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Κύριε Πρόεδρε του Συµβουλίου, 

Κυρίες και κύριοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, 

Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, 

Κύριε Ύπατε Εκπρόσωπε για την ΚΕΠΠΑ, 

Κυρίες και κύριοι υπουργοί, 

 

Το 1975, εδώ στο Ελσίνκι, η Φινλανδία υποδεχόταν τη ∆ιάσκεψη που εµφύσησε τον δυναµισµό της 
ειρηνικής συνύπαρξης. Εικοσιτέσσερα χρόνια αργότερα, και πάλι εδώ, στο Ελσίνκι, το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο πρόκειται να δροµολογήσει τη διαδικασία θεσµικών µεταρρυθµίσεων που θα ανοίξουν το 
δρόµο στην ένταξη νέων κρατών µελών. 

Θέλω να υπογραµµίσω τη σύµπτωση αυτή, η οποία τιµά τη Φινλανδία, κύριε Πρόεδρε, καθώς και τα 
εξαιρετικά βήµατα προόδου που σηµειώθηκαν χάρη στην πτώση του τείχους του Βερολίνου, της οποίας 
µόλις εορτάσατε, κύριε Καγκελάριε Σρέντερ, τη δέκατη επέτειο, µαζί µε την ενοποιηµένη Γερµανία και µε 
ολόκληρη την Ευρώπη. 

Στον κ. Ύπατο Εκπρόσωπο για την ΚΕΠΠΑ, ο οποίος µόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του έχοντας υψηλά 
οράµατα, απευθύνω τις ευχές του Κοινοβουλίου για την ευόδωση της εξαιρετικά σηµαντικής αποστολής 
του. 

Τη στιγµή που, για µια ακόµη φορά, ένας λαός, εννοώ τον τσετσενικό λαό, υφίσταται τα πάνδεινα από τα 
ρωσικά στρατεύµατα �αποκλεισµό και βοµβαρδισµούς αθώων- µου φαίνεται απολύτως απαραίτητο η ΕΕ 
να ασκήσει αποτελεσµατικές πιέσεις στη ρωσική κυβέρνηση. ∆εν αγνοώ ότι οι αποφάσεις που θα 
χρειαστεί να λάβετε µπορεί να έχουν σοβαρές  συνέπειες. Όπως και να έχει το πράγµα, και επειδή τα 
∆ικαιώµατα του Ανθρώπου είναι έννοια οικουµενική, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 18 Νοεµβρίου 
ζήτησε σαφώς να παγώσει κάθε νέα σύµβαση στο πλαίσιο του κονδυλίου TACIS υπέρ της Ρωσίας. 
∆εδοµένου ότι η Ρωσία δεν ανέστειλε τις στρατιωτικές επιθέσεις της, σας ζητώ να ανταποκριθείτε στην 
προσδοκία µας. 

Ως προς το θέµα αυτό, χαιρετίζω τη συµφωνία στην οποία κατέληξαν οι υπουργοί σας στον τοµέα της 
ευρωπαϊκής άµυνας. Το Κοινοβούλιό µας το οποίο από µακρού χρόνου απευθύνει εκκλήσεις για 
αποφασιστικές ενέργειες στον τοµέα αυτό, είµαι βέβαιη ότι δεν µπορεί παρά να εγκρίνει τη δηµιουργία 
δύναµης ταχείας αντίδρασης, ικανής να παρεµβαίνει στο εγγύτατο µέλλον, αναλαµβάνονται αποστολές 
διατήρησης της ειρήνης. Προκειµένου η ΕΕ να αποκτήσει πλήρη υπόσταση και να έχει αυτονοµία, πρέπει 
να διαθέτει µέσα αντάξια των φιλοδοξιών της. Προς τούτο χρειάζονται στρατεύµατα, υλικό και θεσµοί. Η 
κοινή γνώµη των χωρών µας αναµένει µε ανυποµονησία την απόφασή σας. 

