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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ

ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
JOSEP BORRELL FONTELLES
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, 15-16 Ιουνίου 2006, Βρυξέλλες
Κυρίες και κύριοι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων:
Απευθύνοµαι και πάλι στο Συµβούλιο εξ ονόµατος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Και θα ήθελα να σας εκφράσω την ανησυχία µου για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήµερα
η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όσον αφορά την καθηµερινότητα, η Ένωση λειτουργεί κανονικά. Business as usual for usual
business. Ωστόσο, τα προβλήµατα της διάστασης, της νοµιµοποίησης και της
αποτελεσµατικότητας, που αντιµετωπίζει η ΕΕ, είναι σήµερα πιο έντονα από ό,τι ήταν µετά τη
Νίκαια, και η µεταξύ τους αλληλεπίδραση αρχίζει να δηµιουργεί έναν φαύλο κύκλο που τα
ανατροφοδοτεί.
Η αναγνώριση των προβληµάτων αυτών δεν σηµαίνει, βέβαια, ότι υποκύπτουµε στην
ευρωαπαισιοδοξία. ∆εν σηµαίνει ότι µας αρέσουν οι καταστάσεις κρίσης, κύριε Barroso.
Η "περίοδος προβληµατιαµού", που ξεκίνησε πριν έναν χρόνο, τελειώνει χωρίς να έχει επιτευχθεί
συναίνεση όσον αφορά το µέλλον της Συνθήκης για το Σύνταγµα, αλλά ούτε και κάποιο
εναλλακτικό σχέδιο δράσης.
Οι κυρώσεις συνέχισαν αλλά, συνυπολογίζοντας τη Φινλανδία, δεν φθάνουν τις 20. Και πρέπει να
αναγνωρίσουµε ότι ορισµένα, ίσως περισσότερα των τριών, από τα κράτη µέλη που δεν έχουν
προχωρήσει ακόµη στην κύρωση της Συνθήκης, δεν φαίνονται ιδιαίτερα αποφασισµένα να το
πράξουν. Επιπλέον, γνωρίζουµε ότι ούτε η Γαλλία, ούτε η Ολλανδία πρόκειται να ξαναψηφίσουν
το ίδιο κείµενο, είτε πριν, είτε µετά από τις προσεχείς εκλογικές διαδικασίες τους.
Η διαδικασία κύρωσης είναι δύσκολο να συνεχισθεί, αλλά εξίσου προβληµατική είναι η
αναθεώρηση, δηλαδή η αναδιαπραγµάτευση. Υπό τις συνθήκες αυτές, φαίνεται ότι εκείνο που
επείγει είναι να περιµένουµε.
Κατά συνέπεια, θα αποφασίσετε ίσως να παρατείνετε την περίοδο προβληµατισµού. Έχοντας
υπόψη τα παραπάνω, αυτή η κίνηση είναι αναγκαία.
∆εν αρκεί όµως αυτή η πίστωση χρόνου. Ο προβληµατισµός πρέπει να συνοδευθεί και από δράση.
Είναι αναγκαίο να περιµένουµε, αλλά είναι εξίσου αναγκαίο να αντιδράσουµε.
Το ΕΚ αναγνωρίζει ότι πρέπει να περιµένουµε, αλλά και ότι, ταυτόχρονα, είναι επείγον να
δράσουµε.
Να περιµένουµε, ναι, αλλά όχι επ΄ αόριστον.
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Στο χθεσινό ψήφισµά του, το ΕΚ ζήτησε να υπάρξει µια σαφής πρόταση σχετικά µε το µέλλον της
Συνθήκης για το Σύνταγµα περί τα τέλη του 2007, και να έχει βρεθεί µια λύση πριν από τις
επόµενες ευρωεκλογές του 2009.
Πρέπει να δράσουµε, και µάλιστα προς πολλές κατευθύνσεις ταυτόχρονα.
Πρώτο: να συνεχισθεί η διαδικασία κύρωσης. ∆εύτερο: να διατηρηθεί το προτεινόµενο θεσµικό
σύστηµα. Και τρίτο: να αναπτυχθούν πιο φιλόδοξες πολιτικές µε τα µέσα που έχουµε στη διάθεσή
µας, ενόσω δεν διαθέτουµε άλλα καλύτερα.
