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Εισαγωγή

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη ∆ανική Προεδρία, τον Πρωθυπουργό κ. Rasmussen και τους
υπουργούς κ.κ. Møller και Haarder, για την ενεργητική τους συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο τους τελευταίους έξη µήνες. Και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό
κ. Σηµίτη γιατί άνοιξε το δρόµο για ακόµη πιο εντατική συνεργασία µεταξύ Κοινοβουλίου και
Συµβουλίου. Με τον τρόπο αυτό, ορίζετε το πρότυπο για το µέλλον.

Η σηµερινή σύνοδος κορυφής έχει εντελώς εξαιρετικό χαρακτήρα. Πρωταρχική σας µέριµνα ήταν
η διεύρυνση, αλλά η Προεδρία σας καθόλου δεν περιορίστηκε σε ένα µόνο ζήτηµα. Μαζί
κατορθώσαµε πολλά από πλευράς νοµοθεσίας, δεδοµένου ότι ολοκληρώσαµε µε επιτυχία 12
διαδικασίες συνδιαλλαγής, ανάµεσα στις οποίες σχετικά µε την αεροπορική ασφάλεια και τα
καλλυντικά. Η Προεδρία συµµετείχε σε 38 συζητήσεις στην ολοµέλεια και συνεργάσθηκε µε όλες
τις κοινοβουλευτικές επιτροπές µας. Κάναµε καλή αρχή και αξιόλογη πρόοδο στο διάλογο για τη
βελτίωση της ποιότητας της νοµοθεσίας της ΕΕ. Συµφωνούµε µε την ηµεροµηνία-στόχο του
εαρινού Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. Η συνεργασία µας εξακολουθεί να αποδίδει καρπούς.

Και έχουµε και άλλα σηµαντικά θέµατα να ολοκληρώσουµε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελε
η σηµερινή συνεδρίαση να δώσει απάντηση στις συνέπειες της µεγάλης καταστροφής που
προκλήθηκε, από τα χέρια του ανθρώπου, στις ακτές της Γαλικίας. Θα επιταχύνουµε τις
διαδικασίες µας για να ενισχύσουµε τη δέσµη µέτρων Erika. Θα ήθελα να εκφράσω, µέσω του
Ισπανού Πρωθυπουργού Jose Maria Aznar, την αλληλεγγύη µας στο λαό της Γαλικίας. Όµως, δεν
πρέπει να µείνουµε στην έκφραση αλληλεγγύης και συµπάθειας. Ως ένα από τα δύο σκέλη της
αρχής του προϋπολογισµού, θα ανταποκριθούµε κατεπειγόντως σε κάθε πρόταση για παροχή
έµπρακτης χρηµατοδοτικής στήριξης.

∆ιεύρυνση

∆εν θα εκπλαγείτε βεβαίως αν αφιερώσω το µεγαλύτερο µέρος των παρατηρήσεών µου στο
κορυφαίο ζήτηµα της παρούσας συνόδου: τη διεύρυνση. Θέλω να εκφράσω τη µεγάλη µας
εκτίµηση για τις τεράστιες προσπάθειες που καταβλήθηκαν από την Προεδρία σας, τις
προηγούµενες προεδρίες που άνοιξαν το δρόµο, καθώς και την Επιτροπή, και µέσω αυτών από τις
αντίστοιχες υπηρεσίες, για την πραγµάτωση αυτής της µεγάλης φιλοδοξίας και για την
προετοιµασία του µεγάλου σηµερινού γεγονότος. Εµείς στο Κοινοβούλιο παίξαµε το ρόλο µας.
Τώρα, η συνέχεια απόκειται σε σας.

