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Παρέµβαση της κ. Fontaine, 

 
Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο  
19 Ιουνίου 2000 

 
Santa Maria da Feira 

___________________ 
 
Κύριε Πρόεδρε του Συµβουλίου, 
Κυρίες και κύριοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, 
Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, 
 
 
 
Με την ευκαιρία αυτής της ∆ιάσκεψης Κορυφής που µας έφερε εδώ στη Feira, θα ήθελα 
κατ�αρχάς, µε σύντοµα αλλά πολύ ειλικρινή λόγια, να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ 
κύριε Πρωθυπουργέ της Πορτογαλίας και κύριε Υπουργέ Εξωτερικών για την αριστοτεχνική 
οργάνωση και την αποφασιστικότητα που χαρακτήρισαν την προεδρία σας σε µια στιγµή 
σηµαντική για την εξέλιξη της ευρωπαϊκής οικοδόµησης. 
 
Θα ήθελα να τονίσω ιδιαιτέρως τη συνεχή προσοχή που αποδίδατε στην ποιότητα των σχέσεων 
µεταξύ του Συµβουλίου και της Συνέλευσής µας. 
 
Από τον θετικό απολογισµό της εξάµηνης αυτής προεδρίας, θα ετόνιζα πιο συγκεκριµένα: 
 
- την ευρωπαϊκή διάσκεψη κορυφής της Λισαβώνας που εστιάστηκε στην κοινωνική 

διάσταση την οποία επιθυµούµε να προσδώσουµε στην ευρωπαϊκή οικοδόµηση, σε 
περιβάλλον που εξελίχθηκε σε ευνοϊκό από την ανάκαµψη της οικονοµικής µεγέθυνσης 
και τις ευκαιρίες που παρέχει η νέα οικονοµία των τεχνολογιών της επικοινωνίας. 
Καθορίζοντας σαφείς προσανατολισµούς στον τοµέα αυτόν, αυτή η διάσκεψη κορυφής 
έδωσε µια µη αντιστρέψιµη ώθηση που εναπόκειται στην προσεχή Γαλλική Προεδρία να 
την µεταστοιχειώσει σε πράξη. Γνωρίζουµε άλλωστε ότι αυτή είναι η επιθυµία της.. 

 
- Κατά δεύτερο λόγο, τα αποτελέσµατα της συνδιαλλαγής επί πολλών θεµάτων, που 

επιβεβαίωσαν ότι η διαδικασία συναπόφασης υπήρξε εν πολλοίς θετική και ότι θα 
µπορέσουµε, ελπίζω, στο πλαίσιο των προσεχών µεταρρυθµίσεων, να την επεκτείνουµε 
στο σύνολο των νοµοθετικών πράξεων που εµπίπτουν στην ειδική πλειοψηφία εντός του 
Συµβουλίου, όπως το επιθυµεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά, ασφαλώς, χωρίς να 
αποδυναµωθεί ο νοµοθετικός ρόλος του Κοινοβουλίου. Επ�αυτού, επιτρέψτε µου να σας 
πω ότι ο ορισµός της �νοµοθετικής πράξης� για τον οποίο θα γίνει σήµερα λόγος δεν 
είναι αποδεκτός για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναµένουµε λοιπόν νέες προτάσεις. 
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- την ώθηση που δόθηκε στην ∆Κ∆. Θα θέλαµε στην έκθεση της Προεδρίας να είχε δοθεί 
µεγαλύτερη ώθηση στην επέκταση της ηµερήσιας διάταξης. Μπορούµε ωστόσο να δούµε 
µε εν γένει θετικό µάτι τον τρόπο µε τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη 
εµπλακεί στις εργασίες της, µολονότι η συµµετοχή αυτή θα µπορούσε να βελτιωθεί. 