Αυτό το τελευταίο εξαρτάται, κυρίως, από την πολιτική βούλησή σας.
Τί έχουµε κάνει, ύστερα από έναν χρόνο;
Κυρίες και κύριοι, µέλη του Συµβουλίου,
Όλοι µας συµµετείχαµε σε µια διαδικασία εντατικού και πλούσιου διαλόγου, σε όλη την έκταση
της Ευρώπης, µε τους πολίτες και µεταξύ θεσµικών οργάνων, υπό την αιγίδα της Επιτροπής, του
ΕΚ, των εθνικών κυβερνήσεων και κοινοβουλίων και της κοινωνίας των πολιτών.
Λάβαµε από τους πολίτες πολλά µηνύµατα, ορισµένες φορές αντιφατικά. Οι πρωτεύουσες
διαβίβασαν, κατά τρόπο ασυντόνιστο, πολλές προτάσεις που δεν πέτυχαν ιδιαίτερη συναίνεση.
Εκφράσθηκαν ανησυχίες, που είχαν ήδη εκδηλωθεί µε τα δηµοψηφίσµατα της Γαλλίας και της
Ολλανδίας.
Η παγκοσµιοποίηση προκαλεί φόβο. Σήµερα, δικαίως ή αδίκως, το 47% των Ευρωπαίων τη θεωρεί
µια απειλή. Μέσα σε τρία χρόνια, το ποσοστό εκείνων που τη θεωρούν µια ευκαιρία, πέρασε από
το 56% στο 37%.
Οι διαδοχικές διευρύνσεις προκαλούν επίσης ανησυχία. Ο διεθνής ανταγωνισµός είναι σκληρός. Τα
συστήµατα κοινωνικής προστασίας απειλούνται. Η µετανάστευση και η γήρανση του πληθυσµού
µας θέτουν µπροστά σε τεράστιες προκλήσεις. Η ενέργεια γίνεται ακριβότερη και ο ενεργειακός
εφοδιασµός πιο αβέβαιος. Οι εθνικές ή άλλες ταυτότητες νιώθουν να απειλούνται. Πολύ κοντά µας,
υπάρχουν περιοχές µε επικίνδυνη αστάθεια. Η τροµοκρατική απειλή είναι σήµερα µεγαλύτερη από
ό,τι όταν υπογράφηκε η Συνθήκη της Νίκαιας.
Ήταν λίγες οι κριτικές που ακούστηκαν, σε σχέση µε τη θεσµική διάσταση της Συνθήκης για τη
θέσπιση Συντάγµατος, που περιέχεται κυρίως στο πρώτο µέρος του κειµένου της.
Αυτό που προκαλεί την απογοήτευση των Ευρωπαίων είναι ότι η Ευρώπη φαίνεται υπερβολικά
παρούσα εκεί όπου η παρουσία της δεν κρίνεται χρήσιµη, ή υπερβολικά απούσα εκεί όπου η δράση
της θα ήταν περισσότερο αναγκαία.
∆εν γίνονται αρκούντως αισθητά στους Ευρωπαίους τα πλεονεκτήµατα της ένωσής τους. Η Η
Ευρώπη είναι λιγότερο ορατή για τα πλεονεκτήµατά της, παρά για τα προβλήµατα που θέτει, ή τις
λύσεις που δεν προσφέρει. Συνεχίζει να είναι αναγκαία µια τεράστια παιδαγωγική προσπάθεια.
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Στην πραγµατικότητα όµως, νοµίζω ότι, αν κάναµε µια σύνοψη των συζητήσεών µας µε τους
πολίτες, θα ξαναγράφαµε τη ∆ήλωση του Λάκεν.
Σχεδόν όλα όσα είπαµε και ακούσαµε στη διάρκεια αυτού του έτους προβληµατισµού, είχαν ήδη
γραφεί στη "∆ήλωση του Λάκεν", τον ∆εκέµβριο του 2001, µε την οποία ξεκ΄΄ινησαν οι
διαδικασίες για τη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος.