Αυτή η «τελική ευθεία» στην οποία βρισκόµαστε έχει δύο διαστάσεις και θα σας παρουσιάσω την
οπτική γωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για τις δύο. ∆εν αµφιβάλλω ότι τα επιχειρήµατα
τα γνωρίζετε, και µάλιστα πολύ καλά, αλλά θα το εκτιµούσα αν µου επιτρέπατε να εκφράσω την
κοινοβουλευτική σκοπιά για το θέµα

Σήµερα κλείνουν 21 χρόνια από τη µέρα που ο Στρατηγός Γιαρουζέλσκι κήρυξε στρατιωτικό νόµο
στη Πολωνία. Η σηµερινή ηµεροµηνία, η 13η ∆εκεµβρίου, πρέπει τώρα να πάρει νέο νόηµα στην
πολωνική ιστορία και να σβήσει µια µαύρη µέρα του παρελθόντος της.
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Παραµένει ανοικτό το θέµα της χρηµατοδότησης της διεύρυνσης, που είναι µια από τις πιο
ακανθώδεις πτυχές του συµπλέγµατος ζητηµάτων µε τα οποία θα ασχοληθείτε ασφαλώς στη
συνεδρίασή σας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει τις προσπάθειες της ∆ανικής Προεδρίας
για την επίτευξη συµβιβασµού. Φυσικά, δεν είναι όλοι ικανοποιηµένοι µε αυτό τον συµβιβασµό.
Ορισµένα κράτη µέλη ίσως αισθάνονται ότι προχωράει υπερβολικά· µερικές υποψήφιες χώρες ίσως
πιστεύουν ότι δεν είναι αρκετός. Καταλαβαίνω απόλυτα τις θεµιτές και εύλογες ανησυχίες των
κρατών µελών που συνεισφέρουν καθαρά στον προϋπολογισµό και επιθυµούν να
ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπο που έχουν οι απαραίτητες αναλήψεις υποχρεώσεων στην
οικονοµία τους, σε µια δύσκολη στιγµή του οικονοµικού κύκλου. Την ίδια στιγµή, εξίσου θεµιτές
είναι οι ανησυχίες των υποψήφιων χωρών, οι οποίες επιδιώκουν να ελαχιστοποιήσουν τους
φορολογικούς κραδασµούς και τις ενδεχόµενες δυσµενείς επιπτώσεις της ανεπαρκούς ταµειακής
ροής στη µακροοικονοµική τους εξέλιξη τα επόµενα χρόνια. Παρατηρούµε επίσης ότι σε ορισµένες
από τις υποψήφιες χώρες η υποστήριξη της κοινής γνώµης προς τη διεύρυνση ίσως να είναι
εύθραυστη. Εάν σήµερα σηµειωθεί ένα άλµα προόδου, θα βοηθήσει να πεισθεί η κοινή γνώµη για
τα πλεονεκτήµατα της προσχώρησης. Πρέπει να σταθµίσουµε δεόντως τις ανησυχίες και των µεν
και των δε και να έχουµε τη σοφία που θα µας οδηγήσει σε µια ισορροπηµένη λύση που θα είναι
ευέλικτη, θα κινείται άνετα µέσα στα όρια των δηµοσιονοµικών προοπτικών που συµφωνήθηκαν
στο Βερολίνο και θα σέβεται αυτό που χαρακτηρίσθηκε «ιστορική επιταγή» της διεύρυνσης. Ίσως
η λέξη επιταγή να µην είναι η καταλληλότερη. Έχουµε τη δυνατότητα εκλογής. Η δυνατότητα
εκλογής εξακολουθεί να υπάρχει αλλά έχουµε ήδη συνάψει ένα ηθικό και πολιτικό συµβόλαιο. Στο
θέµα της χρηµατοδότησης δεν σας ζητάµε να κάνετε θεαµατικά άλµατα, αλλά, ίσως, κάποια µικρά
επιπλέον βήµατα.

