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Na minha alocução, proponho-me abordar quatro grandes questões - alargamento, reforma
económica, reforma institucional, questões relativas à imigração - e, no final, tecerei um ou dois
comentários de carácter geral.

ALARGAMENTO

Para começar, permitam-me que afirme o quanto apreciei a extraordinária intensidade dos esforços
da Presidência espanhola durante as negociações do alargamento. O tipo de trabalho obstinado e
pormenorizado que empreenderam nem sempre é objecto de grandes parangonas, mas os últimos
seis meses foram os mais produtivos da preparação do caminho para o alargamento. É uma
realização extraordinária da vossa Presidência.

O Parlamento Europeu considera que, do ponto de vista político, 2002 é o ano do alargamento. Não
há nada a ganhar com um adiamento. Pelo contrário, os atrasos correm o risco de tornar a empresa
mais complexa ou mesmo de a fazer descarrilar. É este o momento.

O Parlamento tem desempenhado, e continuará a desempenhar, um importante papel na promoção
do alargamento e na manutenção do ímpeto necessário desde o Conselho Europeu de Barcelona. No
âmbito deste empenhamento, efectuei visitas oficiais a nove dos Estados candidatos à adesão.
Visitarei a Eslováquia no próximo mês e a Roménia e a Bulgária no início do Outono.

Há muitas observações destes países que poderia partilhar convosco em pormenor. Para resumir,
tive o privilégio de ver em primeira mão a transformação extraordinária alcançada no tocante ao
acervo comunitário. Tal exige uma resposta extraordinária e generosa por parte da União.

Contudo, apercebemo-nos nitidamente de que os nossos parceiros políticos estão a chegar aos
limites da sua elasticidade. Não podem continuar a "esticar". Chegou o momento de os líderes
políticos dos Estados candidatos à adesão obterem resultados, a fim de salvar a sua credibilidade.
Têm corrido a toda a velocidade e a linha da meta já está à vista. Copenhaga é o objectivo. Não
podemos desiludi-los.

Em nome do Parlamento Europeu, recomendaria a elaboração, em conjunto com o Conselho, de um
"roteiro" político detalhado para o período subsequente à Cimeira da Copenhaga. Se se chegar a
acordo em Copenhaga em Dezembro e se os projectos de textos necessários nos chegarem
rapidamente, garanto que o Parlamento conferirá uma prioridade suficiente à concessão do seu
parecer favorável o mais cedo possível no primeiro trimestre de 2003. Eu próprio realçarei junto da
opinião pública e dos meios de comunicação social a nossa determinação em concluir os trabalhos
dentro do prazo estabelecido.

Temo-nos consumido, por vezes, com os pormenores do acervo comunitário. Entendo que é
necessário realizar um debate sobre os pagamentos directos, por exemplo. Contudo, devemos
começar a virar-nos para a macropolítica do próprio alargamento, em todos os seus aspectos:
chegou o momento de "vender" o alargamento às pessoas, de salientar as vantagens e o aumento da
segurança. Estou convicto de que está na hora de os políticos se reapoderarem da agenda.
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Recentemente, tive o prazer de ver que Chefes de Governo como o Chanceler Schüssel, na sua
entrevista ao "Financial Times", e o Chanceler Schröder, na sua entrevista ao "Frankfurter
Allgemeine Sonntagszeitung", mostraram vontade de liderar nestas questões, o que é exactamente o
que é preciso.

O Parlamento Europeu decidiu organizar uma sessão plenária extraordinária no próximo mês de
Novembro em que 202 representantes eleitos dos Estados candidatos à adesão serão plenamente
integrados nos nossos trabalhos, bem como num debate sobre o alargamento. Tal terá lugar após a
reunião extraordinária do Conselho Europeu em Bruxelas e antes da Cimeira de Copenhaga.
Gostaria de exprimir os meus agradecimentos ao Primeiro-Ministro Rasmussen e a Romano Prodi
por terem aceite participar comigo neste acontecimento tão significativo do ponto de vista político.

Comprometemo-nos igualmente, em termos práticos e orçamentais, a conceder o estatuto de
observador aos representantes eleitos dos Estados cuja adesão pode ser decidida em Copenhaga, e a
fazê-lo logo que haja um acordo político quanto aos novos Tratados de adesão.