Σας παραθέτω ορισµένα αποσπάσµατά της, που το αποδεικνύουν:
"Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της στη διακυβέρνηση της παγκοσµιοποίησης".
Παρακάτω αναφέρεται ότι "ο πολίτης ζητά περισσότερα αποτελέσµατα και καλύτερες απαντήσεις
σε συγκεκριµένα ζητήµατα"…"΄έναν σηµαντικότερο ρόλο της Ένωσης σε θέµατα δικαιοσύνης και
ασφάλειας, στον αγώνα κατά του διασυνοριακού εγκλήµατος, στον έλεγχο των µεταναστευτικών
ρευµάτων".
"Ζητεί επίσης αποτελέσµατα στο πεδίο της απασχόλησης και στον αγώνα κατά της φτώχειας και
του κοινωνικού αποκλεισµού, καθώς και στον τοµέα της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής".
Το πρόβληµα δεν βρίσκεται στα αιτήµατα, αλλά στις απαντήσεις. ∆εν βρίσκεται στη διάγνωση,
αλλά στη θεραπεία.
Κυρίες και κύριοι,
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύει ότι η Συνθήκη της Νίκαιας δεν αποτελεί το κατάλληλο µέσο
για να δώσει η ΕΕ απάντηση στις ανησυχίες και τα αιτήµατα των πολιτών της. Και έχει την
πεποίθηση ότι το ισχύον θεσµικό της πλαίσιο δεν κάνει δυνατή τη συνέχιση της διαδικασίας
διεύρυνσης.
∆εν µπορούµε να συνεχίσουµε να προσθέτουµε ορόφους σε ένα κτίριο, χωρίς να ενδιαφερόµαστε
για τη σταθερότητα των θεµελίων του. Η αναγνώριση της αλήθειας αυτής δεν σηµαίνει ότι είµαστε
αντίθετοι στη διεύρυνση, αλλά ότι πρέπει να διερευνήσουµε τις συνθήκες που θα την κάνουν
δυνατή.
Οι διευρύνσεις και η ικανότητα αφοµοίωσης
Πραγµατικά, ένα από τα θέµατα που µε µεγαλύτερη συχνότητα αποτέλεσαν αντικείµενο διαλόγου
στη διάρκεια του έτους αυτού, ήταν η διεύρυνση. Και αυτό συνδέεται µε την "ικανότητα
αφοµοίωσης", που βρίσκεται επίσης στην ηµερήσια διάταξή σας.
Η διεύρυνση, οι διευρούνσεις, µε όλες τις δυσκολίες τους, υπήρξαν το µεγαλύτερο στρατηγικό
επίτευγµα της ευρωπαϊκής οικοδόµησης. Ως Ισπανός, το γνωρίζω εξ ιδίας πείρας.
Οι διευρύνσεις ενισχύουν την πολιτική σταθερότητα και την οικονοµική ευηµερία της ευρωπαϊκής
ηπείρου. Βελτιώνουν την ικανότητα αντίδρασής µας στην παγκοσµιοποίηση και κάνουν
πραγµατικότητα το όνειρο µιας Ευρώπης ενωµένης µε ειρηνικά µέσα.
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Η υπέρβαση της κληρονοµιάς του Χίτλερ, του Στάλιν και των δικτατοριών της Νότιας Ευρώπης,
αποτελούσε απαράβατη ηθική υποχρέωση.
Πρέπει όµως, ταυτόχρονα, να αναγνωρίσουµε ότι οι διευρύνσεις, τόσο η τελευταία όσο και οι
προσεχείς, ενέτειναν την ετερογένειά µας.
Το σύνθηµα του Συντάγµατος ήταν "Ενωµένοι στη διαφορετικότητα". ∆ικαιούµαστε όµως να
αναρωτηθούµε πόση διαφορετικότητα είναι συµβατή µε µια αποτελεσµατική Ένωση.
Η Ευρώπη είναι σήµερα ένας κόσµος σε µικρογραφία. Με διαφορές στο εισόδηµα, µεταξύ
περιοχών, που κυµαίνονται από το 1 µέχρι το 20. Με διαφορετικές Ιστορίες, που έχουν ως
αποτέλεσµα διαφορετικές απόψεις για τον κόσµο, αλλά και για την ίδια την Ευρώπη.