Κύπρος

∆εύτερον, αυτή η Ευρώπη που συµφιλιώνεται πρέπει να συµπεριλάβει µια Κύπρο που
συµφιλιώνεται. Χάρη σε µια συγκυρία περιστάσεων µας δόθηκε η ευκαιρία, που παρουσιάζεται µια
φορά κάθε γενεά, να επιτύχουµε λύση στο κυπριακό. Η Κύπρος πρόκειται να υπογράψει τη
συνθήκη προσχώρησής της στις 16 Απριλίου 2003. Το ερώτηµα είναι: θα υπογράψει άραγε η
Κύπρος ως κοινό κράτος, αντιπροσωπεύοντας όλους τους Κύπριους; Σε τελευταία ανάλυση, είναι
ένα ερώτηµα για τις δύο κοινότητες και για τους διαµεσολαβητές των Ηνωµένων Εθνών που
συνεδριάζουν σε αυτήν εδώ την πόλη την ώρα που εµείς µιλάµε. Εµείς στο Κοινοβούλιο
υποστηρίζουµε ένθερµα τις προσπάθειες  του Κόφι Αννάν και ελπίζουµε ότι ακόµη και σ� αυτό το
προχωρηµένο στάδιο όλοι οι πολιτικοί ηγέτες του νησιού θα κατανοήσουν τη σοφία µιας λύσης. Η
διαιρεµένη πόλη της Λευκωσίας είναι η τελευταία διαιρεµένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, σύµβολο
και παράδειγµα προς αποφυγή. Από την άποψη αυτή, σας ζητώ να χρησιµοποιήσετε όλη τη δύναµη
πειθούς σας για να καλέσετε τους πρωταγωνιστές των συζητήσεων που διεξάγονται σε άλλο σηµείο
αυτής της πόλης να πραγµατοποιήσουν ένα µεγάλο άλµα προόδου έτσι ώστε, όπως µου το
διατύπωσαν το περασµένο Σαββατοκύριακο όλοι σχεδόν οι εκπρόσωποι της τουρκοκυπριακής
κοινότητας, κανείς να µη µείνει έξω από αυτή την Ευρώπη που χτίζουµε.
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Βουλγαρία και Ρουµανία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει ανεπιφύλακτα να αναδειχθεί το έτος 2007 σε ηµεροµηνία-
στόχο για την προσχώρηση του δεύτερου κύµατος χωρών της πέµπτης διεύρυνσης. Κατά συνέπεια,
χαιρετίζουµε την πρόταση που βρίσκεται µπροστά σας σήµερα· ωστόσο, η ηµεροµηνία εξαρτάται
από όρους. Το να προσδιορίσουµε µια κοινή φιλοδοξία για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία κατά
κανένα τρόπο δεν αναιρεί την υποχρέωσή τους να συµµορφωθούν µε το κοινοτικό κεκτηµένο, ούτε
ακυρώνει την αρχή της διαφοροποίησης και τα πλεονεκτήµατά της. Αυτό που ωστόσο προσθέτει
είναι ότι προσφέρει ένα εστιακό σηµείο και έναν µοχλό για την κινητοποίηση της απαραίτητης
ελκτικής δύναµης που απαιτείται προκειµένου να ανυψωθούν στο απαιτούµενο επίπεδο τα πρότυπα
από νοµοθετικής, εκτελεστικής, διοικητικής και δικαστικής πλευράς. Τούτο ισχύει ιδίως για τη
Ρουµανία, όπου η πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής πραγµατοποιεί ρητή µνεία, το αναφέρω όπως
το ανέφερα και στην κοινή συνεδρίαση των δύο σωµάτων του ρουµανικού κοινοβουλίου στο
Βουκουρέστι πρόσφατα, για «σοβαρότατη διαφθορά». Οι ρουµανικές αρχές επιβάλλεται να
δράσουν προκειµένου να ενθαρρύνουν και να τονώσουν τον αγώνα εναντίον της διαφθοράς και να
αναπτύξουν τις βέλτιστες πρακτικές για την ελευθερία των µέσων ενηµέρωσης και για την πολιτική
πολυφωνία.

