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Κύριε Πρωθυπουργέ και Προεδρεύοντα της Ένωσης,
Κυρίες και κύριοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων,
Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής,
Κύριε Ύπατε Εκπρόσωπε για την ΚΕΠΠΑ,
Κυρίες και κύριοι Υπουργοί,

Σας ευχαριστώ για την προσοχή που θα θελήσετε όπως συνήθως να δώσετε στην Πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο άνοιγµα αυτής της νέας συνεδρίασης του Συµβουλίου σας.

Aνάµεσα στα σηµαντικά ζητήµατα που βρίσκονται στην ηµερήσια διάταξή σας, θα ήθελα, αν δεν
έχετε αντίρρηση, να επικεντρώσω κατά κύριο λόγο την οµιλία µου στην κατάσταση που
δηµιουργήθηκε σε ολόκληρο τον κόσµο µετά την ολέθρια εκείνη 11η Σεπτεµβρίου, που φανέρωσε
στους πολίτες των κρατών µας το νέο πρόσωπο µιας διαρθρωµένης σε διεθνή κλίµακα
τροµοκρατίας.

Μετά την οµοφωνία των συναισθηµάτων και της αλληλεγγύης, η κοινή γνώµη των χωρών µας
αναµένει εκ µέρους σας µια πρώτη ευρωπαϊκή αξιολόγηση των δράσεων που αναπτύσσονται στην
Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσµο, και ειδικότερα των επιχειρήσεων που πρόσφατα ξεκίνησαν.

Η αξιολόγηση αυτή είναι επιθυµητή σε τρία επίπεδα: στρατιωτικό, ανθρωπιστικό και πολιτικό. Από
την πλευρά µου θα ήθελα να σταθώ κυρίως στο ανθρωπιστικό και στο πολιτικό σκέλος.

Όλες οι ανθρωπιστικές οργανώσεις εκπέµπουν σήµα συναγερµού για το πρόβληµα που
δηµιουργείται µε τον ερχοµό του χειµώνα στο Αφγανιστάν. Μόλις έρθει ο χειµώνας, δηλαδή σε
λίγες εβδοµάδες, θα είναι αδύνατο να µεταφερθούν τρόφιµα, σκεπάσµατα,  σκηνές και φάρµακα
στα βουνά που καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος της χώρας αυτής. Όσοι δραστηριοποιούνται επί
τόπου κάνουν λόγο για 10 εκατοµµύρια ενηλίκων, παιδιών και ηλικιωµένων οι οποίοι, ύστερα από
τρία χρόνια ξηρασίας, θα βρεθούν µπροστά στον κίνδυνο του λιµού και του σχεδόν βέβαιου
θανάτου. Η προοπτική µιας ανθρωπιστικής καταστροφής µας θέτει µια δραµατική πρόκληση.

Έτσι, δεν έχω αµφιβολία ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα απευθύνει ένα πολύ ισχυρό µήνυµα προς
τον αφγανικό λαό και προς το σύνολο του αραβο-µουσουλµανικού κόσµου.

Το µήνυµα αυτό πρέπει να χαρακτηρίζεται από τρεις κατευθύνσεις:

Κατά πρώτο λόγο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σύνδεση µε τον ΟΗΕ και τις Ηνωµένες Πολιτείες,
πρέπει να δεσµευθεί να επιστρατεύσει από τώρα όλα τα µέσα που απαιτούνται έτσι ώστε να είναι
σε θέση, αµέσως µόλις αυτό γίνει δυνατό, να εξασφαλίσει εγκαίρως και µε τη συνεργασία των
ανθρωπιστικών οργανώσεων, τη χειµερινή επιβίωση του πληθυσµού, και όχι απλώς
αποσπασµατικά αλλά στο ύψος του τεράστιου προβλήµατος που τίθεται. Το Συµβούλιο Γενικών
Υποθέσεων στις 17 Οκτωβρίου δεσµεύθηκε στην κατεύθυνση αυτή και µπορείτε να υπολογίζετε
στην στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο προτίθεται να µεριµνήσει ώστε, µέσω του
κοινοτικού προϋπολογισµού, να χρησιµοποιηθούν σηµαντικά οικονοµικά µέσα για τη βοήθεια σε
έναν απελπισµένον πληθυσµό.
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Κατά δεύτερο λόγο, η Ένωση πρέπει να επιβεβαιώσει τη θέλησή της να βρεθεί στην πρωτοπορία
της ανοικοδόµησης της χώρας, αµέσως µόλις κάτι τέτοιο καταστεί δυνατό µε την επάνοδο της
οµόνοιας και της ελευθερίας. Για την καταστροφή των µετόπισθεν της τροµοκρατίας επιβάλλεται η
προηγούµενη εξουδετέρωση της υποδοµής του καθεστώτος των Ταλιµπάν. Αλλά οι επιχειρήσεις
αυτές δεν κατευθύνονται εναντίον του αφγανικού λαού, ο οποίος έχει ήδη εξουθενωθεί από 20
χρόνια πολέµων.