Κατά συνέπεια, οι οµόφωνες αποφάσεις είναι κάθε φορά πιο δύσκολες. Και, όποτε γίνονται
δυνατές, είναι συµφωνίες στην ελάχιστη κοινή βάση, που προσφέρουν µεγαλύτερη απογοήτευση
παρά λύσεις.
Όταν οι κανόνες για τη λήψη αποφάσεων δεν είναι προσαρµοσµένοι στον αριθµό των µερών, είναι
πρόξενοι αναποτελεσµατικότητας, και η αναποτελεσµατικότητα οδηγεί στην απώλεια της
νοµιµοποίησης. Η Ένωση µπορεί να απωλέσει τη νοµιµοποίησή της, στη βάση των αποτελεσµάτων
της. Και οι πολίτες ενδέχεται τελικά να της αρνηθούν το δικαίωµα δράσης, ακόµη και εκεί όπου η
προστιθέµενη αξία της είναι µεγαλύτερη.
Κάθε σύστηµα έχει µία περιορισµένη ικανότητα µεγέθυνσης, που εξαρτάται από την ικανότητά του
να εξελίσσεται, ώστε η αύξηση του µεγέθους του να µη συνεπάγεται τη µείωση της
αποτελεσµατικότητάς του.
Για τον λόγο αυτόν, το ΕΚ έχει δηλώσει πως µε τη Συνθήκη της Νίκαιας δεν είναι δυνατό να
συνεχισθεί η διεύρυνση της ΕΕ µετά τη Βουλγαρία και το Ρουµανία.
Και αυτός είναι ένας ακόµη λόγος για να βγούµε από το συνταγµατικό αδιέξοδο, ώστε να
µπορέσουµε να κάνουµε πραγµατικότητα την ευρωπαϊκή προοπτική που έχουµε προσφέρει στα
Βαλκάνια.
Το θεσµικό σύστηµά µας πρέπει να µεταρρυθµισθεί, ώστε να αποφύγουµε τον κίνδυνο να
υπάρχουν όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι, αλλά όλο και λιγότερη Ευρώπη.
Και για να µην περιορίσει η γεωγραφική διεύρυνση τις πολιτικές φιλοδοξίες της.
∆ιεύρυνση και ολοκλήρωση δεν είναι εναλλακτικές διαδικασίες, ανάµεσα στις οποίες πρέπει να
επιλέξουµε. Είναι συµπληρωµατικές, αλλά πρέπει να βρίσκονται σε ισορροπία. Η Ευρώπη θα είναι
το (θετικό ή αρνητικό) αποτέλεσµα της διαφοράς ταχύτητας µεταξύ των δύο διαδικασιών.
Πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι οι πολίτες διακρίνουν την ανισορροπία µεταξύ µιας διάστασης
που διαρκώς µεγαλώνει, ολοένα ασαφέστερων στόχων και όλο και λιγότερο κατάλληλων µέσων.
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Τι πρέπει να γίνει;
Να συνεχισθεί η διαδικασία κύρωσης
Κατ΄ αρχήν, είναι αναγκαίο να συνεχισθεί η διαδικασία κύρωσης.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα µεγάλα ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα ζητούν από το Συµβούλιο
να προωθήσει τη διαδικασία κύρωσης στις χώρες που δεν το έχουν πράξει ακόµη.
Η διαδικασία αυτή θα πρέπει κάποτε να ολοκληρωθεί, να µετρηθεί ο αριθµός των κυρώσεων και να
γίνουν οι ανάλογες ενέργειες.
Η οµοφωνία είναι αναγκαία, δεν είναι όµως το ίδιο αν είναι δύο, τρείς ή περισσότερες ή λιγότερες
από πέντε οι χώρες που δεν θα έχουν προβεί στην κύρωση της Συνθήκης.
Να διατηρηθεί η συνολική δέσµευση και το θεσµικό σύστηµα της Συνταγµατικής Συνθήκης
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαιώνει εκ νέου την αντίθεσή του όσον αφορά την
αποσπασµατική εφαρµογή του συνολικού συµβιβασµού επί του θέµατος και εκτιµά ότι πρέπει να
τηρηθεί το θεσµικό σύστηµα που προτείνεται.