Τουρκία

Με µεγάλη πλειοψηφία (376 υπέρ, 156 κατά και 18 αποχές), το Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ του
ανοικτού πνεύµατος και της επιβεβαίωσης της ευρωπαϊκής αποστολής της Τουρκίας, ενώ
παράλληλα επέδειξε σύνεση και έθεσε κατ� ανάγκη όρους, αποφάσισε δε να µην ακολουθήσει
εναλλακτική οδό η οποία θα απέκλειε την ένταξη της χώρας και θα πρότεινε αντ� αυτής τη στενή
εταιρική σχέση. Η απόφαση αυτή είχε µεγάλη σηµασία. Αυτό που έλεγε το Κοινοβούλιο ήταν ότι
συγκεκριµένες γεωγραφικές ή πολιτιστικές αντιλήψεις για την Ευρώπη δεν αποτελούν εµπόδιο για
την ένταξη κάποιας χώρας. Αυτό που λέει το Κοινοβούλιο είναι ότι η ισότητα µεταχείρισης πρέπει
να αποτελεί τη βάση για την εξέταση της αίτησης ένταξης, αλλά ότι η ισότητα µεταχείρισης θέτει
υποχρεώσεις. Η απόφασή σας να προσφέρετε οριστική εξέταση του θέµατος µέσα σε δύο χρόνια
καταδεικνύει τη µετρήσιµη και ορατή πρόοδο για το δρόµο της Τουρκίας προς την προσχώρηση.
Με την ενέργειά του αυτή, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δείχνει το θάρρος να υποστηρίξει τη νέα
κοινωνία στην Τουρκία και το προοδευτικό, δηµοκρατικό και ευρωπαϊκό πρόγραµµα της νέας
κυβέρνησης. Η Τουρκία πρέπει να κατανοήσει ότι πρόκειται για αξιοσηµείωτη εκδήλωση µιας νέας
φάσης των σχέσεών της µε την ΕΕ, για αναγνώριση των προσπαθειών της. Αυτό πρέπει να είναι το
µήνυµα που πρέπει να εκπέµψουµε τόσο εµείς όσο και η τουρκική ηγεσία ως το πραγµατικό
αποτέλεσµα αυτής της συνεδρίασης.

Η προσπάθεια για αυτή τη διεύρυνση δεν τελειώνει σήµερα. Τώρα τίθεται µια νέα πρόκληση: να
εξηγήσουµε στους πολίτες των χωρών µας όσα αποφάσισαν για λογαριασµό τους οι πολιτικοί τους
ηγέτες· να κατακτήσουµε τη συγκατάθεση και την υποστήριξή τους µε τρόπο που να δείξει καθαρά
στους πολίτες «σε τί τους αφορά» η διεύρυνση. Μόλις σβήσουν τα φώτα των προβολέων, θα έρθει
η ώρα να κάνουµε τη διαδικασία της διεύρυνσης να λειτουργήσει. Θα έρθει επίσης η ώρα όπου η
επικοινωνία µας θα πρέπει να µελετάται µε προσοχή ώστε να αποφύγουµε να δηµιουργήσουµε
ψεύτικες ελπίδες ή να «βάλουµε αυτογκόλ» διαψεύδοντας τις προσδοκίες των πολιτών. Πρέπει να
κάνουµε και πάλι την κοινή µας γνώµη να ενδιαφερθεί γι� αυτή τη διαδικασία, και τούτο µόνο
εύκολο δεν είναι.
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Η οπτική γωνία του Κοινοβουλίου

Από την πλευρά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παίξει το ρόλο του, επιταχύνοντας τις
εργασίες του έτσι ώστε να δώσει τη συγκατάθεσή του στις συνθήκες προσχώρησης εγκαίρως
προκειµένου να υπογραφούν. Ως σκέλος της αρχής του προϋπολογισµού θα προσφέρουµε τα
απαραίτητα, ανάµεσα στα οποία και δέσµη µέτρων για το «µέρισµα της ειρήνης» για την Κύπρο, σε
περίπτωση που αποφασίσετε ότι η επίτευξη λύσης πρέπει να υποστηριχθεί µε αυτό τον τρόπο. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δεχθεί µε χαρά του στους κόλπους του παρατηρητές από τις υποψήφιες
χώρες, στον αριθµό που ορίζεται στη Συνθήκη της Νίκαιας, µόλις υπογραφούν οι συνθήκες
προσχώρησης.

Όσον αφορά τις διοργανικές συνέπειες της διεύρυνσης, συµµεριζόµαστε την άποψη ότι απαιτείται
συµφωνία µεταξύ µας ώστε να εξασφαλισθεί µια διαφανής αλλά ταχεία κοινοβουλευτική
διαδικασία για τον ορισµό δέκα επιτρόπων από τις υποψήφιες χώρες από την 1η Μαΐου 2004.
Είµαστε επίσης διατεθειµένοι να δεχτούµε νωρίτερη ηµεροµηνία αποχώρησης της τρέχουσας
Επιτροπής, όχι όµως νωρίτερα από την 1η Νοεµβρίου 2004. Θα εξετάσουµε µαζί σας τον
Ιανουάριο αυτό το θέµα προκειµένου να καταλήξουµε σε συµφωνία.