Τέλος, η Ευρώπη πρέπει να επιβεβαιώσει τη θέλησή της να καταβάλει κάθε προσπάθεια, σε
σύνδεση µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, έτσι ώστε η ενδεχόµενη παράταση των στρατιωτικών
πληγµάτων να µην εµποδίσει τη διανοµή της ανθρωπιστικής βοήθειας πριν από τον µοιραίο ερχοµό
του χειµώνα.

Εάν δεν συµβεί αυτό, υπάρχει κίνδυνος η καταπολέµηση της τροµοκρατίας να µην επιτύχει τους
στόχους της, δεδοµένου ότι η επιδίωξη µιας δίκαιης υπόθεσης θα στοίχιζε εκατοµµύρια αθώα
θύµατα. Κάτι τέτοιο δεν θα το συγχωρούσαν στο δυτικό κόσµο.

Σε πολιτικό επίπεδο, η Ένωση πρέπει να βρεθεί στην πρωτοπορία των προσπαθειών για να
προετοιµαστούν οι προϋποθέσεις για µια δηµοκρατική κυβέρνηση εθνικής ενότητας, αµέσως µόλις
ανατραπεί, όπως επιβάλλεται να γίνει, το αποκρουστικό καθεστώς των Ταλιµπάν.

Η Βόρεια Συµµαχία φαίνεται να έχει επίγνωση της ανάγκης γι' αυτή την εθνική πολυεθνοτική
ενότητα.

Ορισµένοι, επικαλούµενοι διπλωµατικούς λόγους, εξετάζουν το ενδεχόµενο,σε αυτή τη µελλοντική
κυβέρνηση εθνικής ενότητας, να συµµετάσχουν προσωπικότητες που έχουν σχέσεις µε το
καθεστώς των Ταλιµπάν, οι οποίες χαρακτηρίζονται, για την περίσταση, "µετριοπαθείς". Αλλά
επιβάλλεται να δείξουµε σύνεση.

Αυτό που πρέπει να καταστήσουµε δυνατό, σεβόµενοι τη θέληση των ίδιων των αφγανών, δεν είναι
µια εθνική ενότητα βιτρίνας, είναι µια κυβέρνηση ικανή για µακρόπνοη συνοχή, εποµένως
αντιπροσωπευτική όλων των εθνοτικών οµάδων, και που να σέβεται τις οικουµενικές αξίες του
ανθρώπου, και ιδίως των γυναικών, αξίες τις οποίες εξευτέλισαν σε µόνιµη βάση οι Ταλιµπάν και
όσοι τους υπηρέτησαν. Ο αφγανικός λαός θα πρέπει να εκφράσει το ταχύτερο δυνατό τη βούλησή
του µε εκλογές µε καθολική ψηφοφορία.

Από πολιτική επίσης άποψη, θα προσέθετα εκφράζοντας την προσωπική µου γνώµη, ότι µου
φαίνεται επικίνδυνο να αφήσουµε να αιωρείται το ενδεχόµενο στρατιωτικών πληγµάτων εναντίον
άλλων χωρών εκτός από το Αφγανιστάν. ∆ιαπιστώνω άλλωστε ότι, χάρη στις επιφυλάξεις που
διατυπώθηκαν, ιδίως τις ευρωπαϊκές, εδώ και µερικές µέρες δεν γίνεται λόγος για την απειλή αυτή.

