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Sra. Nicole FONTAINE, 
 

perante o Conselho Europeu 
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Senhor Primeiro-Ministro, Presidente em exercício da União, 
Senhora Presidente da República finlandesa, 
Senhor Presidente da República francesa, 
Senhores Chanceleres, 
Senhores Primeiros-Ministros, Presidentes de Conselho, Presidentes de Governo, 
Senhor Presidente da Comissão Europeia, 
Senhor Alto Representante da Política Externa e da Segurança Comum, 
Senhoras e Senhores Ministros, 
 
 
Como é do conhecimento de Vossas Excelências, no próximo dia 15 de Janeiro, o 
Parlamento Europeu irá eleger o seu novo presidente para a segunda metade da sua 
legislatura. Esta alternância permite, assim, a cada um dos nossos quinze países, seja ele 
pequeno ou grande em termos demográficos, mais oportunidades de ver um dos seus 
presidir ao Parlamento. 
 
É, pois, a última vez que tenho a grande honra de me exprimir perante Vossas 
Excelências na qualidade de Presidente desta Instituição. 
 
As minhas primeiras palavras destinam-se a expressar com emoção e sinceridade o meu 
agradecimento pela forma como sempre fui acolhida, quer no âmbito destes Conselhos 
Europeus trimestrais, quer no das visitas que efectuei aos diferentes países da União, ou 
ainda no de múltiplas outras relações que mantivemos. 
 
A minha gratidão vai particularmente para as cinco presidências consecutivas da União:  
Finlândia, Portugal, França, Suécia e, presentemente, a Bélgica. Na pessoa da sua actual 
Presidente, o Parlamento Europeu sentiu-se honrado e ouvido e é, pois, em seu nome, que 
vos agradeço. 

 
* 

*   * 
 
Também a experiência das nossas relações interinstitucionais merece esta apreciação 
positiva. 
 
Aquando das eleições europeias de 1999, o triângulo institucional encontrava-se 
desestabilizado pela demissão forçada da anterior Comissão. Deixo as minhas funções 
com o sentimento de que este período delicado, que então muito me preocupava, já faz, 
felizmente, parte do passado. 
 
Dispomos hoje dos meios que permitem uma cooperação equilibrada entre, por um lado a 
Comissão e o Parlamento e, por outro, o Conselho e o Parlamento. 
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Entre a Comissão e o Parlamento, o acordo-quadro que assinámos no ano transacto, 
precisou as nossas relações com base nos Tratados. Este acordo-quadro funciona 
correctamente, mesmo que o Parlamento deseje, como acontece actualmente, que a 
programação das propostas legislativas seja mais precisa, mais rigorosa e ainda mais a 
montante, para que o Parlamento Europeu possa exercer de forma eficaz o seu poder de 
controlo democrático. 
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Entre o Conselho e o Parlamento, o processo de co-decisão, que abrange cerca de 
cinquenta domínios legislativos, já deu as suas provas, visto que, nomeadamente após a 
entrada em vigor do Tratado de Amesterdão, este processo foi objecto de simplificações e 
melhorias que permitiram concluir grande parte dos processos sem conciliação (71% 
actualmente contra os 60% iniciais). Podemo-nos, pois, congratular pelo facto de as 
nossas relações terem atingido a sua maturidade, mesmo que muito esteja ainda por 
aperfeiçoar. Confio plenamente em que a Presidência espanhola, que terá inúmeros 
processos a gerir, irá prosseguir nesta via. 
 
Este balanço positivo não pode deixar de me encorajar a recomendar que, futuramente, se 
generalize em 2004 este processo equilibrado, que faz convergir, em pé de igualdade, as 
duas fontes, nacional e comunitária, da legitimidade democrática das instituições 
europeias. 
 

 
* 

*     * 
 
Passando agora às questões que estão na ordem do dia e, para começar, à reflexão sobre o 
futuro da União Europeia e às necessárias reformas que esse futuro impõe, o Parlamento 
aprecia, Senhor Presidente, o espírito de abertura que inspira a nota de orientação que 
Vossa Excelência preparou para dar início aos trabalhos. 
 