Συµµετοχή στη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη

Είχατε χτες το βράδυ την ευκαιρία να ακούσετε τον Πρόεδρο της Συνέλευσης σχετικά µε την
πορεία της. Έχουµε κάποιες ανησυχίες για το χρονοδιάγραµµα της Συνέλευσης, η οποία ήδη
αναµένεται να υπερβεί κατά τρεις µήνες την εντολή της που αρχικά ήταν ένα έτος. Κατά συνέπεια
πιστεύουµε ότι πρέπει τώρα να ετοιµαστεί σχέδιο και να συνταχθεί το ταχύτερο δυνατό από το
Προεδρείο της Συνέλευσης. Έτσι θα αποφευχθεί η κατάθεση και κυκλοφορία ανταγωνιστικών
σχεδίων υποψήφιων συνταγµάτων ποικίλου χαρακτήρα και η σύγχυση που δηµιουργείται, καθώς
και η βεβιασµένη συζήτησή τους. Στο θέµα αυτό, θα ήθελα να υποβάλω µια ερώτηση: µπορείτε να
επιβεβαιώσετε ότι η Συνέλευση θα έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της έως το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε εκείνη η σύνοδος κορυφής να µπορέσει να καταρτίσει την
ηµερήσια διάταξη της ∆Κ∆;

Χωρίς να µπω σήµερα στην ουσία, θα ήθελα να κάνω δύο γενικές παρατηρήσεις. Στις
συνταγµατικές µας συζητήσεις κατά τις επόµενες εβδοµάδες, πρέπει να αποφύγουµε να
εγκλωβιστούµε σε µια αντιπαράθεση που στην κοινή γνώµη θα φανεί «συντεχνιακή» και
εσωστρεφής. Η «µάχη εξουσίας» µεταξύ των θεσµικών οργάνων και το «συντεχνιακό πνεύµα» θα
δώσουν κακό όνοµα στη Συνέλευση. Οι πολίτες θα αδυνατούν να κατανοήσουν πώς γίνεται να
αγνοούνται οι προσγειωµένες και υπαρκτές ανησυχίες τους και να επισκιάζονται από καυγάδες για
το ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο για την εξωτερική πολιτική ή ποιος θα κάθεται στην πιο ψηλή
καρέκλα.

Οι πολίτες θα κρίνουν το αποτέλεσµα της Συνέλευσης µε βάση ορισµένα κριτήρια:  φέρνει ή όχι
την ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες;  Ενισχύει την κοινοβουλευτική δηµοκρατία στην Ευρώπη;  Κάνει
τους πολίτες να αισθανθούν δική τους τη διαδικασία;  Ενισχύει την ικανότητά µας να
επιτυγχάνουµε πρακτικά αποτελέσµατα προς όφελος των πολιτών για τα ζητήµατα που
ενδιαφέρονται � θέσεις εργασίας, ασφαλή τρόφιµα, καθαρότερο περιβάλλον � και µε τρόπο που ο
πολίτης να αισθάνεται ότι µπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσµα;
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Θεσµικά ζητήµατα και µεταρρύθµιση της Προεδρίας

Με αυτό ακριβώς το θέµα συνδέεται και η µοναδική παρατήρηση που έχω σε σχέση µε τη
συζήτηση που θα πραγµατοποιήσετε αργότερα όσον αφορά τη µεταρρύθµιση του Συµβουλίου.
Μεταρρύθµιση σηµαίνει κάτι περισσότερο από το θέµα της εκ περιτροπής προεδρίας. Κατά τη
γνώµη του Κοινοβουλίου,  η καθοριστική µεταρρύθµιση είναι στην πραγµατικότητα να
εξασφαλίσουµε το µέγιστο βαθµό διαφάνειας. Η ∆ανική Προεδρία έχει καταβάλει σηµαντικές
προσπάθειες, αλλά οποτεδήποτε νοµοθετείτε, οι εργασίες σας πρέπει να είναι διαφανείς σε όλα τα
στάδια, δηµιουργώντας έτσι µια αδιάσπαστη αλυσίδα δηµοκρατικής λογοδοσίας όταν
αποφασίζουµε για λογαριασµό των πολιτών µας.