----- 

Ως προοίµιο στην έναρξη των εργασιών σας, θέλετε φυσικά να ακούσετε τη γνώµη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Αντιλαµβάνοµαι την τιµή και τη σηµασία αυτού του γεγονότος, την παραµονή της 
∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης που θα οδηγήσει στη νέα Συνθήκη που προορίζεται να συµπληρώσει εκείνη 
του Άµστερνταµ, και σας ευχαριστώ. 

Οι βασικές προτάσεις και ανησυχίες του Κοινοβουλίου, τις οποίες ψήφισε στις 18 Νοεµβρίου και 2 
∆εκεµβρίου, και οι οποίες σας έχουν διαβιβαστεί, εµπνέονται από δύο στοιχεία: πείρα και προσδοκία. 

 

Το δίδαγµα από τα πολιτικά σφάλµατα του παρελθόντος 

Η πρώτη παράµετρος αφορά τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι λαοί των χωρών µας προσχώρησαν στις 
δύο προηγούµενες Συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άµστερνταµ. Η πείρα έδειξε ότι δεν είχαµε επαρκώς 
προετοιµάσει στα µάτια της κοινής γνώµης των χωρών µας τις προϋποθέσεις αυτές, µε αποτέλεσµα η 
κατάσταση να καταστεί πολύ κρίσιµη από πολιτικής πλευράς, ενώ παραδόξως, επί της ουσίας, τα θετικά 
βήµατα που περιείχαν αυτές οι Συνθήκες έχουν, στο µεταξύ, ενσωµατωθεί αβίαστα στη συνείδηση των 
πολιτών. 
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Η Συνθήκη του Μάαστριχτ, η οποία άνοιγε τον δρόµο για την ειρηνική επανάσταση του ενιαίου 
νοµίσµατος, µόλις και µετά βίας κυρώθηκε σε πολλές χώρες, µεταξύ των οποίων η Γαλλία. Για λίγες 
εκατοντάδες χιλιάδες ψήφους, η υλοποίηση της ενιαίας αγοράς της Ένωσης θα µπορούσε να είχε 
ανασταλεί επί δεκαετίες, όπως συνέβη πριν από µισό αιώνα µε την Ευρωπαϊκή Αµυντική Κοινότητα. 

Εξίσου αβέβαιη και επισφαλής υπήρξε η κύρωση της Συνθήκης του Άµστερνταµ, η οποία εγκαθίδρυε την 
εθελοντική παραχώρηση ενός τµήµατος της εθνικής κυριαρχίας κάθε χώρας σε ιδιαίτερα ευαίσθητους 
τοµείς όπως η ελευθερία, η ασφάλεια και η δικαιοσύνη. 

Ο λόγος είναι ότι, και στις δύο περιπτώσεις, οι λαοί αισθάνθηκαν ότι αιφνιδιάζονται, ότι δεν κλήθηκαν να 
συµµετάσχουν στη διαδικασία παρά µόνο µετά τη λήξη διαπραγµατεύσεων τις οποίες θεώρησαν, έστω και 
αδίκως, ως µυστικές και αδιαφανείς, ότι κατά κάποιον τρόπο υφίστανται εξαναγκασµό. Αποτέλεσµα είναι 
η άνοδος, παράλογη µεν αλλά επικίνδυνη, των αντι-ευρωπαϊκών αισθηµάτων σε όλα τα κράτη µέλη µας, 
φαινόµενο το οποίο πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στην προοπτική της νέας υπό κατάρτιση Συνθήκης, 
όπως άλλωστε το λάβαµε, και µάλιστα άριστα, σε σχέση µε τη δροµολόγηση του Ευρώ. 

 
Να γίνουν ξανά οι πολίτες κεντρικός άξονας των µεταρρυθµίσεων 
Για τον λόγο αυτό, µας φαίνεται κεφαλαιώδες η προσεχής Συνθήκη, η οποία  θα εγκαινιάσει ένα είδος 
τρίτης επανάστασης, δηλαδή θα ανοίξει την Ένωση στο µεγαλύτερο δυνατό τµήµα των κρατών ολόκληρης 
της Ευρώπης, να µην διατρέξει τον ίδιο κίνδυνο έλλειψης κατανόησης, να µην υποστεί τη µικροπολιτική 
εκµετάλλευση των διάχυτων φόβων, ή ακόµα χειρότερα την απόρριψη από τους λαούς που συνιστούν 
σήµερα  την  Ένωση. 