Nada é mais poderoso do que uma ideia que chegou no momento certo, dizia Victor 
Hugo. Chegou a hora de apresentar livremente à mesa do diálogo todas as questões que 
se colocam aos cidadãos relativamente a uma concepção apropriada da futura União, face 
ao desenvolvimento do liberalismo mundial das trocas comerciais, que abala a regra do 
mercado único, e face a esta nova revolução europeia que constituirá a quase duplicação 
do número dos Estados-Membros. 
 
Esta a razão pela qual o Parlamento Europeu deseja que o mandato da Convenção 
preparatória da CIG, embora razoavelmente centrado, permaneça aberto. O objectivo é, 
com efeito, o de reunir os nossos Estados e os nossos povos em torno de um projecto de 
refundação de uma Europa unida, sem, todavia, pôr em causa os seus acervos. Tal requer 
uma inteligência prospectiva de carácter global, numa abordagem tanto qualitativa, 
quanto institucional.  
 
Aquilo a que a História chamará talvez «A Declaração de Laeken» deve mobilizar as 
energias de um continente unificado, que, em breve, contará com cerca de 500 milhões de 
homens e de mulheres, e cujas expectativas no que diz respeito à União extravasam 
consideravelmente as questões institucionais, como as manifestações sindicais de ontem 
demonstraram. Para consolidar ou reconquistar a adesão dos povos é necessário arejar a 
democracia europeia através da transparência e da liberdade do debate.  
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Neste mesmo espírito, o Parlamento Europeu insiste em que se estabeleça o diálogo com 
a sociedade civil durante os trabalhos da Convenção. 
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Mas sobretudo, o Parlamento deseja que a grande reforma de 2004 revalorize o método 
comunitário, não por razões de ideologia, mas de realismo. Se as instituições europeias 
não forem reforçadas, quando formos cerca de trinta Estados-Membros, a unanimidade 
será praticamente inacessível e a simples cooperação baseada na boa vontade entre os 
governos que, como é evidente, permanece necessária mas cujos limites já conhecemos, 
confrontar-se-á em permanência com os interesses particulares deste ou daquele Estado. 
 
Neste futuro contexto, um recurso excessivo ao método intergovernamental apenas 
poderá comprometer a capacidade da União de exercer uma liderança política à altura do 
seu poder económico. 
 
O método comunitário constitui também a forma de preservar um contributo precioso da 
construção europeia, que poderá ser fragilizado, como tivemos a ocasião de constatar há 
bem pouco tempo, sem dúvida erroneamente, em circunstâncias particulares ligadas à 
situação internacional: o sentimento de cada país, independentemente do seu número de 
habitantes, ser plenamente reconhecido. 
 
O Parlamento Europeu deseja que o texto final que a Convenção irá apresentar ao 
Conselho  Europeu e à Conferência Intergovernamental seja uma "proposta única e 
coerente". O Parlamento considera também que o lapso de tempo que mediará entre a 
apresentação dos resultados da Convenção e a abertura da GIGI deve ser tão curto quanto 
possível, a fim de manter a tensão dinâmica deste processo constitutivo. 
 
Para o Parlamento Europeu, uma Constituição para a União, de que a Carta Europeia dos 
Direitos Fundamentais constituiria o preâmbulo, deveria poder cristalizar o trabalho da 
Convenção e da futura CIG. A resolução sobre o futuro da União, que a nossa 
Assembleia aprovou em 29 de Novembro último, contém numerosas sugestões e 
propostas sobre o método, bem como sobre a composição da Mesa e da Convenção. Elas 
são o fruto amadurecido de longos debates no Parlamento e obtiveram o apoio maciço do 
Plenário. Não duvido, pois, que irão ser tomadas em consideração. 
 
Acrescento ainda, para concluir este ponto, que os presidentes dos parlamentos nacionais 
de vários países candidatos � para não dizer dos doze - manifestaram o desejo de estarem 
representados na Mesa. Faço parte a Vossas Excelências, pois, deste pedido. Tudo o que 
for feito para demonstrar que os países candidatos estão plenamente associados a esta 
grande reforma que lhes dirá, evidentemente, respeito, servirá para consolidar junto das 
suas populações uma vontade de adesão que, aqui e ali, se apresenta fragilizada devido a 
uma espera demasiado longa. 
 