Όταν η Συνέλευση υποβάλει τον καρπό των εργασιών της στη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη, θα
ήθελα να έχετε κατά νου την ισχυρή έκκληση που απεύθυναν οι πρόεδροι των κοινοβουλίων των
υποψήφιων χωρών, να συµµετάσχουν πλήρως στη ∆ιάσκεψη από την πρώτη ηµέρα. Όποια και αν
είναι η συγκεκριµένη επίσηµη νοµική κατάσταση στο τέλος των εργασιών της ∆Κ∆, οι υποψήφιες
χώρες έχουν κατακτήσει το δικαίωµα να συµµετάσχουν ενεργητικά και σε ισότιµη βάση από την
αρχή.

Μελλοντικές προοπτικές της ΕΕ

Μια συνέπεια της ολοκλήρωσης της πέµπτης διεύρυνσης και της επιβεβαίωσης ότι περιλαµβάνει
αναντίστρεπτα την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας χωρίς καµιά νέα προϋπόθεση,
θα είναι ότι θα βρεθούµε αντιµέτωποι µε το ερώτηµα µιας πολιτικής δέσµευσης που θα προσφέρει
την προοπτική της ένταξης στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στα δυτικά Βαλκάνια. Ένα
από τα πρώτα καθήκοντα της Ένωσης θα είναι να ενθαρρύνει τις χώρες αυτές να προσεγγίσουν την
Ευρωπαϊκή Ένωση και να συνάψουν στενότερους δεσµούς µαζί της.

Νέοι γείτονες

Μια δεύτερη συνέπεια, σε σχέση µε την οποία το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών
Σχέσεων έχει ήδη εκπονήσει ορισµένες χρήσιµες κατευθυντήριες γραµµές, θα είναι η ανάγκη για
µια πρωτοβουλία για τους νέους γείτονες, ώστε να προσφερθεί χείρα βοηθείας στις νέες χώρες µε
τις οποίες θα συνορεύουµε µετά την ένταξη των «δέκα του Λάακεν».

Καλίνινγκραντ

Σχετικά µε το Καλίνινγκραντ, αξίζουν συγχαρητήρια στο Συµβούλιο για την επιτυχή κατάληξη του
περίπλοκου θέµατος της διέλευσης, επί του οποίου σηµειώθηκε συµφωνία µε τη ρωσική
κυβέρνηση. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να επαναπαυθεί στις δάφνες
της, αλλά αντίθετα να αξιοποιήσει και προωθήσει την θετική ορµή της σχέσης και να αναδείξει το
Καλίνινγκραντ σε βάση της περιφερειακής εµβάθυνσης των σχέσεών µας µε τη Ρωσία. Τώρα που
το ζήτηµα της θεώρησης διαβατηρίου έχει διευθετηθεί, πρέπει να επανενεργοποιηθεί το περυσινό
σχέδιο του Προέδρου Πρόντι σε σχέση µε την περιφερειακή ανάπτυξη.
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Σχέσεις µε τη Ρωσία

Οι σχέσεις µας µε τη Ρωσία έχουν καθοριστική σηµασία και θα αποκτήσουν ακόµη µεγαλύτερη
βαρύτητα µετά τη διεύρυνση. Στον ενισχυµένο διάλογό µας µε τον Πρόεδρο Πούτιν δεν πρέπει να
διστάζουµε να θέτουµε ζητήµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ιδίως σε σχέση µε την κατάσταση
στην Τσετσενία. Την άποψη αυτή µου ζήτησαν επιµόνως να σας µεταφέρω οι ηγέτες των πολιτικών
οµάδων.

Συµπέρασµα

Αυτή η Ένωση, η Ένωση που σήµερα θα αποφασίσετε να διευρύνετε και να ενισχύσετε, αφορά
ίσως πάνω απ� όλα τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την προώθησή τους. Ούτε στιγµή δεν πρέπει να
πάψουµε να προωθούµε την πρωτοκαθεδρία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε ολόκληρο τον
κόσµο.

**********