Precisamos também de examinar a concessão de um apoio especial apropriado à transição na
Roménia e na Bulgária, de molde a demonstrar o nosso compromisso irreversível para com esses
países candidatos. O vento político sopra agora a nosso favor. No tocante a certas questões -
Kaliningrado, a situação em Chipre e na Turquia - o Parlamento Europeu está disposto a dar o seu
contributo mediante uma intensificação do diálogo parlamentar.

REFORMA ECONÓMICA

Anunciei em Barcelona a minha intenção de desenvolver uma parceria com o Conselho no tocante à
reforma económica. Essa parceria continua a dar frutos.

Das prioridades indicadas em Barcelona no domínio dos serviços financeiros, adoptámos em Maio
uma directiva relativa à garantia financeira. Acelerámos a adopção de uma decisão sobre normas
internacionais de contabilidade para impedir problemas futuros como os da Enron e garantir uma
regulamentação de qualidade superior nesta área. Procedemos às nossas segundas leituras sobre a
mediação de seguros e a comercialização a distância. Relativamente às quatro outras questões -
pensões complementares, abuso de mercado, prospectos e conglomerados financeiros - e ao
mercado interno do gás e da electricidade, aguardamos as vossas posições comuns para que
possamos encerrar os processos.

PARCERIA PARA A REFORMA

O alargamento faz da reforma das nossas instituições um imperativo, mas essa reforma já é
indispensável se pretendermos reacender o apoio à integração europeia e aumentar o respeito pelas
nossas instituições. É necessário reformar cada uma das nossas instituições e estabelecer uma
parceria para reformar todas as instituições. Na ordem de trabalhos específica relativa à reforma, a
Convenção tratará das questões que exigem alterações do Tratado. Deveríamos igualmente pensar
no que podemos fazer agora.



DISCURSO DO PRESIDENTE

Boletim 24.06.2002 - PT - PE 320.285

7

Vossas Excelências discutirão o importante relatório sobre os métodos de trabalho do Conselho.
Apoiamos qualquer passo no sentido de uma maior abertura, particularmente quando o Conselho
está a legislar, e o novo papel proposto do Conselho "Assuntos Gerais" vai no bom caminho.
Alguns dos meus colegas expressaram reservas no tocante à proposta de fusão dos Conselhos
"Desenvolvimento" e "Assuntos Externos", dada a crescente capacidade da União enquanto doador.
Ficaria grato se pudessem abordar esta questão particularmente preocupante.

A Comissão pôs na mesa importantes alterações aos regulamentos financeiros sobre as quais
chegámos a acordo com o Conselho em Junho, e a tempo.

No que respeita ao pacote Kinnock relativo à reforma administrativa, esperamos emitir o nosso
parecer, atempadamente, antes do fim do ano, por forma a que o pacote possa ser aprovado dentro
do prazo estabelecido sob a Presidência  grega.

No que se refere ao próprio Parlamento, temos em curso um ambicioso programa de reforma,
estamos a rever o nosso Regimento e a reorganizar os nossos serviços.

Uma questão de grande importância para o Parlamento - um Estatuto comum para os deputados -
exige acordo com o Conselho. Todos os líderes dos grupos políticos do Parlamento me conferiram
um mandato para realizar conversações exploratórias ao mais alto nível. Procuramos um acordo
com base em dois princípios: igualdade de tratamento para todos os deputados e transparência dos
subsídios.

Gostaria de contar com o auxílio da Presidência espanhola nos dias que restam do seu mandato,
assim como com a nova presidência dinamarquesa, para podermos chegar a uma solução equitativa,
razoável, equilibrada, transparente e responsável.

Trata-se de uma questão que afecta a imagem do Parlamento Europeu e da União em geral. É
importante para todas as Instituições. Todos temos a ganhar com a credibilidade que decorreria de
um acordo em tempo útil antes das eleições de 2004.

