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Ordförande i rådet,
Stats- och regeringschefer,
Ordförande i kommissionen,
Höge representant för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken,
Ministrar.

Jag vill tacka EU:s tjänstgörande ordförande för att ha bjudit in Europaparlamentet till Europeiska
rådets extramöte. Det gläder mig särskilt eftersom jag själv önskat att parlamentet skulle få delta.

Idag vänder många, inte bara européer utan också en stor del av världens allmänhet, blicken mot
rådet. Rådet spelar en historisk roll nu, när världen frågar sig hur man på bästa sätt skall bekämpa
den terrorism som nyligen visat sig i sin mest fruktansvärda skepnad.

När Europaparlamentet sammanträdde här i Bryssel i onsdags, ville dess ledamöter att jag i den här
exceptionella situationen skulle förmedla tre budskap till er: solidaritet, beslutsamhet och
effektivitet.

Vi känner alla solidaritet med det amerikanska folket, vilket vi uttryckt med sinnesrörelse och sorg
när vi hedrat offren varav många var européer. Vi har lidit med dem. Vi känner oss alla berörda –
våra värderingar om frihet och rätt till livet har kränkts. Tyvärr vet vi att vi i Europeiska unionen
inte heller kan känna oss trygga. Också inom Europeiska unionen finns terroristhärdar som när som
helst skulle kunna rikta den här typen av storskaliga attentat mot Europa.

Vi måste reagera, och Europaparlamentet önskar intensivt att de femton medlemsstaterna agerar
gemensamt, inte bara i principförklaringarna – vilket är självklart och också redan har skett – utan
även i valet och genomförandet av åtgärder.

Europaparlamentet hoppas att USA, även om denna stat som det första direkta offret givetvis har
rätt att försvara sig, försöker undvika att reagera allt för ensidigt eller på ett sätt som kan uppfattas
som allt för ensidigt. USA:s svar måste kunna stödjas av bredast möjliga allians mellan alla de
stater som förbundit sig att stå vid dess sida, och jag noterar med intresse att den senaste
utvecklingen i den amerikanska administrationen verkar gå i den riktningen.

Vår församling har vid ett flertal tillfällen betonat att vi måste göra allt för att undvika att
likhetstecken sätts mellan islamisk fundamentalism och islam som helhet. Arabförbundets
ambassadörer vid Europeiska unionen, som ville träffa mig i tisdags för att uttrycka sin oro, anser
att risken för en sådan sammanblandning är mycket stor. Trots de upprepade och otvetydiga
deklarationer som de högsta myndigheterna i våra medlemsstater lägligt nog uttalat de senaste
dagarna, finns oron kvar och den växer.

I våra länder lever stora grupper muslimer och vi har goda förbindelser med arabvärlden. Dagens
kris bör leda till att vi intensifierar dessa förbindelser, särskilt genom att återuppta dialogen mellan
Europa och länderna i Medelhavsområdet och i ett vidare perspektiv mellan Europa och den
muslimska världen. Europaparlamentet avser att arbeta för att detta görs.
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Vi vet alla att regionala konflikter som får pågå alltför länge utan någon lösning utgör myllan där
terrorismen frodas. Ett exempel på detta är Mellanöstern. Den onda spiralen som håller på att
utvecklas där måste stoppas. Jag skulle i detta sammanhang vilja hedra den höge representanten för
den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, Javier Solana, liksom det belgiska
ordförandeskapet och de ministrar som ser till att vi har ständig representation hos israelerna och
hos palestinierna. Förutom deras arbete bidrar även de viktigaste aktörernas rättsanda till några
glimtar av hopp. Trots återkommande incidenter i området, har spänningen tydligt minskat, och jag
hoppas att Israels premiärminister häver de villkor som han ställt för ett möte mellan Shimon Peres
och Yassir Arafat. Inga framsteg kommer att kunna göras om inte dialogen återupptas. Om fred inte
kan uppnås i denna region kommer konflikten att innebära ett hot för hela världen.

Jag är övertygad om att ni på mötet här idag kommer att finna de bästa instrumenten för Europeiska
unionen i den gemensamma kampen mot terrorismen. Inom Europeiska unionen har samma
solidaritet riktats mot alla demokratiska grupper i Spanien som kämpar mot ETA:s terroristaktioner.
I samma anda tog vi för några månader sedan i Strasbourg emot Ahmad Shah Massoud, som ledde
kampen mot talibanerna i Afghanistan.

Detta är ett politiskt framsteg som Europaparlamentet sedan länge framfört önskemål om. I denna
fråga är parlamentet överens med kommissionen som i onsdags redogjorde för sina förslag, vilka till
stor del influerats av de rekommendationer som parlamentet för länge sedan och nyligen lagt fram.

Javisst måste vi ha befogenhet att fatta europeiska anhållningsbeslut! Javisst måste vi ha en
europeisk åklagare! Javisst måste Eurojust påbörja sin verksamhet så snart som möjligt! Javisst
måste Europol spela en större roll vad gäller samordningen! Javisst kan det rättsliga och polisiära
samarbetet införlivas i gemenskapens behörighetsområde! Javisst kan kampen mot organiserad
brottslighet i alla dess former, i synnerhet kampen mot ekonomisk brottslighet och vapensmuggling,
införlivas i gemenskapens behörighetsområde.

Dessa är de direkta åtgärder som parlamentet uppmanar er att vidta här i kväll, för att få till stånd en
avgörande politisk impuls. Rådet träffade igår en politisk överenskommelse som underlättar
åtgärdernas genomförande, under förutsättning att man före decembers början slutgiltigt undanröjer
de hinder som står i vägen för en harmonisering av straffrätten i enlighet med Amsterdamfördraget.
Européerna förväntar sig att detta genomförs. Åtgärderna behövs för att lugna européerna och de
behövs för att genomföra ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i enlighet med Europeiska
rådets beslut i Tammerfors.

Men för att bli effektiva måste vi ändra vår mentalitet och vårt handlande. Samtliga säkerhetsorgan
måste samarbeta förbehållslöst. När det gäller de oerhörda faror som vi nyss så brutalt fick uppleva
kan vi bara uppnå internationell säkerhet, eller ingen säkerhet alls. Genom att medlemsstaterna nu
agerar gemensamt på bästa sätt kan Europeiska unionen också agera effektivt gentemot sina
internationella partner.

De ekonomiska konsekvenserna av förra veckans attentat kommer med all säkerhet kräva er
uppmärksamhet, eftersom delar av vår ekonomi, inte minst sysselsättningen, kan komma att drabbas
mycket hårt. När euron nu skall införas i mer än 300 miljoner européers dagliga liv måste det nära
samarbetet, som är så viktigt för säkerheten, tillämpas på det ekonomiska området. Vi måste finna
en lösning på gemenskapsnivå och inte femton olika lösningar på nationell nivå.
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De senaste dramatiska händelserna innebär att Europeiska unionen måste handla omedelbart. De
nya utmaningarna kräver att kvalitativa framsteg görs när det gäller byggandet av Europa. Den
allmänna debatt som utlösts om Europas framtid, med tanke på den tidsfrist som fastställdes i Nice,
och som utlöper 2004, är viktig, inte minst i detta sammanhang.

Bästa stats- och regeringschefer, jag försäkrar er att Europaparlamentet kommer att stå bakom de
beslutsamma åtgärder som ni anser måste vidtas för att klara den prövning som Europa och hela
världen nu står inför och måste övervinna.

____________________