Έτσι, όποιες και αν είναι οι θεσµικές, και εποµένως αναπόφευκτα τεχνικές, πτυχές των µεταρρυθµίσεων 
την εντολή για τις οποίες θα αναθέσετε στη ∆ιάσκεψη, µας φαίνεται σηµαντικό να πραγµατοποιήσουµε µια 
επανάσταση ανάλογη εκείνης του Κοπέρνικου, τοποθετώντας ξανά τους πολίτες στο κέντρο της 
περιστροφής των εν λόγω µεταρρυθµίσεων. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου να τις 
ενστερνισθούν. 

∆εν θα κερδίσουµε το στοίχηµα της διεύρυνσης αν δεν κερδίσουµε παράλληλα το στοίχηµα της 
ενδυνάµωσης της ευρωπαϊκής δηµοκρατίας. 

Προς τούτο, το Κοινοβούλιο θεωρεί καθήκον του να καλέσει το Συµβούλιο να δροµολογήσει τις εργασίες 
της ∆ιάσκεψης ήδη από την αρχή του έτους 2000 ώστε να υπάρξει επαρκές χρονικό περιθώριο για 
δηµοκρατική ανταλλαγή απόψεων και ωρίµανση των πνευµάτων. Σας προτείνει να δεχθείτε χωρίς 
επιφυλάξεις τη συµµετοχή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή, έτσι ώστε η συνεισφορά του να είναι 
συνεχής, και να δηµιουργήσετε κατάλληλους µηχανισµούς σύνδεσης µε τα εθνικά κοινοβούλια καθ' όλη τη 
διάρκεια των διαπραγµατεύσεων, έτσι ώστε να διευκολυνθεί, µέσω των αλληλοσυµπληρούµενων 
κοινοβουλευτικών µας οργάνων, η τακτική και διαφανής ενηµέρωση την οποία οι πολίτες µας δικαιούνται 
και η οποία έλειψε επικίνδυνα κατά τις προηγούµενες Συνθήκες. 

Με δυο λόγια, το ζητούµενο είναι να φροντίσουµε ώστε ο στόχος της µεταρρύθµισης, που είναι να 
καταστεί δυνατή η ένταξη νέων χωρών, να γίνει κατανοητός και αποδεκτός από τους λαούς, τόσο των 
σηµερινών κρατών µελών της Ένωσης, όσο και των υποψήφιων χωρών, οι οποίοι θα πρέπει να 
καταβάλουν σηµαντικές προσπάθειες. 

 
Με την αλλαγή της κλίµακας, αλλάζει και η φύση της Ένωσης 
Το Κοινοβούλιο, όπως ανέκαθεν ζητούσε, εγκρίνει τη νέα προσέγγιση της Επιτροπής η οποία προτείνει να 
αρχίσουν διαπραγµατεύσεις χωρίς διακρίσεις µεταξύ των υποψήφιων χωρών, αλλά µε πνεύµα ευελιξίας, 
δηλαδή σε συνάρτηση µε τις δεόντως διαπιστωµένες προόδους που έχει πράγµατι επιτελέσει κάθε χώρα.  

Μία όµως από τις θεµελιώδεις ανησυχίες του είναι το ερώτηµα έως πού θέλει να επεκταθεί γεωγραφικά και 
πολιτισµικά η Ένωση, από τη στιγµή που θα έχουν ικανοποιηθεί οι οικονοµικές και δηµοκρατικές 
προϋποθέσεις στις υποψήφιες χώρες. Και στην περίπτωση µιας ιδιαίτερα εκτεταµένης διεύρυνσης, υπό 
ποιές συνθήκες η ενσωµάτωση των εν λόγω χωρών θα είναι θετική για εκείνες και για την Ένωση; 
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Με τριάντα, ή και περισσότερα, κράτη µέλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλάζοντας κλίµακα, δεν είναι δυνατόν 
παρά να αλλάξει, τουλάχιστον εν µέρει, και χαρακτήρα. 

