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Hr. Præsident

Jeg vil gerne byde Dem hjertelig velkommen til Europa-Parlamentet. Det glæder mig, at De har
taget imod indbydelsen til at deltage i indvielsen af vor nye bygning i Strasbourg, og De er således
Den Europæiske Unions første statschef, som Parlamentet modtager i sit nye bygningskompleks,
hvilket er helt naturligt, eftersom Parlamentet her er Frankrigs gæst.

Parlamentet er beæret over Deres tilstedeværelse, ligesom det for to år siden var en stor ære at
modtage Kong Albert II af Belgien i forbindelse med indvielsen af Espace-Leopoldbygningen i
Bruxelles.

Europa-Parlamentet er nu endelig 40 år efter sin oprettelse inden for sine egne fire vægge i et
arkitektonisk bygningskompleks, der harmonisk slår bro over det sted, hvor to floders stilleflydende
vand forenes som et symbol på viljen til at mødes og forenes i et fredeligt Europa.

Ligesom Europa, der er en kollektiv kreation, er opførelsen af dette bygningsværk frugten af talrige
bidrag til det, der under opførelsen har været Frankrigs største offentlige byggeplads.

Lad mig først fremhæve det store engagement, der har været kendetegnende dels for den franske
stat, republikkens præsident og regeringen, som stod som økonomisk garant for projektet, dels for
regionens og departementets præfekter som repræsentanter for den franske stat, og endvidere
understrege den interesse, hvormed De selv, hr. Præsident, personligt har fulgt udviklingen i
byggeriet og færdiggørelsen af arbejdet.

Desuden vil jeg gerne bringe en hyldest til Strasbourgs myndigheder, og især til byens borgmester,
Roland Ries, samt dennes forgænger og vor tidligere kollega, kulturminister Catherine Trautmann.

Vor beslutsomhed har kun været overgået af Deres kærlighed til Deres overordentlig smukke by og
vor vilje til at fremme og øge dens internationale ry.

Denne hyldest er selvfølgelig ligeledes rettet til Pierre Pflimlin, tidligere franske premierminister,
der var borgmester i Strasbourg i 24 år, og som ligeledes var formand for Europa-Parlamentet fra
1984 til 1987. Jeg hylder ham som en af Europas store skabende kræfter, for hvem vi nærer den
dybeste respekt og hengivenhed.

Her i Strasbourg er en byggeplads med Europa som bygherre pr. automatik et fælles anliggende for
hele Alsace, og jeg vil her fremhæve det moralske og økonomiske engagement, der har været
kendetegnende for regionalrådet for Alsace og departementsrådet for Bas-Rhin, på foranledning af
de to råds formænd, afdøde Marcel Rudloff, Daniel Hoeffel, vor tidligere kollega Adrien Zeller,
samt Philippe Richter.

Vi takker naturligvis ligeledes alle, der direkte har medvirket til planlægningen og færdiggørelsen af
dette bygningsværk, nemlig entreprenøren, arkitekterne og de tusinder af ingeniører, teknikere og
håndværkere, samt underentreprenører, der med entusiasme har fuldført dette kompleks.
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Kære kolleger

Jeg føler i dag, at de mangler og problemer med hensyn til anvendelsen af bygningen, som vi med
rette beklagede i juli, og som vi straks fik afhjulpet, i dag hovedsageligt er glemt.

Med Bruxelles og Luxembourg deler Europa-Parlamentet sig mellem tre arbejdssteder. Vi
accepterer dette usædvanlige arrangement, som vi overtager som en historisk arv.

Jeg skal her blot anføre, at Strasbourg såvel åndeligt som historisk har en særlig betydning, som nu
er stadfæstet med Amsterdam-traktaten.

Det var Lord Ernest Bevin, Det Forenede Kongeriges udenrigsminister, der som den første for netop
50 år siden allerede i 1949 foreslog Strasbourg som et yderst symbolsk samlingssted for den
genvundne freds nye Europa.

Han slog til lyd for at gøre "denne storslåede by, der havde været vidne til menneskehedens dumhed
… til et symbol på Europas enhed, … det ideelle sted for udviklingen af dette storslåede projekt i et
klima af velvillighed i stedet for dominans".