 
* 

*    * 
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A este respeito, a Comissão e logo depois o Conselho dos Assuntos Gerais enviaram um 
sinal forte ao anunciarem que pelo menos dez países estariam em condições de aderir 
antes de 2004 e, consequentemente, de participar nas próximas eleições europeias. 
 
Gostaria, no entanto, de chamar a vossa atenção para o impacto negativo que um tal 
anúncio poderia ter nas opiniões públicas da Roménia e da Bulgária, que permaneceriam, 
assim, na antecâmara da União. 
 
Espero que lhes seja dada a oportunidade de recuperarem o seu atraso. Por fim, caso se 
tornasse verdadeiramente notório que os países em causa não cumprem os critérios de 
adesão, a nossa responsabilidade seria, então, a de fixar com estes um calendário claro 
que demonstrasse que eles já "fazem parte da família". 

 
* 

*   * 
 
No tocante à luta contra o terrorismo internacional, os trágicos acontecimentos de 11 de 
Setembro levaram a União a manifestar a sua coesão política, a reforçar a sua 
credibilidade internacional e a fazer progressos extraordinários na via de um espaço 
comum de liberdade, de segurança e de justiça.  
 
Em 5 de Setembro, o Parlamento Europeu apresentou ao Conselho quatro recomendações 
onde se sublinhava a urgência da acção da União Europeia neste domínio. Regozijo-me 
pelo facto de as nossas três Instituições terem decidido concretizá-las rapidamente. O 
Parlamento Europeu está particularmente satisfeito por se ter conseguido, finalmente, 
chegar a acordo sobre o mandado de captura europeu. Posso desde já dizer-vos que, já na 
próxima segunda-feira, na sua sessão extraordinária, o Parlamento Europeu aprovará o 
mandado de captura europeu, por si tão esperado, no respeito dos direitos e das liberdades 
individuais que solenemente proclamámos na Carta dos Direitos Fundamentais.   
 
A Europa, que não poupou a sua solidariedade para com os Estados Unidos, mas que 
soube ponderar para impedir que a resposta se transformasse em vingança, para evitar 
uma cisão fatal com o mundo árabe e muçulmano da Europa e do resto do mundo e para 
que fosse tido em conta o risco grave de um desastre humanitário no Afeganistão, 
acolheu em Bona a Conferência Inter-Afegã, Senhor Chanceler, para estar hoje no terreno 
com o objectivo de possibilitar o auxílio humanitário, limpar o terreno minado, conter as 
desordens e preparar a reconstrução. Esta Europa, dizia eu, não decepcionou os Europeus. 
E o mérito é vosso. 
 
Mas esta Cimeira de Laeken deve aceitar que uma política externa sem apoio militar é 
insuficiente. Os progressos registados aquando da Conferência sobre a Melhoria das 
Capacidades constituem um passo em frente, pelo que me congratulo vivamente. Agora, 
ao nível do Conselho Europeu, há que resolver as questões do funcionamento e do 
financiamento da força de reacção rápida para lançar a Europa da defesa, a fim de que a 
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União possa contribuir de forma mais eficaz para a prevenção dos conflitos e para a 
gestão das suas consequências, designadamente humanitárias. Só assim se poderá medir a 
determinação dos Estados-Membros de avançarem de forma concertada; só assim 
estaremos em condições de apreciar a credibilidade da União. 
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O mesmo não aconteceria se amanhã a Europa permitisse a extradição de alegados 
criminosos passíveis de uma condenação à pena capital, a cuja aplicação os Estados 
Unidos não se fazem rogados, muito particularmente se os mesmos tivessem de ser 
julgados por tribunais militares cujo carácter inadequado foi, e muito justamente, 
salientado por Vossa Excelência, Senhor Presidente Chirac. 