Το ΕΚ εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η άποψή του συµπίπτει µε αυτήν της Επιτροπής ότι η
Συνθήκη της Νίκαιας δεν επαρκεί. Πολλοί εξ υµών το έχουν πει. Και οι ηγέτες των µεγαλύτερων
ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων το επιβεβαίωσαν.
Η συνταγµατική Συνθήκη δεν είναι ένα εστετίστικο καπρίτσιο αυτών που επιθυµούν µία συνολική
εικόνα της πολιτικής Ευρώπης που περιέχεται σε ένα γενικόλογο κείµενο.
Προκύπτει από την πεποίθηση ότι η Συνθήκη της Νίκαιας "δεν παρέχει βιώσιµη βάση ώστε να
συνεχισθεί η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης". Η µεταρρύθµισή της είναι ένα από τα
µεγάλα βήµατα που κάνει η συνταγµατική Συνθήκη. Θα είναι πολύ δύσκολο να οικοδοµηθεί µία
οµόφωνη συµφωνία πάνω σε ένα διαφορετικό σύστηµα. Για τον λόγο αυτό, οποιαδήποτε
αναθεώρηση και αν απαιτείται, είναι απαραίτητο να διαφυλαχθεί το τµήµα αυτό της συνθήκης.
Η Ευρώπη των προγραµµάτων και ένα πρόγραµµα για την Ευρώπη
Εν τω µεταξύ πρέπει να εργαστούµε περισσότερο και καλύτερα µε τα όργανα που µας παρέχουν οι
ισχύουσες συνθήκες.
Είναι αναµφίβολα απαραίτητο να προβάλουµε περισσότερο τις θετικές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών
πολιτικών. Οι πολίτες αξιολογούν τους θεσµούς από τα αποτελέσµατά τους. Όπως όµως
ανεγνώρισε και ο Πρόεδρος Μπαρόσο, στο Στρασβούργο, η Ευρώπη των προγραµµάτων δεν
αποτελεί εναλλακτική λύση ενός προγράµµατος για την ίδια την Ευρώπη.
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Είναι δυνατόν να κάνουµε περισσότερα και καλύτερα µε τα µέσα που ήδη διαθέτουµε; Χωρίς
αµφιβολία. Ο ανεπαρκής συντονισµός των οικονοµικών πολιτικών στην Ευρώπη, η υποτονική
δράση της στον κόσµο ή στο επίπεδο της δικαστικής και αστυνοµικής συνεργασίας δεν αποτελούν
τεχνικό ή θεσµικό πρόβληµα, αλλά µαρτυρούν έλλειψη πολιτικής βούλησης. Και αυτό δεν θα το
ρυθµίσει κανένα κείµενο, ακόµη και αν το ονοµάζουµε Σύνταγµα.
Η έλλειψη αυτή της πολιτικής βούλησης επηρεάζει ειδικότερα και το πρόβληµα της
µετανάστευσης, το οποίο περιλαµβάνεται επίσης στην ατζέντα των συζητήσεών σας.
Επιτρέψτε µου ορισµένες παρατηρήσεις επί του θέµατος, δεδοµένης της σοβαρότητας και της
επικαιρότητάς του και της ιδιαίτερης σηµασίας που αποδίδει σε αυτό το Κοινοβούλιο.
Μετανάστευση: επτά χρόνια µετά το Τάµπερε
Η µετανάστευση είναι µία µεγάλη κοινωνιολογική πρόκληση του καιρού µας. Εάν επιθυµούµε να
επηρεάσουµε το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης, κυρίως στην Αφρική, έχουµε µία επείγουσα
προτεραιότητα για τον προγραµµατισµό της δράσης µας.
Όµως, επτά χρόνια µετά το Τάµπερε, έχουµε σηµειώσει πραγµατική πρόοδο σε µία µόνον από τις
τέσσερις πτυχές µιας κοινής µεταναστευτικής πολιτικής: την καταπολέµηση της παράνοµης
µετανάστευσης.