Denne bygning, der huser mødesalen, vil fremover bære navnet "Louise Weiss". Det er ikke uden
bevægelse, at jeg nævner denne modige politiske journalist, der blev født i 1893, og som lige fra
den første verdenskrigs afslutning viede sit liv til kampen for freden, Europas forening og
kvindernes stemmeret.

Louise Weiss er fortsat symbolet på et visionært engagement, både i kvindesagen og i den
europæiske sag, som begge stadig er overordentlig aktuelle. I forbindelse med det første direkte
valg til Europa-Parlamentet i 1979 var Louise Weiss alderspræsident for Parlamentet. Ved
afslutningen af åbningshøjtideligheden, som hun førte forsædet for i denne egenskab, havde hun
den glæde at opleve, at Europa-Parlamentets første valgte formand blev Simone Veil, som jeg med
stor glæde hilser velkommen her i dag.

Indvielsen i dag sker på et tidspunkt, hvor Det Europæiske Råd netop på topmødet i Helsinki
dristigt har lagt grundstenen til den endelige forening af hele Europa inden for Unionens rammer,
tilpasningen af institutionerne til en sådan udvidelse, samt et selvstændigt europæisk forsvar.

Ingen mål nås uden vanskeligheder. Men den europæiske forenings historie i det forgangne halve
århundrede har til stadighed været kendetegnet af de bestræbelser, som enhver måtte yde for at
overvinde landenes indledende interessekonflikter eller kulturbetingede forskelle for til sidst
solidarisk at lade den fælles interesse gå forud for alt andet. De problemer, der i den seneste tid er
opstået mellem to af vore medlemsstater, vil uanset det menneskelige og økonomiske aspekt og på
trods af deres omfang ikke være nogen undtagelse fra denne regel. Jeg er overbevist om, at de nærer
et stærkt ønske om at nå til enighed.
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Indvielsen finder ligeledes sted på et tidspunkt, hvor Parlamentet har nået en slags politisk
modenhed takket være især de fremskridt, der er gjort i forbindelse med Maastricht- og
Amsterdamtraktaten. Det nyder fuld anerkendelse såvel inden for som uden for Unionens grænser.
Jeg glæder mig ligeledes over, at en række højtstående personer fra alle de europæiske institutioner,
herunder især fra Rådet, hvis formandskab for tiden varetages af Finland, er til stede her i dag, og
jeg hilser den finske premierminister Lipponen velkommen. Jeg hilser endvidere Kommissionen,
under ledelse af Romano Prodi, samt talrige ministre og repræsentanter for de nationale
parlamenter, samt selvfølgelig repræsentanter for Europarådet og Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol, der fortsat vil være vor nabo, og som så længe var vor vært,
velkommen.

Parlamentets demokratiske ansvar vil fremover udelukkende afhænge af de nye beføjelser, som
medlemsstaterne og de europæiske befolkninger har givet det. Jeg forsikrer alle, der med deres
tilstedeværelse har gjort denne indvielse til en europæisk begivenhed, at Parlamentet er sig sit
ansvar bevidst.

Måtte indvielsesceremonien i dag, som De, hr. Præsident, beærer med Deres tilstedeværelse, være
et symbol på enhed for alle Den Europæiske Unions borgere ved indgangen til år 2000. Jeg giver
hermed ordet til Republikken Frankrigs præsident.
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Fru formand,
Hr. formænd for de europæiske institutioner,
Hr. og fru ministre,
Ærede medlemmer af Europa-Parlamentet,
Mine damer og herrer.

Først vil jeg gerne takke Dem, fru formand, for den varme velkomst.

Deres valg til formand for Parlamentet sidste sommer kronede Deres store indsats som europæer. 15
år som folkevalgt repræsentant har vundet Dem Deres kollegers respekt og derudover respekt hos
alle, som kæmper for Europa.

Jeg vil også gerne, som De allerede har gjort, nævne Louise Weiss, som denne bygning nu er
opkaldt efter. Hun var fra Alsace, men havde også tyske, østrigske og tjekkiske rødder. Gennem
hele sit liv arbejde hun for Europa. I dette ofte tragiske århundrede troede hun i modvind og
modgang på udsoning og en union mellem vore folk. De ved måske allerede, at det var på min
opfordring, at denne utrættelige aktivist i kvinde- og Europasagen i 1979, da hun var 86 år gammel,
for første gang indvilligede i at stille op til et valg. Hendes indsats kunne hermed kanaliseres
gennem denne Forsamling.