 

Το αρχέτυπο δίληµµα της υποψηφιότητας της Τουρκίας 

Η υποψηφιότητα της Τουρκίας, την οποία πολλά κράτη µέλη αντιµετωπίζουν ευνοϊκά, και της οποίας το 
Κοινοβούλιο έλαβε γνώση στις 2 ∆εκεµβρίου, θέτει το δίληµµα µε όρους απλούς και παραδειγµατικούς. 

Εάν η τελική απάντηση είναι αρνητική, η Τουρκία, έχοντας εξαντλήσει τη µακρά υποµονή της, 
αναπόφευκτα θα στραφεί σε άλλους ορίζοντες, κάτι που εγκυµονεί σηµαντικούς γεωπολιτικούς κινδύνους. 

Εάν η Τουρκία ενταχθεί κάποτε στην Ένωση, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία οικονοµικής και 
δηµοκρατικής εξέλιξης που της ζητείται, η προσχώρησή  της θα είναι φυσικά θετικό γεγονός για την 
Ένωση σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο, αλλά το πρόβληµα της πολιτισµικής ολοκλήρωσης δεν είναι 
δυνατόν να παρακαµφθεί. Θα τεθεί, όπως θα τεθεί και το πρόβληµα των κριτηρίων βάσει των οποίων θα 
αποφασισθεί µέχρι πού µπορούν να φθάσουν τα νέα σύνορα της Ευρώπης, ενόψει των νέων 
υποψηφιοτήτων τις οποίες αυτή η ένταξη αναπόδραστα θα ενθαρρύνει, στα ανατολικά ή στα νότια της 
Ευρώπης. 

Οφείλω να σας οµολογήσω ότι το Κοινοβούλιο βρίσκεται σήµερα διχασµένο σχετικά µε 
αυτό το µεγάλο ζήτηµα. Εν πάση περιπτώσει, κατά τη γνώµη του είναι απολύτως 
απαραίτητο να προσδιορίσουµε και να προετοιµάσουµε ήδη από τώρα, πέρα από τις 
οικονοµικές ή ακόµη και τις δηµοκρατικές προϋποθέσεις των υποψηφίων χωρών, τις 
συνθήκες οι οποίες θα επιτρέψουν στην ίδια την Ένωση να διατηρήσει τον έλεγχο και να 
φέρει σε αίσιο πέρας µια φιλόδοξη διεύρυνση, χωρίς να χαλαρώσει τη συνοχή της, την 
ταυτότητά της, την αλληλεγγύη της και την ικανότητά της για λήψη αποφάσεων. Και 
µέσα στις συνθήκες αυτές δεν πρέπει να υποτιµήσουµε το σκέλος της πολιτισµικής 
ολοκλήρωσης. 
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Η ανάγκη για µια επαρκώς ανοικτή εντολή 

Για όλους αυτούς τους λόγους, τόσο όσον αφορά τη συνειδητή προσχώρηση των λαών όσο και σε σχέση 
µε τις προβλέψιµες συνέπειες µιας τολµηρής διεύρυνσης, το Κοινοβούλιο επιθυµεί να υπάρξει µια ανοικτή 
προσέγγιση στα προβλήµατα που έχουν άµεση ή έµµεση, σχέση και συνάφεια µε τους τρεις στόχους τους 
οποίους δεν είχε επιτύχει η Συνθήκη του Άµστερνταµ και οι οποίοι πρέπει ασφαλώς και οπωσδήποτε να 
παραµείνουν στο επίκεντρο των διαπραγµατεύσεων. 

Έτσι, είναι σκόπιµο για λόγους συνεκτικότητας των διαδικασιών και δηµοκρατικής λογικής, η 
συναπόφαση µεταξύ Συµβουλίου και Κοινοβουλίου να εφαρµόζεται στο εξής σε όλες τις νοµοθετικές 
πράξεις οι οποίες σταδιακά θα "κοινοτικοποιηθούν" και θα εµπίπτουν στην ψηφοφορία µε ειδική 
πλειοψηφία, συµπεριλαµβανοµένου του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα, συναρτήσει των εξελίξεων. Εάν 
αυτό δεν συµβεί, το κοινοτικό δίκαιο θα γίνει λαβύρινθος. 

