolução recente da Administração Norte-Americana, evolução essa
que se afigura prosseguir nesta via.

A nossa Assembleia frisou, por diversas vezes, a necessidade absoluta de envidar todos os esforços
no sentido de evitar que seja estabelecido um amálgama entre o fundamentalismo islâmico e o Islão
na sua globalidade. Posso afirmar-vos que o risco de que tal amálgama exista é sentido de forma
muito acentuada pelos Embaixadores da Liga dos Países Árabes junto da União Europeia, que, logo
na última terça-feira, desejaram encontrar-se comigo para me confiarem as suas aprensões. Não
obstante as declarações inequívocas que as mais altas autoridades dos nossos Estados-Membros
foram oportunamente multiplicando ao longo dos últimos dias, o receio a que aludo mantém-se e é
muito acentuado.
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Existem importantes comunidades muçulmanas nos nossos países, bem como elos privilegiados
com o mundo árabe. A provação actual deve levar a que sejam reactivados esses elos,
nomeadamente relançando o diálogo euro-mediterrânico e, de forma mais lata, o diálogo entre a
Europa e o mundo muçulmano. O Parlamento Europeu pretende tomar iniciativas neste sentido.

Por outro lado, todos sabemos que os conflitos regionais que se arrastam por muito tempo numa
situação de bloqueio constituem o terreno fértil de que se alimenta o terrorismo. É o caso no
Próximo Oriente. Há que deter a espiral infernal que se desenvolve nesta região. Cumpre-me, neste
contexto, prestar uma viva homenagem ao Alto Representante para a PESC, Senhor Javier Solana, à
Presidência Belga e aos Ministros que garantem uma presença permanente junto de Israelitas e
Palestinianos. Este apego, assim como o retorno à razão dos principais protagonistas, criam algum
vislumbre de esperança. Não obstante persistirem alguns incidentes no terreno, a tensão regrediu
claramente, e é meu desejo que o Primeiro-Ministro israelita renuncie às condições que estipulou
para um encontro entre Shimon Peres e Yasser Arafat. Não haverá quaisquer progressos no
Próximo Oriente se o diálogo não for retomado. E, se a paz se viesse a revelar inacessível, o mundo
inteiro seria ameaçado pela manutenção deste conflito.

Assiste-me a convicção de que a reunião que V. Ex.ªs hoje efectuam fará progredir a União
Europeia no que respeita aos meios mais eficazes de que se deve prover para lutar em conjunto
contra o terrorismo. Na União Europeia, esta solidariedade foi expressa relativamente a todas as
forças democráticas espanholas que lutam contra o terrorismo da ETA. Foi igualmente neste
espírito que há alguns meses recebemos em Estrasburgo o Comandante Massud, que liderava a luta
contra os Taliban no Afeganistão.

Como sabem, o Parlamento Europeu desde há muito que deseja um progresso político, no que é
coerente com a Comissão, que, na quarta-feira, apresentou propostas, muitas das quais se inspiram
em antigas ou recentes recomendações do Parlamento.

Sim, necessitamos de um mandado de captura europeu! Sim, necessitamos de um Procurador
Europeu! Sim, o Eurojust deve tornar-se operacional o mais rapidamente possível! Sim, a Europol
deve desempenhar um papel mais intenso em matéria de coordenação! Sim, a cooperação judiciária
e policial pode ser comunitarizada! Sim, a luta contra o crime organizado, em todas as suas
vertentes, pode ser comunitarizada e, em particular, a que incide na criminalidade financeira e no
tráfico de armas!

Trata-se de um conjunto de medidas imediatas a que o Parlamento vos convida, esta noite, a
conferir um impulso político decisivo. Serão facilitadas pelo acordo político obtido ontem à noite
no Conselho, na condição de os bloqueios que obstam à harmonização do direito penal - a qual,
porém, o Tratado de Amesterdão prevê - serem definitivamente eliminados até ao início de
Dezembro. Trata-se de medidas que os europeus aguardam. São necessárias para os tranquilizar e
inscrevem-se no âmbito do espaço de segurança, de liberdade e de justiça determinado pelo vosso
Conselho Europeu, em Tampere.
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Contudo, a eficácia não pode ser real sem uma evolução das mentes e dos comportamentos. Deve
ser instaurada uma cooperação indefectível entre todos os serviços incumbidos da segurança. Face
aos enormes perigos de que acabamos de ter uma revelação brutal, a segurança será global ou não
existirá. É agindo ela própria de forma exemplar entre todos os seus Estados-Membros que a União
Europeia poderá actuar com eficácia junto dos seus parceiros internacionais.

O impacto económico dos atentados da última semana será certamente alvo de toda a vossa atenção.
Poderão ser atingidos sectores inteiros das nossas economias, com graves repercussões no emprego.
No momento em que o euro fará a sua aparição na vida quotidiana de mais de 300 milhões de
europeus, a cooperação estreita que vale para a segurança, deverá valer também para a economia. É
necessária uma resposta europeia e não quinze respostas nacionais.

A trágica actualidade obriga a União Europeia a reagir no rescaldo dos acontecimentos. Os novos
desafios que cumpre suplantar requerem um salto qualitativo de importância maior na sua
construção. O debate global encetado sobre o futuro da Europa, na perspectiva da data de 2004 que
V. Exªs programaram em Nice, assume, neste contexto, toda a sua importância.

Senhoras e Senhores Chefes de Estado e de Governo, tenham V. Ex.ªs a garantia de que o
Parlamento Europeu será solidário com a vossa acção determinante face à provação que a Europa e
o mundo devem enfrentar e suplantar.

____________________