Algumas coisas podemos fazer sozinhos; outras reformas exigem um esforço colectivo. O plano de
acção da Comissão relativo a uma melhor regulamentação não é uma questão técnica. Os nossos
cidadãos querem uma Europa que legisle quando é necessário, que não procure regulamentar todos
os aspectos das vidas de todos os europeus. Quando a legislação é necessária, tem de ser bem
elaborada, acessível, clara e coerente. A aceitação pública da Europa depende do êxito deste
processo. A legislação deveria ser bem preparada; o seu impacto deveria ser avaliado com precisão;
deveria ser objecto de uma consulta prévia intensa, e os parlamentos nacionais devem ter a
possibilidade de participar no processo desde a sua fase inicial. Esta exigência no sentido do reforço
do papel dos parlamentos nacionais foi sublinhada na recente Conferência de Madrid de Presidentes
dos Parlamentos da União Europeia. As três instituições têm um papel vital. Sevilha pode enviar um
sinal claro.
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Se, nas vossas conclusões, Vossas Excelências pedirem às três instituições que trabalhem em
conjunto neste contexto e que concluam um acordo interinstitucional até ao Conselho Europeu de
Copenhaga, darão um impulso renovado. A nossa cooperação exige uma boa preparação técnica, e a
participação activa dos representantes políticos de cada uma das nossas instituições, a fim de
alcançar um acordo político claro sobre uma questão é eminentemente política e não meramente
técnica.

Peço-lhe pessoalmente, Senhor Presidente, que assegure que as vossas conclusões aqui, este fim-de-
semana, estabeleçam um objectivo preciso, e um mecanismo claro para o alcançar, que sejam
aceitáveis para todos nós.

IMIGRAÇÃO

O perfil do debate sobre a imigração subiu consideravelmente nas últimas semanas. O público
deveria saber que estas questões não estão a ser levantadas pela União Europeia pela primeira vez;
já nos tínhamos comprometido a adoptar uma política comum em matéria de asilo e de imigração
em Tampere, em 1999, uma política com instrumentos para salvaguardar o respeito pelos direitos e
liberdades fundamentais. O processo avançou em Laeken. Temos agora de esclarecer bem esta
questão a fim de combater o ponto de vista segundo o qual estamos a realizar estas discussões agora
apenas para reagir aos populistas, e de explicar isto à imprensa. A política comum em matéria de
asilo e de imigração que pretendemos deve assentar no respeito pelas nossas obrigações globais,
pelos direitos fundamentais e pelas convenções de que somos parte signatária.

Eu mesmo vim para Sevilha directamente da reunião, realizada no início desta semana em Bari, do
Fórum Parlamentar Euromediterrânico que reuniu 180 deputados do PE, dos 15 Estados-Membros e
de 12 países mediterrânicos.

Nessa reunião em Bari, com deputados de países como o Egipto, a Argélia, a Tunísia ou Marrocos,
o Fórum adoptou uma resolução sobre a migração que contém alguns parágrafos-chave: um sobre a
co-responsabilidade no combate à imigração ilegal e aos problemas relacionados com a
criminalidade, e outro que estabelece, não uma ligação negativa, mas uma ligação positiva entre a
cooperação em questões de imigração e a ajuda.

Este facto é importante porque se trata de um compromisso assumido não só por deputados
europeus ou nacionais, mas também por deputados da margem sul do Mediterrâneo. Trata-se de um
apelo ao investimento na co-responsabilidade.
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OBSERVAÇÕES  FINAIS

Para concluir, permitam-me que, enquanto político irlandês, teça dois ou três comentários sobre o
Tratado de Nice:

- Espero que os membros do Conselho Europeu consigam elaborar uma Declaração sobre a
neutralidade irlandesa numa linguagem o mais clara possível que afaste todos os temores e que
contará com todo o meu apoio.

- Pretendo dizer ao Taoiseach que farei pessoal e activamente campanha no próximo referendo
por forma a garantir um resultado positivo.

- Peço aos outros Estados-Membros e Instituições que possam considerar-se afectados que dêem
à Irlanda um espaço suficiente para alcançar um resultado positivo.

Por último, gostaria de transmitir os meus mais sinceros agradecimentos a todos os
Primeiros-Ministros que dedicaram algum do seu tempo a reunir-se comigo e a discutir tantas
questões de interesse comum desde a última reunião do Conselho Europeu em Barcelona.

____________________