Όσον αφορά τις άλλες πτυχές: (νόµιµη µετανάστευση, συνεργασία µε τρίτες χώρες και κοινωνική
ένταξη των µεταναστών), σηµειώσαµε µικρή ή µηδενική πρόοδο. Ο κανόνας της οµοφωνίας
εµποδίζει την λήψη αποφάσεων.
Η πολιτική βούληση απαιτεί και τα µέσα για να την θέσουµε σε εφαρµογή. Τούτο συνεπάγεται η
ψηφοφορία µε ειδική πλειοψηφία στο Συµβούλιο και η συναπόφαση µε το Κοινοβούλιο µέσω της
δυνατότητας που προβλέπεται από το άρθρο 67 της Συνθήκης ΕΚ.
Η µεταναστευτική πολιτική δεν µπορεί να αντιµετωπισθεί ξεχωριστά από µία αναπτυξιακή
πολιτική. Η δράση µας πρέπει να βασίζεται σε µία εταιρική σχέση µε τις χώρες προέλευσης, κυρίως
µε αυτές της Αφρικής νοτίως της Σαχάρας. Πρέπει να τους προσφέρουµε περισσότερα σε ποσοτικό
και ποιοτικό επίπεδο και να απαιτήσουµε συνυπευθυνότητα, όπως προβλεπόταν ήδη από τη
Συνθήκη της Κοτονού, επιθυµούµε να εµποδίσουµε την λαθροµετανάστευση µε µέσα άλλα από την
καταστολή.
Θα επιθυµούσα τώρα να αναφερθώ σε δύο συγκεκριµένα προβλήµατα του τοµέα της ασφάλειας και
της δικαιοσύνης για τα οποία δεν "επείγει να αναµείνουµε" αλλά αντιθέτως να ενεργήσουµε.
Η αστυνοµική και δικαστική συνεργασία επί ποινικών θεµάτων
Και πάλι εκείνο που εµποδίζει τη δράση µας είναι η διακυβερνητική µέθοδος και αυτό το
αναγνωρίζουν οι πάντες. Η Συνταγµατική Συνθήκη προέβλεπε την "κοινοτικοποίηση" του τρίτου
αυτού πυλώνα.
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Στις ισχύουσες όµως Συνθήκες έχουµε στη διάθεσή µας ένα "παραθυράκι" (άρθρο 42 της Συνθήκης
ΕΕ) που θα µας επέτρεπε να περάσουµε στην κοινοτική µέθοδο. Τούτο σηµαίνει ταυτοχρόνως
µεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα καθώς και περισσότερο δηµοκρατικό έλεγχο. Το
Κοινοβούλιο το έχει προτείνει από µακρού χρόνου.
Χαίρω διότι πολλά κράτη µέλη και η Επιτροπή υποστηρίζουν την άποψη αυτή. Σας καλώ να την
υποστηρίξετε και σεις δεδοµένου ότι δεν πρόκειται περί µερικής προώθησης της Συνταγµατικής
Συνθήκης αλλά για την χρησιµοποίηση µιας διαδικασίας που ήδη έχουµε στη διάθεσή µας.
Η κατάσταση ονοµάτων επιβατών (Passenger Name Records)
Η νέα κατάσταση που δηµιουργήθηκε µε την απόφαση του ∆ικαστηρίου που ακύρωσε, κατόπιν
αιτήσεως του Κοινοβουλίου, µία απόφαση του Συµβουλίου και της Επιτροπής σχετικά µε την
παράδοση στις αµερικανικές αρχές των προσωπικών δεδοµένων των επιβατών αεροσκαφών,
απαιτεί µία έντιµη συνεργασία µεταξύ των θεσµικών µας οργάνων.
Όπως είδαµε, όταν η έντιµη αυτή συνεργασία δεν υπάρχει, τα ∆ικαστήρια ακυρώνουν τις
αποφάσεις µας και τις συνέπειες τις πληρώνουν οι πολίτες ή το γόητρο της Ένωσής µας.