 
* 

*    * 
 
Este ano de 2001 chega ao fim registando grandes progressos para a construção europeia 
e para a imagem da Europa. Para além dos que já evoquei no âmbito da luta contra o 
terrorismo, daqui a quinze dias estará ganha a revolução pacífica do euro, revolução essa 
que envolverá mais de 300 milhões de europeus. A este respeito, permitam-me saudar a 
excelente cooperação entre as nossas Instituições, no âmbito da co-decisão, o que 
permitiu a adopção, em seis meses, do regulamento sobre os pagamentos 
transfronteiriços. Trata-se de uma mensagem importante dirigida aos nossos concidadãos. 
 
Todos nós conhecemos a determinação de Vossa Excelência, Senhor Primeiro-Ministro 
do Reino Unido, em lograr que o seu país se prepare para se juntar em breve, se possível, 
aos demais países, o que poderia arrastar os outros que, de momento, se encontram ainda 
fora da zona euro. 
 
Graças à União Europeia, as eleições no Kosovo decorreram de forma pacífica e 
ordenada, com a participação de todas as comunidades. As modificações constitucionais 
adoptadas pelo Parlamento macedónio visando reconhecer direitos acrescidos à 
população albanesa permitem-nos esperar uma solução política para os problemas deste 
país. 
 
Mas apesar dos nossos esforços europeus, o cancro que corrói a paz mundial e continuará 
a alimentar o terrorismo, permanece no Médio Oriente, onde a situação é cada dia mais 
grave. 
 
Na última quarta-feira, em Estrasburgo, o Parlamento Europeu atribuiu, como acontece 
todos os anos, o prémio Sakharov para a liberdade de pensamento. Excepcionalmente, 
este prémio foi partilhado por três galardoados. Para além de um bispo angolano, para 
que a África das guerras larvares não seja esquecida, o Parlamento premiou 
conjuntamente uma mulher israelita e um homem palestiniano. Ambos perderam um 
filho: a primeira num atentado suicida palestiniano, o segundo sob as balas do exército 
israelita, quando o seu filho tentava socorrer um colega de turma no pátio da escola. 
 
Ambos se recusaram a responder ao ódio com o ódio e militam, apesar das suas vidas 
destroçadas, pela compreensão e a paz. O Parlamento Europeu, por seu turno, pretendeu 
com este prémio contribuir para forçar o destino da paz face à evidência da guerra, 
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manifestar as forças da tolerância e da compreensão contra a evidência dos ódios, manter 
a esperança das duas partes contra a evidência dos actos que a pretendem destruir. 
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Mas chegou a hora de pôr cobro à espiral infernal que conduz dois povos ao suicídio 
colectivo. A prisão dos terroristas e dos seus instigadores constitui um dever imperioso 
para Autoridade palestiniana, e isto partindo do princípio que tal lhe é possível, face à 
contestação interna que ela própria enfrenta. Mas, a partir do momento em que os jovens 
kamikazes se tornaram tão numerosos porque alguém os convenceu de que não há 
esperança nem justiça para o futuro do seu povo, a luta contra o terrorismo directo será 
vã, se não forem erradicadas as causas que o alimentam. 
 
Na fase dramática e sem saída em que as coisas se encontram, o envio de observadores 
internacionais em número significativo, ou até mesmo de uma força internacional de 
interposição constituiria, pelo menos, uma medida de pacificação transitória antes que 
seja demasiado tarde. 

 
* 

*    * 
 
As Nações Unidas declararam o decénio 2001-2010 "Decénio por uma cultura da paz e 
da não-violência para todas as crianças do mundo". 
 
É meu desejo que a União Europeia adira a esta iniciativa e recomende que sejam 
tomadas medidas concretas destinadas a sensibilizar a nossa juventude para a não-
violência, a abertura de espírito e a tolerância. 
 
Em meu nome e em nome do Parlamento, desejo-vos um Conselho Europeu muito 
frutífero e, apesar de todas as dificuldades que termos de enfrentar, um excelente Ano de 
2002 para todos vós, para a Europa unida e para os povos a cujos destinos Vossas 
Excelências presidem. 
 
Os meus agradecimentos.  
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