 
Οι νέες αυτές πρακτικές είναι καλοί οιωνοί για τη συνεργασία µεταξύ των οργάνων µας, την 
οποία θα ήθελα ακόµη πιο ενισχυµένη. Σ�αυτό ακριβώς το πνεύµα εργασθήκαµε µε την 
Επιτροπή από την εποχή που ανέλαβε καθήκοντα. Γνωρίζω ότι ορισµένα µέλη του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου θα ενδιαφέροντο για τις διαπραγµατεύσεις που διεξάγουµε µε στόχο να δώσουµε 
επίσηµο χαρακτήρα στις νέες σχέσεις µας. 
 
Με χαρά µου σας γνωστοποιώ ότι συµφωνήσαµε, λίαν προσφάτως, σχετικά µε συµφωνία 
πλαίσιο που εξυπηρετεί 2 µείζονες στόχους: 
 
1) να δοθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα µέσα για την άσκηση των αρµοδιοτήτων 

ελέγχου που του αναθέτουν οι Συνθήκες· 
2) να διατηρηθεί η ισχύς και η ανεξαρτησία της Επιτροπής στον ρόλο που της 

αναγνωρίζουν αυτές οι ίδιες Συνθήκες. 
 
Νοµίζω ότι ο Πρόεδρος PRODI θεωρεί, όπως κι εγώ, ότι η συµφωνία διαθέτει ισορροπία και θα 
επιτρέψει στα θεσµικά µας όργανα να αναπτύξουν τα αντίστοιχα προνόµιά τους µέσα σε κλίµα 
αµοιβαίας εµπιστοσύνης και συνεργασίας. Το δίδυµο ΕΚ/Επιτροπή είναι απαραίτητο για την 
καλή λειτουργία των οργάνων και τη µελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Όσον αφορά την εσωτερική λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα µέλη του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου θα εκτιµήσουν, πιστεύω, τις προόδους που επιτελέσαµε τελευταία 
προς την κατεύθυνση της θέσπισης ενιαίου καθεστώτος για τους ευρωπαίους βουλευτές. Τις 
προόδους αυτές άλλωστε παρακολουθεί τακτικά η οµάδα ad hoc που έχουµε συστήσει σε 
συµφωνία µε το Συµβούλιο και που εργάσθηκε µε εντατικούς ρυθµούς χάρις στις προσπάθειες 
της Πορτογαλικής Προεδρίας.. 
 
Πρώτα απ�όλα, το Προεδρείο µας έλαβε µέτρα που εγγυώνται την απόλυτη διαφάνεια όσον 
αφορά τη χρησιµοποίηση της αποζηµίωσης βοηθού. 
 
Κατά δεύτερο λόγο, οµάδα ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων µας υπέβαλε µόλις έκθεση που 
αναλύει την κατάσταση µε πολύ ευστοχία και εισηγείται προτάσεις για τις οποίες το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δεν έχει ακόµη αποφανθεί οριστικά, αλλά που φαίνονται µε την πρώτη µατιά να 
εµφορούνται από τους στόχους της διαφάνειας, της ευκρίνειας, της ισότητας και της 
αξιοπρέπειας του λειτουργήµατος, όπως το είχαµε θελήσει. 
 
Νοµίζω ότι η ανεπίσηµη υποδοχή των προτάσεων αυτών από ορισµένα µέλη του Συµβουλίου 
υπήρξε θετική και θα ήθελα να επαναλάβω τη βούλησή µας να ολοκληρωθεί κατά 
προτεραιότητα το θέµα αυτό. Πιστεύω πως διαθέτουµε σήµερα όλα τα στοιχεία για να 
προχωρήσουµε γρήγορα και ελπίζω ότι το ταχύτερο θα καταλήξουµε σε συµφωνία µε το 
Συµβούλιο. 
 