Επίσης, η αναθεώρηση της στάθµισης των ψήφων εντός του Συµβουλίου, προκειµένου να συνεκτιµάται 
καλύτερα το ειδικό βάρος των αντίστοιχων εθνικών πληθυσµών, επιβάλλει να ληφθεί υπόψη, σε πολλές 
πλευρές, η ανάγκη να µην περιθωριοποιηθούν οι χώρες µε µικρότερο πληθυσµό. 

Η Ένωση οφείλει σε µεγάλο βαθµό τη συνοχή της στο γεγονός ότι ανέκαθεν φρόντιζε ώστε τόσο τα κράτη 
όσο και οι εθνικές ταυτότητες να µη χάνουν την υπόστασή τους λόγω της εφαρµογής του αριθµητικού 
κανόνα. Πρόκειται για µια από τις θεµελιώδεις ιδιαιτερότητες της Ένωσης· πρέπει να διαφυλάξουµε αυτό 
το κεκτηµένο.  Τα κράτη και οι λαοί που θα βρεθούν στο περιθώριο δεν θα αποδεχθούν αυτή την εξέλιξη 
και θα µπορούσαν να αναπτύξουν εθνικοκυριαρχικές αντιδράσεις και να αποµακρυνθούν ανεπαισθήτως 
από την Ένωση. 

Το ζήτηµα των γλωσσών εργασίας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα  των αναπόφευκτων 
προβληµάτων της διεύρυνσης. Ο πραγµατισµός και η φροντίδα για τον κοινοτικό προϋπολογισµό θα 
υπαγόρευαν περιορισµένο αριθµό γλωσσών εργασίας. Αλλά η χώρα της οποίας η γλώσσα δεν θα έχει τη 
θέση της στην Ένωση, έστω και αν η γλώσσα αυτή ελάχιστα χρησιµοποιείται από τους άλλους, είναι 
επόµενο να αισθανθεί µειωµένη και ενοχληµένη. Θα είναι πολύ δύσκολο να ληφθεί απόφαση σε αυτό το 
δίληµµα, αλλά δεν µπορούµε να το παρακάµψουµε κατά την ∆Κ∆, εάν δεν θέλουµε να επανεµφανιστεί 
αργότερα υπό µορφή αδιεξόδου. 

 

Η διεύρυνση υπαγορεύει αναµόρφωση της συνταγµατικής αρχιτεκτονικής της Ένωσης. 

Στο ίδιο πνεύµα πρόνοιας, το Κοινοβούλιο καλεί το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να καταστήσει, προς όφελος 
των πολιτών, περισσότερο εύληπτες τις Συνθήκες οι οποίες συνιστούν σήµερα κατά τρόπο ασφαλώς 
σταθερό, αλλά µε επάλληλα ή διάσπαρτα στρώµατα, το συνταγµατικό σώµα δικαίου πάνω στο οποίο 
βασίζεται και λειτουργεί η Ένωση. 

Σηµαντικό βήµα στην κατεύθυνση αυτή θα αποτελέσει η κατάρτιση του Χάρτη των Θεµελιωδών 
∆ικαιωµάτων των Πολιτών, τη διαδικασία της οποίας ορίσατε στο Τάµπερε. Επιβάλλεται όµως να 
προχωρήσουµε περισσότερο, όχι µόνο για λόγους διαπαιδαγώγησης, αλλά και για λόγους που συνδέονται 
µε τις άµεσες συνέπειες της διεύρυνσης. 