Οποιαδήποτε λανθάνουσα απειλή εναντίον άλλων κρατών, η οποία θα γινόταν αντιληπτή ως
µονοµερής, ή ακόµα χειρότερα προσχηµατική ενέργεια , το µόνο που θα κατόρθωνε θα ήταν να
σπείρει τη σύγχιση σχετικά µε τους σκοπούς της συµµαχίας, που θα έχανε έτσι το σθένος της. Η
απειλή αυτή δεν θα µπορούσε παρά να αυξήσει τα αισθήµατα συλλογικής πικρίας και να οδηγήσει
στη διάλυση της διεθνούς ενότητας που δηµιουργήθηκε µετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου.
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Πράγµατι, ποιός δεν βλέπει ότι η πικρία του "κόσµου των φτωχών" εναντίον του "κόσµου των
πλουσίων" θα µπορούσε κάλλιστα να ηρωοποιήσει πλαστούς "Ροµπέν των δασών", ακόµα και τον
πιο εγκληµατικό και καταζητούµενο από αυτούς;

Σε µια πιο µακροπρόθεσµη προοπτική, το χάσµα του επιπέδου ζωής, που συνεχίζει να αυξάνεται
ανάµεσα σε αυτούς τους δύο κόσµους, τον Βορρά και το Νότο, δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει να
διευρύνεται ατιµωρητί στον αιώνα που µόλις άρχισε. Πέρα από βασικά ζητήµατα οικουµενικής
γενναιοδωρίας και αλληλεγγύης, είµαστε υποχρεωµένοι να διαπιστώσουµε ότι αυτή ή έλλειψη
ισορροπίας κινδυνεύει να αποτελέσει γόνιµο έδαφος για την ανάπτυξη της τροµοκρατίας.

Προκειµένου να εδραιώσει την αµοιβαία κατανόηση και ανεκτικότητα ιδίως µεταξύ των λαών στις
δύο όχθες της Μεσογείου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε την πρωτοβουλία σε συµφωνία µε τον
κ. Abdelwahad RADI, Πρόεδρο του κοινοβουλίου του Μαρόκου, για τη σύγκληση έκτακτης
συνόδου του Ευρωµεσογειακού Κοινοβουλευτικού Φόρουµ, η οποία θα διεξαχθεί στις 8 προσεχούς
Νοεµβρίου στις Βρυξέλλες.

Στο πλαίσιο αυτό, όσο θα συνεχίζεται η σύρραξη µεταξύ ισραηλινών και παλαιστινίων, η διεθνής
τροµοκρατία δεν θα σταµατήσει να βρίσκει εθελοντές. Στις λεγόµενες "επιλεκτικές" δολοφονίες
των µεν απαντούν σήµερα οι δολοφονίες των δε, σε επίπεδο ολοένα και υψηλότερο. Αυτός ο
δραµατικός φαύλος κύκλος δεν έχει άλλη διέξοδο πλην της πολιτικής.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιµά δικαίως όλες τις προσπάθειες ειρηνευτικού διαλόγου που
αναπτύσσει η Ένωση αυτή τη στιγµή. Εκφράζω φόρο τιµής σε όλους όσοι δραστηριοποιούνται.

Την περασµένη Τρίτη στο ∆ουβλίνο, όπου βρισκόµουν σε επίσηµη επίσκεψη, είχα την ευκαιρία να
συναντηθώ µε τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής. Στο ερώτηµα που του έθεσα, τι
χρησιµότερο µπορεί να πράξει η Ευρώπη αυτή τη στιγµή, ο κ. Αραφάτ εξέφρασε ιδίως την
επιθυµία να ενισχύσει η ΕΕ την παρουσία της επί τόπου. Το Συµβούλιο της 10ης Οκτωβρίου
εξέφρασε την επιθυµία να συµφωνήσουν τα δύο µέρη σε έναν αµερόληπτο µηχανισµό επιτήρησης.
∆εν έχετε τη γνώµη ότι, σε πρώτη φάση, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα µπορούσε να εξετάσει την
αύξηση του αριθµού των ευρωπαίων εµπειρογνωµόνων, οι οποίοι είναι επιφορτισµένοι µε την
παρακολούθηση της κατάστασης από πλευράς ασφαλείας, και που βρίσκονται ήδη εκεί αλλά σε
πολύ µικρό αριθµό; Μπορώ να σας πω ότι ήδη θεωρούνται σηµαντικός παράγοντας.