Η κατάσταση αυτή θα µπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν είχε χρησιµοποιηθεί το "παραθυράκι"
µεταξύ του τρίτου και του πρώτου πυλώνα, στο οποίο µόλις αναφέρθηκα.
Τώρα το Συµβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να λάβουν τις αποφάσεις που η επείγουσα αυτή
κατάσταση επιβάλλει. Πρέπει όµως, Κοινοβούλιο, Συµβούλιο και Επιτροπή, να εργαστούµε από
κοινού για την επόµενη φάση, αυτήν µιας οριστικής συµφωνίας µε τα κράτη µέλη, µετά τον
Νοέµβριο 2007. Ας µην αποφύγουµε να κάνουµε µία συζήτηση που έχει επιπτώσεις στα θεµελιώδη
δικαιώµατα των πολιτών και ας µην περιορίσουµε τον ρόλο των Κοινοβουλίων σε ένα τόσο λεπτό
θέµα.
Η έντιµη αυτή συνεργασία στην οποία αναφέρθηκα, κατέστησε δυνατή, κατά την βρετανική
προεδρία και χάρη στην συναπόφαση, τη σύναψη µιας δύσκολης συµφωνίας σε χρόνο ρεκόρ
σχετικά µε την καταγραφή των στοιχείων των επικοινωνιών.
Το Συµβούλιο είχε δεσµευθεί τότε να εγκρίνει σύντοµα την απόφαση πλαίσιο για την προστασία
των στοιχείων, χωρίς όµως η δέσµευση αυτή να εκπληρωθεί.
Ελπίζω ότι το Συµβούλιο θα εγκρίνει εκ παραλλήλου και αυτήν την απόφαση πλαίσιο µαζί µε την
απόφαση για την κατάσταση ονοµάτων επιβατών.
(*** Ελπίζω ακόµη η Υπηρεσία Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, η σύσταση της οποίας είχε ζητηθεί από
σας το 2003, να υλοποιηθεί σύντοµα. Το Κοινοβούλιο εκφράζει τη λύπη του διότι ορισµένα κράτη
µέλη δεν συµφωνούν η Υπηρεσία αυτή να είναι αρµόδια επί των θεµάτων του τρίτου πυλώνα.)
Λυπούµαι επίσης που το θέµα της Υπηρεσίας Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων απεσύρθη από την
σηµερινή ηµερήσια διάταξη.
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Και, τέλος, µερικές µεθοδολογικές παρατηρήσεις σχετικά µε την διακοινοβουλευτική δυναµική και
την συµβολική επιστροφή στις ιστορικές πηγές ορισµένων ηµεροµηνιών.
Η κοινοβουλευτική δυναµική
Η συνεργασία µεταξύ του ΕΚ και των εθνικών κοινοβουλίων έχει αναπτυχθεί σε σηµαντικό βαθµό.
Όλοι µαζί δηµιουργήσαµε µία κοινοβουλευτική δυναµική που µπορεί να στηρίξει τον
προβληµατισµό, να τονώσει την δράση και να ενισχύσει τη νοµιµότητά µας.
Απόδειξη τούτου είναι η διακοινοβουλευτική συνάντηση της 8ης και 9ης Μαΐου, κατά την
συµβολική ηµέρα της Ευρώπης, που οργανώθηκε από κοινού µε την αυστριακή Προεδρία.
Η συνάντηση αυτή θα επαναληφθεί κατά την φινλανδική Προεδρία και θα προετοιµάσουµε επίσης
από κοινού την συνάντηση του 2008, όταν θα αναθεωρούνται οι δηµοσιονοµικές προοπτικές.
Ειδικότερα, όσον αφορά τους ίδιους πόρους της ΕΕ.
Οποιαδήποτε αναθεώρηση της Συνταγµατικής Συνθήκης και αν είναι απαραίτητη θα πρέπει να
περιλαµβάνει την κοινοβουλευτική αυτή διάσταση. Ο καιρός των διαπραγµατεύσεων µεταξύ
κυβερνήσεων κεκλεισµένων των θυρών έχει πλέον παρέλθει. Η Ευρώπη δεν µπορεί να συνεχίσει να
οικοδοµείται χωρίς τους πολίτες της, ήτοι µιας µεγαλύτερης συµµετοχής των Κοινοβουλίων τους.