Denne indvielse, mine damer og herrer, er en vigtig dato i Parlamentets historie. Hvor lang er vi
ikke nået fra det første møde i 1962 i Den Fælles Forsamling i Den Europæiske Kul- og Stålunion
og fra det første almindelige direkte valg for nu allerede 20 år siden.

Parlamentet får hver dag styrket sin legitimitet og sin rolle og var nødt til at gøre sig selvstændig i
forhold til Europarådet, som har været vært for det i et halvt århundrede. Det var ikke blot ønskeligt
men også nødvendigt at råde over sin egen bygning.

Jeg vil gerne give udtryk for min anerkendelse af alle dem, som har arbejdet på denne enorme
byggeplads. Arkitekterne, Strasbourg-regionens tekniske tjenester, virksomhederne, teknikerne, og
arbejderne, som har deltaget i dette store eventyr i fire år for at give denne Europabygning til deres
repræsentanter.

Jeg takker de lokale og regionale myndigheder, regionen Alsace, departementet Bas-Rhin og byen
Strasbourg, som i samarbejde med staten har ydet deres bidrag til dette bygningsværk.

Strasbourg, som så ofte i historiens forløb har været i centrum for rivaliseringer i denne verdensdel,
er i dag et mønster på fred og demokrati i denne samme verdensdel. Som vært for Deres
Parlamentet men også for Europarådet med Menneskerettighedsdomstolen er Strasbourg på en
måde blevet hovedstaden for det europæiske borgerskab.

Vi må i dag begynde at tænke over, hvordan vi får liv i de forskellige hovedstæder i et udvidet
Europa. Forbindelserne mellem de byer, der er hjemsted for institutionerne, skal, som det er tilfælde
mellem medlemstaterne, være så tætte og bekvemme som muligt. Vi er udmærket klar over Deres
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ønsker, og De kan være forsikret om, at jeg i min stilling sammen med den franske regering gør mit
for at opfylde dem.

Da Deres Forsamling overtog de nye lokaler for seks måneder siden, blev der sagt og skrevet meget
om denne nye bygning og de vanskeligheder, man stødte på i de første uger. Der er kommet
berettiget kritik til udtryk, som deles af alle dem, parlamentarikere, assistenter, tjenestemænd,
journalister, teknikere og besøgende, som arbejder og færdes her. Jeg er overbevist om, at der er tale
om børnesygdomme, som det nok er meget vanskeligt at undgå, når man tager størrelsen af
byggepladsen i betragtning. De vil gradvist forsvinde takket være de energiske foranstaltninger,
som De, fru formand, sammen med generalsekretæren har taget, siden De blev valgt.

Jeg er sikker på, at alle hurtigt vil finde sig til rette her. Jeg håber, at man snart kun vil give udtryk
for beundring over denne smukke bygning, som danner en værdig ramme om den vigtige opgave,
som De har i henhold til traktaten, og som bliver stadig større. Deres institution, hvor vore
befolkninger kommer til orde, deltager i alle debatter, som foregår i Europa, og det udrundende år
vil uden tvivl være Europa-Parlamentets år.

Kommissionens kollektive afgang sidste forår som følge af vismandsrapporten, som De havde
foranlediget, betød afslutningen af en epoke. Det satte en stopper for en måske for teknokratisk og
for hemmelighedsfuld opfattelse af opbygningen af Europa. Deres omhyggelige kontrol med
anvendelsen af EUs midler har vist, at De har til hensigt at bruge deres beføjelser i fuld
udstrækning. Man må én gang for alle opgive idéen om, at Europa-Parlamentet kun har få
beføjelser. I den række af traktater, som Unionen har udviklet sig igennem, har Europa-Parlamentet
hele tiden fået udvidet sit kompetence- og ansvarsområde. Oprindeligt havde Parlamentet kun
budgetbeføjelser, men gennem Maastricht-traktaten fik det status som medlovgiver, hvilket
yderligere blev cementeret for nogle måneder siden gennem Amsterdam-traktaten.