*
*    *

Οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου προκάλεσαν τον αποτροπιασµό ολόκληρου του κόσµου. Αλλά,
τη στιγµή αυτή που ανοίγει το Συµβούλιό σας, µια νέα απειλή, χηµική ή βακτηριολογική, γίνεται
αντιληπτή από το σύνολο των ευρωπαίων ως κίνδυνος που πλησιάζει.

Οι συµπολίτες µας περιµένουν από αυτή τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου µια
απάντηση, όχι απλώς σε εθνικό επίπεδο, αλλά για µια ακόµη φορά ευρωπαϊκή, στο ερώτηµα που
όλοι θέτουν: "τι αποφασίζει να κάνει η Ευρώπη για να αποκρούσει αυτή τη νέα χηµική και
βακτηριολογική απειλή;"
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Για να εκδηλωθεί αυτή η αλληλεγγύη στην εφαρµογή µετρων προστασίας των πληθυσµών, θα
ήθελα να σας προτείνω, εάν δεν το έχετε ήδη προβλέψει, να διεξαχθεί προσεχώς ένα έκτακτο κοινό
συµβούλιο των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας, το οποίο να εγκρίνει συγκεκριµένα κοινά
µέτρα, ιδίως στον ιατρικό τοµέα και στον τοµέα της πολιτικής προστασίας.

Σε δικαστικό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδοκιµάζει τις προσπάθειες των διάφορων
Συµβουλίων που έχουν διεξαχθεί µετά την έκταση σύνοδο του Ευρωπαϊκού σας Συµβουλίου της
21ης Σεπτεµβρίου. Οφείλω να σας εκφράσω την ανησυχία µου για τις αβεβαιότητες που
περιβάλλουν ορισµένες από τις προτάσεις που συζητούνται, ιδίως σχετικά µε το ευρωπαϊκό
ένταλµα σύλληψης και τον κοινό ορισµό των τροµοκρατικών εγκληµάτων. Το Συµβούλιο δεν
κατόρθωσε µέχρις στιγµής να επιτύχει τον απαραίτητο συµβιβασµό, κάτι για το οποίο εκφράζω τη
λύπη µου. Ωστόσο, έχω εµπιστοσύνη στη βελγική προεδρία, την προσήλωση της οποίας όλοι
αναγνωρίζουν, έτσι ώστε να τηρηθεί η καθορισµένη προθεσµία της 7ης ∆εκεµβρίου. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση δεν πρέπει να αφήσει ανεκµετάλλευτη την ευκαιρία που της παρουσιάζεται, υπό την πίεση
των γεγονότων, να πραγµατοποιήσει ένα ποιοτικό άλµα στην ευρωπαϊκή οικοδόµηση, ποιοτικό
άλµα που είναι απολύτως αναγκαίο.

Όπως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεισφέρει στο ακέραιο προκειµένου να υπάρξει
ταχεία δράση. Η αντιπροσωπεία µας έχει άρει τις επιφυλάξεις της σχετικά µε την έγκριση της
οδηγίας για καταπολέµηση της νοµιµοποίησης παράνοµων προσόδων. Παροµοίως, κατά την
τελευταία σύνοδό του στο Στρασβούργο, το Κοινοβούλιο ψηφισε µε διαδικασία επείγοντος το
κείµενο που αφορά τη δέσµευση των περιουσιακών στοιχείων των χαρακτηρισµένων
τροµοκρατικών οργανώσεων.

*
*     *

Ολοκληρώνοντας, θα αναφερθώ σύντοµα µόνον στα δύο άλλα ζητήµατα που βρίσκονται στην
ηµερήσια διάταξή σας: την επικείµενη άφιξη του ευρώ και τη µελλοντική µεταρρύθµιση της
Ένωσης.