Αυτό είναι ένα από τα µεγάλα µαθήµατα της εµπειρίας αυτής.
Με την έννοια αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει την πρόταση της αυστριακής Προεδρίας
για περισσότερη διαφάνεια στις συζητήσεις του Συµβουλίου, ως νοµοθετικού οργάνου.
Ελπίζω ότι θα καταλήξετε σε συµφωνία επ' αυτού.
Επιστροφή στη Μεσίνα;
Το προσεχές µέλλον είναι γεµάτο από συµβολικές επετείους τις οποίες επιθυµούµε να
αξιοποιήσουµε: 50 χρόνια µετά την Συνθήκη της Ρώµης, το 2007 θα είναι η δέκατη επέτειος του
Συµβουλίου του Άµστερνταµ, το οποίο ήταν η πρώτη αποτυχηµένη προσπάθεια αναθεώρησης των
θεσµικών µας οργάνων.
Όπως βλέπετε, οι επέτειοι δεν είναι πάντοτε ένδοξες.
Η Επιτροπή προτείνει να προχωρήσουµε ακόµη πιο πριν, µέχρι τη Μεσίνα. (Μισό αιώνα µετά τη
Συνθήκη της Ρώµης, µπορούµε να αναζητήσουµε τα ίχνη των ιδρυτών της Ευρώπης).
Βεβαίως, η Μεσίνα, το 1955, ήταν το αντίδοτο για την αποτυχία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Άµυνας. Στη Μεσίνα όµως δεν έγινε λόγος µόνον για µία κοινή αγορά.
Η εκ νέου ανάγνωση των κειµένων της εκπλήττει λόγω του βάθους της πολιτικής της φιλοδοξίας.
Ήδη προτεινόταν τότε µία κοινή πολιτική ενέργειας. Και η εναρµόνιση των κοινωνικών πολιτικών.
Καθώς επίσης και ορισµένοι κοινοί κανόνες όσον αφορά την διάρκεια του χρόνο εργασίας, θέµα
επί του οποίου οι υπουργοί µας απέτυχαν προ ηµερών και πάλι να συµφωνήσουν.
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Μπροστά στην πραγµατικότητα αυτή, θα προσυπογράφαµε σήµερα τις προτάσεις των 6 της εποχής
εκείνης; Ας µην φέρουµε στο µυαλό µας τη Μεσίνα προτείνοντας λιγότερα απ' όσα πριν από 50
χρόνια. Για να προσδιορίσουµε τις αξίες και τους στόχους της Ένωσης έχουµε ήδη την
Συνταγµατική Συνθήκη που έχετε προσυπογράψει.
Μία νέα διακήρυξη θα τις επιβεβαίωνε ή η απόπειρα να συνταχθεί θα µας έβαζε µπροστά σε µία
νέα και δύσκολη διαπραγµάτευση ανοίγοντας θέµατα που τόσο πολύ µας στοίχισε να κλείσουµε;
Τελειώνοντας, επιθυµών να παραθέσω ένα απόσπασµα από τα γνωστά αποµνηµονεύµατα του Πωλ
Ανρί Σπάακ, "Combats inachevés": "Όταν εµφανίζονταν τα προβλήµατα, βρίσκαµε από τις κοινές
µας πεποιθήσεις την απαραίτητη φαντασία για να τα λύσουµε".
Έχουµε εµείς, οι 25, και σύντοµα οι 27, επαρκείς κοινές πεποιθήσεις; Θα βρούµε την απαραίτητη
φαντασία για να υπερβούµε τα σηµερινά προβλήµατα;
Ίσως το πρόβληµα είναι περισσότερο οι συγκυρίες παρά το ίδιο το κείµενο.
Ας µην χρησιµοποιούµε τις συγκυρίες ως προσχήµατα. Όποια και αν είναι τα κείµενα επί των
οποίων θα συµφωνήσουµε, δεν θα έχουν αξία παρά µόνον λόγω των κοινών πεποιθήσεων που θα
εκφράζουν και της πολιτικής βούλησης να τις θέσουµε σε εφαρµογή.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
__________
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