Med udvidelsen af den fælles beslutningsprocedure er der kun ganske få områder, som i dag
unddrager sig Deres bidrag og de europæiske borgere, som opmærksomt har fulgt høringernes af
kandidaterne forud for udnævnelsen af den nye Kommission, har kunne få indblik i Deres
institutions rolle, men kunne også danne sig et billede at den upartiskhed og kompetence, som De
hver især bidrog med i udnævnelsesproceduren for medlemmerne af Europa-Kommissionen. Jeg vil
gerne på dette sted give udtryk for min anerkendelse af det arbejde, der udføres her, hvad enten det
er i udvalgene, på plenarmøderne eller i forligsudvalget mellem Dem og Rådet, der er den virkelige
esse, hvor Europas love smedes.

Dette daglige lovgivnings- og kontrolarbejde er blevet en væsentlig del at livet i Unionen uden at
det rører ved Rådets og Kommissionen prærogativer, da vi alle er interesseret i at bibeholde den
institutionelle balance som nedfældet i traktaten. Og der vil ske en yderligere udvikling i Deres rolle
med de nye reformer af institutionerne, som Det Europæiske Råd vedtog at indlede behandlingen af
på mødet i Helsinki, og jeg vil gerne i den forbindelse have lov til at give udtryk for min
anerkendelse af det afgående formandskab, som udførte et enestående forarbejde, som sikrede et
vellykket topmøde i Helsinki.
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Parallelt med den planlagte udvidelse af kvalificerede flertalsafstemninger til nye områder
forekommer det mig naturligt, at Parlamentets beføjelser som medlovgiver udvides til de samme
områder. Det er nødvendigt, at De får mulighed for at fremsætte Deres synspunkter om denne
institutionelle reform. Det er Deres ønske, og Det Europæiske Råd har på sit møde i Helsinki truffet
afgørelse i den retning. Det er med et åbent sind, at jeg vil sikre mig, at de bliver ført ud i livet
under det franske formandskab, som jeg håber vil være i stand til at afslutte arbejdet i
regeringskonferencen. Og det glæder mig, fru formand, at De, efter de gode erfaringer som vi netop
har oplevet i Helsinki, fremover på hvert møde i Det Europæiske Råd vil kunne føre en virkelig
politisk dialog med stats- og regeringscheferne og ikke blot holde en programtale.

Deres Forsamling er en institution, hvis magt vokser i Unionen, men alt for mange europæere har
endnu for lidt kendskab til Deres rolle. Et bevis herpå er den lave valgdeltagelse ved valget til
Europa-Parlamentet i næsten alle medlemsstater. Lad os derfor arbejde sammen om at udbrede
kendskabet til Europa-Parlamentet. Lad os arbejde sammen om at få valgmåden i hele Europa
udformet på en sådan måde, at den bringer vælgere og de folkevalgte repræsentanter i Strasbourg så
tæt på hinanden som muligt. Lad os endelig få vedtaget en medlemsvedtægt, som respekterer alle
Parlamentets prærogativer.

Alt dette vil bidrage til at gøre vore medborgere bedre bekendt med deres repræsentanter. Alt dette
vil tilskynde dem til at styrke deres dialog med medlemmerne af Europa-Parlamentet. De selv, fru
formand, giver et godt eksempel gennem Deres talrige offentlige taler, hvor De uden ophør
forklarer Deres institutions rolle, hvorved De giver Deres Parlament et stærkt, viljestærkt og
beredvilligt image. Og det er sandt, at deres engagement smitter. Ærede medlemmer. Dette
oplysningsarbejde bør ikke begrænse sig til at skabe et bedre image af Deres institution. Vi er alle
sammen klar over det. Det, der nu er behov for for at få vore medborgere til i deres sind og deres
hjerte at bakke op om idéen, er at ændre de forestillinger, de har om Europa. Vore befolkninger ser
ofte Europa som teknokratisk, fjern og abstrakt. Vi hører deres kritik. Traktaterne og forordningerne
er obskure. Unionen beskæftiger sig for lidt med dagligdags ting. Den sætter ofte grænser. Den
respekterer ikke i tilstrækkelig grad nærhedsprincippet, men samtidig beskæftiger den sig ikke i
tilstrækkelig grad med de store problemer som f.eks. arbejdsløshed, social udstødelse,
narkotikamisbrug og kriminalitet. Lad os i fællesskab svare på kritikken.