Όσον αφορά το ευρώ, το Κοινοβούλιο επισύρει την προσοχή σας σε δύο βασικά ζητήµατα:

Το πρώτο αφορά την πρόταση κανονισµού που παρουσίασε η Επιτροπή σχετικά µε τα
διαµεθοριακά εµβάσµατα.

Το Κοινοβούλιο θα τοποθετηθεί κατά τη σύνοδο ολοµελείας του Νοεµβρίου στο Στρασβούργο.
Χωρίς να µπορώ να προδικάσω το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας, από τις εργασίες των επιτροπών
στις οποίες παραπέµφθηκε το κείµενο, φαίνεται ότι η πρόταση θα εγκριθεί χωρίς σηµαντικές
τροποποιήσεις. Το Κοινοβούλιο επιθυµεί ο κανονισµός αυτός να τεθεί σε ισχύ ήδη από την 1η
Ιανουαρίου 2002.

Έτσι, θα ήταν εξαιρετικά επιζήµιο αν το Συµβούλιο δεν κατορθώσει από πλευράς του να άρει τις
αντιρρήσεις ορισµένων κρατών µελών που διαφωνούν µε το κείµενο, ιδίως εκείνων που
επικαλούνται την ακόµη ιδιαίτερα διαδεδοµένη πρακτική της πληρωµής µε επιταγές και το γεγονός
ότι αυτές είναι ακόµη δωρεάν. Από πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκύπτει ότι το
µέσο κόστος ενός διαµεθοριακού τραπεζικού εµβάσµατος ύψους 100 ευρώ αυξήθηκε και πάλι
πρόσφατα και ανέρχεται σε 24 ευρώ, κάτι το οποίο είναι εντελώς απαράδεκτο.
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Το Κοινοβούλιο κατανοεί σαφώς ότι τα κράτη αυτά φοβούνται ότι η έγκριση του κανονισµού θα
αποτελέσει µια νέα ευκαιρία στις τράπεζες να επιχειρήσουν να επιβάλουν µια "αντιλαϊκή
επανάσταση": τις επί πληρωµή επιταγές. Αλλά είναι πολύ δύσκολο κάποιες εθνικές εξαιρέσεις, που
στηρίζονται στις δωρεάν επιταγές και, σε αντάλλαγµα, σε άτοκους λογαριασµούς όψεως, να
συνεχίσουν να αντιστέκονται για πολύ καιρό στην ανάπτυξη του διατραπεζικού ανταγωνισµού, ο
οποίος δεν θα πάψει να οξύνεται.

Το δεύτερο ζήτηµα στο οποίο θα ήθελα να επισύρω την προσοχή σας αφορά την κρίσιµη περίοδο
της γενικευµένης µετάβασης στο ευρώ, δηλαδή τις πρώτες ηµέρες του Ιανουαρίου. Παρά τις
προσπάθειες προετοιµασίας και ενηµέρωσης που καταβάλλονται σε όλα τα κράτη µέλη της ζώνης
του ευρώ, αναπόφευκτα θα υπάρξουν ταλαιπωρίες. Μπορεί να γίνουν πολιτικά καταστροφικές εάν
δεν συνοδευτούν από ισχυρό θετικό µήνυµα εκ µέρους των ανώτατων αρχών των κρατών µας.

Από την άποψη αυτή, εύχοµαι να µη δώσουµε στις δηµαγωγικές Κασσάνδρες την ευκαιρία να
εκµεταλλευτούν τα όποια προβλήµατα. ∆εν γίνεται αρκετός λόγος, σε όλα µας τα κράτη, αφενός
για όσα µας έχει ήδη προσφέρει το ευρώ, και ιδίως τη σταθερότητα του ενδοκοινοτικού
ανταγωνισµού, και για όσα µας προσφέρει αυτή τη στιγµή βοηθώντας µας να αντισταθούµε
καλύτερα όλοι µαζί στους κραδασµούς της νέας παγκόσµιας κρίσης.