Πράγµατι, η Συνθήκη που θα προέλθει από τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη θα σταθεροποιήσει τις 
συστατικές αρχές της Ένωσης για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα απ' ό,τι οι προηγούµενες, για τον απλό 
λόγο ότι η αύξηση του αριθµού των κρατών µελών θα δυσχεράνει ακόµη περισσότερο κάθε τροποποίηση, 
εάν αυτή εξακολουθήσει να προϋποθέτει οµοφωνία. 
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Εποµένως, αν δεν θέλουµε να καταστήσουµε σχεδόν αδύνατη κάθε νέα προσαρµογή των Συνθηκών, 
ακόµη και σε σηµεία εντελώς προφανή ή σχετικά δευτερεύοντα, είναι απολύτως απαραίτητο να 
προβλεφθούν βαθµοί διαδικασίας σε συνάρτηση µε τη συνταγµατική ποιότητα που αποδίδεται σε κάθε 
ζήτηµα. 

Ως προς αυτό, έχει προταθεί να γίνεται διάκριση, µέσω αναµόρφωσης της συνταγµατικής αρχιτεκτονικής 
της Ένωσης, µεταξύ αφενός των θεµελιωδών αρχών οι οποίες θα εξακολουθήσουν να υπόκεινται σε 
οµοφωνία, και αφετέρου των εφαρµογών τους στις κοινοτικές πολιτικές που θα µπορούσαν να υπαχθούν 
σε διαδικασίες λιγότερο δυσκίνητες και λιγότερο εκτεθειµένες στον κίνδυνο εµπλοκής ή πλειοδοσίας από 
ένα µόνο κράτος µέλος, έστω και εντελώς αποµονωµένο και µειοψηφικό, κατά µείζονα λόγο εφόσον η 
Ένωση σταδιακά θα περάσει από τα δεκαπέντε στα εικοσιπέντε ή τριάντα κράτη µέλη, αν όχι περισσότερα. 
Επιβάλλεται να διερευνηθεί αυτή η οδός. 

Όλες οι µεταρρυθµίσεις τις οποίες συνεπάγεται η διεύρυνση και οι οποίες δεν θα εντοπιστούν και δεν θα 
υλοποιηθούν πριν από την ένταξη των νέων κρατών µελών, θα είναι πολύ δυσκολότερο, αν όχι αδύνατο, 
να επιτευχθούν στη συνέχεια εάν δεν πραγµατοποιηθεί εγκαίρως αυτή η αναµόρφωση. 

 

Η συµµετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Όπως γνωρίζετε, έντονο µέληµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι οι όροι συµµετοχής του στη 
∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη. 

Το Κοινοβούλιο φυσικά σέβεται την αρχή του χωρισµού των θεσµικών οργάνων, καθώς και τις σχετικές 
διατάξεις των Συνθηκών. Ωστόσο, οι λαοί δεν πρόκειται να καταλάβουν πώς είναι δυνατόν, εφόσον 
καλείται να τοποθετηθεί µε σύµφωνη γνώµη επί των µελλοντικών διευρύνσεων της Ένωσης, να µην  
συµµετάσχει πλήρως σε όλες τις φάσεις της διαπραγµάτευσης της Συνθήκης η οποία θα καταστήσει 
δυνατές αυτές τις διευρύνσεις χάρη στις θεσµικές µεταρρυθµίσεις που θα εγκαθιδρύσει. 

Σήµερα το Κοινοβούλιο σάς εκφράζει την επιθυµία του, οι δύο εκπρόσωποί του να έχουν µεταχείριση 
παρόµοια µε την Επιτροπή, δηλαδή να συµµετάσχουν απρόσκοπτα σε όλα τα επίπεδα εργασιών. 

Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα διαγνώσετε δυσκολία για να ικανοποιήσετε το αίτηµα αυτό, προς το συµφέρον 
της µεγαλύτερης δυνατής αρµονίας µεταξύ του Συµβουλίου και του Οργάνου µας. 

Από την πλευρά του, το Κοινοβούλιο θα αναπτύξει τις εσωτερικές πρωτοβουλίες που θα συνεισφέρουν, 
βήµα προς βήµα, στις εργασίες της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης και στην ενηµέρωση που οφείλουµε 
στους πολίτες ολόκληρης της  Ευρώπης σε µια φάση καθοριστική για το ποιοτικό µέλλον της Ένωσης. 