Και επιτρέψτε µου, πάντοτε µέσα σε αυτό το πνεύµα της διαφάνειας, να επιµείνω στο θέµα της 
απτής αναγνώρισης των πολιτικών κοµµάτων που έχουν συσταθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το 
Άµστερνταµ τα αναγνώρισε· τώρα µένει να τους δώσουµε σαφές καθεστώς και, εποµένως, να 
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τους παράσχουµε αυτόνοµη χρηµατοδότηση. Εκτιµούµε το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
µας διαµήνυσε τη βούλησή της να χρησιµοποιήσει το δικαίωµα πρωτοβουλίας της για να 
προτείνει τροποποίηση του άρθρου 191. 
 
Όσον αφορά τώρα τη ∆Κ∆, στις 13 Απριλίου 2000, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σαφείς 
στόχους ενόψει της ∆Κ∆. Τις επανέλαβε στις 15 Ιουνίου 2000. 
 
Τρεις θεµελιώδεις προσανατολισµοί, συγκεκριµένα, συγκεντρώνουν πολύ ευρεία πλειοψηφία : 
 
- η ειδική πλειοψηφία. Επιθυµούµε να καταστεί ο κανόνας στο Συµβούλιο, και η 

οµοφωνία η εξαίρεση. Ακόµη και αν τα µέλη του Συµβουλίου φαίνονται ήδη να 
συµφωνούν µε την ανάγκη να γίνει πιο ευλύγιστος ο µηχανισµός της στενότερης 
συνεργασίας, αυτή δεν θα επιλύσει τα προβλήµατα της ικανότητας λήψης αποφάσεων 
των οργάνων για όσα θέµατα άπτονται, πχ., της εσωτερικής αγοράς, και δεν θα µπορούσε 
να χρησιµεύσει ως άλλοθι για να καλυφθεί τυχόν ανεπαρκές αποτέλεσµα σχετικά µε τον 
τρόπο ψηφοφορίας στο Συµβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα επαγρυπνεί 
αδιαλείπτως και πρέπει να σας πω ότι λυπάται για την περισσή σύνεση που επιδεικνύει 
σήµερα η προπαρασκευαστική οµάδα· 

 
- ο δεύτερος προσανατολισµός προτεραιότητας για το Κοινοβούλιο αφορά τη φύση του 

Χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Η Συνέλευση, της οποίας πρόεδρος ήταν µέχρις 
προσφάτως ο κ. HERZOG, πραγµατοποίησε εξαιρετικό έργο στο οποίο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο συµµετέχει ενεργώς και για το οποίο θα σας µιλήσει σε λίγο ο κ. Mendez 
de Vigo. Θεωρούµε, όπως άλλωστε και η πλειονότητα των εθνικών κοινοβουλίων το 
εξέφρασε κατά την τελευταία COSAC, ότι η ένταξη του Χάρτη αυτού στις Συνθήκες έχει 
κεφαλαιώδη σηµασία. ∆ίδοντάς του µε τον τρόπο αυτό νοµική ισχύ, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, τις παραµονές µιας πρωτοφανούς µεγέθους διεύρυνσης, θα επιβεβαιώσει ότι 
βασίζεται προπάντων σε µια κοινότητα κοινών αξιών. Είµαι επίσης πεπεισµένη ότι ένα 
τέτοιο διάβηµα θα συµβάλει ώστε να δοθεί στην ευρωπαϊκή οικοδόµηση µια πνοή, ένα 
ιδεώδες, µια ψυχή, τελικά. Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια είναι πια πραγµατικότητα. Σηµαίνει 
ότι κάθε πολίτης διαθέτει δικαιώµατα, αισθάνεται ότι ανήκει σε µια κοινή µοίρα και έχει 
την πεποίθηση ότι µετέχει στην οικοδόµηση ενός προτύπου ευρωπαϊκής κοινωνίας. 