*
*    *

Σχετικά µε την προσεχή µεταρρύθµιση της Ένωσης και στην προοπτική της διακήρυξης του Λέκεν,
το Κοινοβούλιο διαπιστώνει µε ικανοποίηση τον προσανατολισµό που υιοθέτησε το Συµβούλιο
Υπουργών υπέρ της µεθόδου της Συνέλευσης, η οποία θα προετοιµάσει τη ∆ιακυβερνητική
∆ιάσκεψη, κάτι το οποίο είχε το ίδιο ζητήσει.

Θέλω να επιστήσω ιδιαίτερα την προσοχή σας σε τρία βασικά ζητήµατα που µας απασχολούν όσον
αφορά τους όρους και τη σύνθεση της Συνέλευσης, θέµατα τα οποία, αν δεν κάνω λάθος, πρόκειται
να προδιαγραφούν κατά τη συνεδρίασή σας. Σε αναµονή των επίσηµων προτάσεων της ολοµελείας
µας, η οποία θα τοποθετηθεί επί του θέµατος το Νοέµβριο επιτρέψτε µου να επιµείνω σε αυτά τα
τρία κεφαλαιώδη ζητήµατα, για τα οποία ο κ. Napolitano, Πρόεδρος της Επιτροπής Συνταγµατικών
Υποθέσεων, έχει ήδη απευθύνει επιστολή στον κ. Michel, Προεδρεύοντα του Συµβουλίου.

Πράγµατι, πιστεύουµε, όπως άλλωστε και η COSAC, ότι είναι προτιµότερο να επιδιωχθεί η
συναίνεση σε ένα συνεκτικό σχέδιο, κάτι που δεν αποκλείει να παρουσιαστούν, σε ορισµένα
σηµεία, µειοψηφούσες απόψεις. Χωρίς κάτι τέτοιο, η Συνέλευση θα µετατραπεί σε ένα ακαδηµαϊκό
βήµα συζητήσεων και έτσι θα χάσει τη χρησιµότητά της. Το µέλλον της Ένωσης απασχολεί όλους
τους συµπολίτες µας. Η εµπειρία της Νίκαιας κατέδειξε ότι θέλουν να τους παρουσιάζονται σαφείς
προτάσεις.

Εκτός αυτού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυµεί επαρκή, και εποµένως ποσοτικά ικανοποιητική,
εκπροσώπηση των βουλευτών στη µελλοντική Συνέλευση. Εκτός αυτού, είναι ασφαλώς
διατεθειµένο - όπως άλλωστε έπραξε µε επιτυχία κατά την προηγούµενη Συνέλευση - να παράσχει
όλη την υλικοτεχνική βοήθεια που απαιτείται για την απόλυτη επιτυχία των εργασιών της
Συνέλευσης και επίσης να θέσει στη διάθεση του Συµβουλίου τους έµψυχους πόρους που διαθέτει
ώστε να αναλάβει, µαζί µε τη Γραµµατεία του Συµβουλίου και της Επιτροπής, τη Γραµµατεία της
Συνέλευσης.
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Μου φαίνεται κεφαλαιώδες, τη στιγµή αυτή που διαγράφονται µπροστά µας οι νέες προσχωρήσεις,
να εξασφαλίσουµε την επιτυχία της Συνέλευσης, η οποία όπως όλοι ξέρουν θα προετοιµάσει τις
εργασίες µιας διακυβερνητικής διάσκεψης που δεν θα έχει δικαίωµα αποτυχίας.

Και όσον φορά τη διεύρυνση, επιτρέψτε µου να υπογραµµίσω πόσο εντυπωσιάστηκα, µετά τις 11
Σεπτεµβρίου, από τη συνοχή µεταξύ ΕΕ και υποψήφιων χωρών. Η τρόϊκα, η οποία δεν εφείσθη
προσπαθειών στη διεθνή σκηνή, οµιλεί εξ ονόµατος όχι µόνον των ∆εκαπέντε αλλά και των
∆ώδεκα. Να ποια είναι η αυριανή Ευρώπη. Ας αξιοποιήσουµε λοιπόν αυτήν την ευκαιρία και για
να γίνει αυτό ας έχουµε κατά νου, σε κάθε στάδιο των διαπραγµατεύσεων που µπορεί ορισµένες
φορές να είναι δύσκολες, ποιο είναι το κεφαλαιώδες ζητούµενο.

_______________