------- 
 
Κατακλείδα 
Σε αυτή τη σύντοµη παρέµβαση δεν µου ήταν δυνατό να µνηµονεύσω  όλες τις προτάσεις που ενέκρινε το 
Κοινοβούλιο ενόψει της ∆Κ∆, και οι οποίες ακριβώς θα αποτελέσουν το αντικείµενο της συνεισφοράς του 
καθ' όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής της, ούτε να αναφερθώ σε όλα τα σηµεία της ηµερήσιας διάταξης του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, όπως για παράδειγµα στη συγκλίνουσα πολιτική υπέρ της απασχόλησης, στο 
ζήτηµα της φορολογίας, στο οποίο το Κοινοβούλιο επέµεινε ιδιαίτερα κατά το τελευταίο ψήφισµά του, ή 
στη µεταρρύθµιση του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 

Θέλησα να εστιάσω την οµιλία µου στην πρόκληση που αντιπροσωπεύει για την Ένωση η προοπτική της 
εκτεταµένης διεύρυνσης, της οποίας πρόκειται να επικυρώσετε τη διαδικασία που έχει ήδη τεθεί σε κίνηση 
κατά τρόπο αναντίστρεπτο, καθώς και στην προσέγγιση του Κοινοβουλίου σε σχέση µε τους όρους που θα 
επιτρέψουν την επιτυχία της διαδικασίας αυτής, χάρη στη νέα Συνθήκη που βρίσκεται εν τω γίγνεσθαι. 

Πράγµατι, πέρα από τις τεχνικές πτυχές της, η προπαρασκευή αυτής της Συνθήκης προσφέρει την 
εξαιρετική ευκαιρία να γεφυρωθεί κάπως το χάσµα που έχει δηµιουργηθεί κατά τα τελευταία χρόνια 
ανάµεσα στους κοινοτικούς παράγοντες λήψης αποφάσεων και στους πολίτες ολόκληρης της Ευρώπης, και 
να καταδειχθεί ο συναρπαστικός χαρακτήρας της νέας περιπέτειας για την πρόοδο που προτείνουν τα 
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θεσµικά µας όργανα στους πολίτες, περιπέτεια στην οποία επιβάλλεται να στρατευθούν χωρίς δισταγµούς, 
αµφιβολίες ή καχυποψία. 

Η χρονική στιγµή της οµιλίας µου, στην προεισαγωγή της συνεδρίασης του Συµβουλίου, ελάχιστο 
περιθώριο αφήνει για διάλογο, έστω και βραχύτατο, αν µη τι άλλο επειδή οι εργασίες σας δεν έχουν ακόµη 
ξεκινήσει και θα ήταν δύσκολο για τον καθένα να αντιδράσει στα ζητήµατα που έθεσα. 

Ωστόσο, όπως έδειξα ανοικτό πνεύµα απέναντι στην Προεδρία του Συµβουλίου, την οποία ευχαριστώ για 
τη δεκτική στάση της, δεν µπορώ παρά να είµαι διατεθειµένη, σε αυτή τη σπάνια και έξοχη στιγµή 
συνάντησης, να ακούσω από την πλευρά µου, ως απάντηση στην οµιλία µου, όλα όσα το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο θα ήθελε ενδεχοµένως να εκφράσει από την πλευρά του στο Κοινοβούλιο. 

Η σύντοµη αυτή ανταλλαγή απόψεων, εφόσον το επιθυµείτε, µπορεί να αφορά τόσο τα ζητήµατα ουσίας 
που έθεσα στην οµιλία µου, όσο και οποιοδήποτε άλλο ζήτηµα � άλλωστε, υπάρχουν πολλά, µεταξύ άλλων 
η θέσπιση ενιαίου διαφανούς καθεστώτος για τους ευρωπαίους βουλευτές � οφείλει να ακούσει το 
Κοινοβούλιο εκ µέρους του Συµβουλίου, µε την ίδια παρρησία και µε τον ίδιο σκοπό: µαζί να βοηθήσουµε 
την Ευρώπη να πάει µπροστά. 

 

Εποµένως, είµαι στη διάθεσή σας και σας ευχαριστώ. 

 

οοΟΟοο 
 
 