Selvfølgelig skal vi gøre mere for bedre at samordne den økonomiske politik, styrke den sociale og
arbejdsmarkedsmæssige model og virkeliggøre en område med frihed, sikkerhed og retfærdighed.
Men først må vi forklare vore borgere, hvad Unionen allerede har bragt dem, alt det, som den sikrer
dem, hvordan den beskytter dem, og gør det muligt for dem at leve bedre. Vi må simpelthen
forklare dem, hvordan den fungerer. Vi har indledt et sådant oplysningsarbejde med alle til rådighed
stående midler i forbindelse med euroen. Indførelsen af den i form af sedler og mønter vil radikalt
ændre befolkningens mentalitet og vaner. Det vil tilskynde dem til i dagligdagen at tænke og handle
europæisk. Vi her forberedt denne kulturrevolution, og befolkningen ser positivt på denne overgang
til euroen, fordi vi har afsat de nødvendige ressourcer til at forklare den det og få dem til at forstå.

Vi bør anvende samme pædagogiske strategi og gennemføre en hel række informationskampagner
for at få befolkningen til bedre at forstå det europæiske projekt i sin helhed, til bedre at forstå
institutionerne og til bedre at forstå vores politik. For at kunne gøre denne nødvendige indsats er det
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nødvendigt at afsætte de nødvendige bevillinger til det. Der skal også ske en mobilisering af alle
politiske ansvarlige, og De, som er valg ved almindelige direkte valg, bør gå i spidsen og vise vejen.
Men for at få alle til at slutte op, er det også nødvendigt, at vi er i stand til at give Europa et reelt
indhold. Vi må opbygge et borgernes Europa, som alle gradvist føler sig som aktør i. Vi skal bygge
en fælles identitet samtidig med, at vi respekterer de nationale identiteter og de befolkninger, som
Unionen er sammensat af, at vi respektere deres sprog og deres kultur. Vore befolkninger vil ikke
opløses eller fare vild i Europa. Vores opgave er at bygge dette store fælles hus, hvor alle føler sig
hjemme. Et hus, hvor alle bor sammen i solidaritet, men hvor her enkelt bevarer sine velkendte
omgivelser.

Der blev gjort vigtige fremskridt på Det Europæiske Råds møde i Helsinki, mens andre vil blive
taget i det kommende år. Europas stigende magt og den opfattelse, som vore store partnere har af
os, bidrager til at give borgerne et positivt billede af Europa og sig selv.

Mine damer og herrer, det er de opgaver, som vi som politiske ledere og folkevalgte repræsentanter
i Unionen skal beskæftige os med. Frankrig vil efter Portugal have æren af at føre forsædet i
Unionen til næste år og lede Unionen på tærsklen til det tredje årtusinde. Dets prioriteter svarer –
det ved jeg - til Deres Forsamlings prioriteter: et Europa præget af menneskelighed, viden og
innovation, et charter om grundlæggende rettigheder, reform af institutionerne, udvidelse og et
europæisk forsvar. De kan være forsikret om, at mit land vil inddrage Dem i fuld udstrækning i
forhandlingerne under dets formandskab.

Om nøjagtig et år vil jeg vende tilbage til denne mødesal for at gøre status over disse seks måneders
formandskab. Vi kan ved den lejlighed se på de fremskridt, der er gjort. Jeg er overbevist om, at vi
med den samme vision for Europa og med den samme målsætning for Unionen vil være i stand til
at gøre yderligere fremskridt. Vi vil gøre Unionen mere effektiv og solidarisk og give den en
identitet. Vi vil med andre ord have gjort den mere borgernær. I hvilken retning går Europa?
Hurtigere og længere end vi havde forestillet os. Jeg er sikker på, at det enogtyvende århundrede vil
se et humanistisk og rigt stærkt og pacifistisk Europa i første række blandt hovedaktørerne på
verdensscenen. Ja det enogtyvende århundrede vil og skal være præget af en europæisk renæssance.

Mine damer og herrer. Jeg takker Dem.
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