 
- ο τρίτος προσανατολισµός, που είναι τόσο πολύ επιθυµητός από το Κοινοβούλιό µας, 

εγνώρισε τις τελευταίες αυτές µέρες µια πολλά υποσχόµενη επικαιρότητα. Πρόκειται για 
την προοπτική να αποκτήσει η Ευρώπη Σύνταγµα και, προς τον σκοπό αυτό, να 
αναδιαρθρωθούν και να απλοποιηθούν οι Συνθήκες. Είναι άλλωστε δυνατό να αναληφθεί 
µια άµεση δράση πολύ βραχυπρόθεσµα: απόδειξη γι�αυτό είναι οι προτάσεις που 
προσφάτως διατύπωσε το Ευρωπαϊκό  Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, µετά από αίτηση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ∆είχνουν ότι οι σηµερινές Συνθήκες µπορούν να απλοποιηθούν 
χωρίς να τροποποιηθεί η θεσµική ισορροπία, και ότι η απλοποίηση αυτή µπορεί να 
συντελέσει αποτελεσµατικά στη διεργασία συνταγµατικοποίησης. 

 
Τέλος, στο πλαίσιο της διεργασίας αυτής, θα ήθελα να τονίσω πόσο µεγάλη σηµασία 
αποδίδει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην αναθεώρηση του άρθρου 7 της Συνθήκης, 
σχετικά µε τον σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Γνωρίζουµε τα σχέδια που 
υπάρχουν ήδη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει ακόµη εκφράσει γνώµη σχετικά 
αλλά, στο παρόν στάδιο, χαίρεται που αρχίζει µια νηφάλια συζήτηση για το καίριο αυτό 
πρόβληµα της λειτουργίας της Ένωσης. Επ�αυτού, η παράγραφος 8 του ψηφίσµατος που 
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εγκρίναµε στις 15 Ιουνίου «καλεί την Προεδρία του Συµβουλίου να αξιολογήσει τις 
σχέσεις µεταξύ των 14 κρατών µελών και της Αυστρίας και να αναπτύξει, µαζί µε όλα τα 
ενδιαφερόµενα µέρη στην ΕΕ, µια διαδικασία που θα οδηγήσει σε αποδεκτή λύση». 

 
Να καταστήσουµε αποτελεσµατικότερη τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να 
αποτρέψουµε τους κινδύνους εµπλοκών, να κάνουµε πιο ευλύγιστες τις προοπτικές 
στενότερης συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών που επιθυµούν να προχωρήσουν 
µπροστά αποφεύγοντας τις θεσµικές επικαλύψεις, να απλοποιήσουµε τις Συνθήκες και 
να επιβεβαιώσουµε την προσήλωσή µας στις δηµοκρατικές αρχές µε έναν χάρτη µε 
νοµική ισχύ, να δώσουµε απτή διάσταση στην ΚΕΠΠΑ, διαδικασία που ξεκίνησε στην 
Κολωνία και το Ελσίνκι µε την ενσωµάτωση της κοινοβουλευτικής της διάστασης, ιδού 
φιλόδοξοι στόχοι προς εκπλήρωση που προϋποθέτουν την κινητοποίηση όλων µας, 
συµπεριλαµβανοµένης της κοινής γνώµης των χωρών µας, εφόσον βεβαίως µπορέσουµε 
να τους κάνουµε προσιτούς στον καθένα. Αναµένοντας το αποτέλεσµα ενός πολύ 
ευρύτερου προβληµατισµού για το µέλλον µιας Ευρώπης των 28, οι πολίτες αυτοί έχουν 
ανάγκη από καθαρές ιδέες: θεσµικά όργανα διαφανή και σταθερά που θα εξασφαλίζουν 
ότι ισχύει το «διαφορετικοί αλλά ενωµένοι», για να παραθέσω το έµβληµα που 
υιοθετήθηκε πριν µερικές εβδοµάδες από 80.000 νέους των χωρών µας. 

 
∆εν αµφιβάλλω ότι η πορτογαλική προεδρία θα αποτελέσει σηµαντικό βήµα στον δρόµο 
προς τους φιλόδοξους αυτούς στόχους που είναι απαραίτητοι ώστε να ανακτηθούν οι 
συνθήκες για ένα νέο ξεκίνηµα της Ένωσης. 

 


