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Κύριε Πρωθυπουργέ και Προεδρεύοντα της Ένωσης,
Κυρία Πρόεδρε της Φινλανδικής ∆ηµοκρατίας,
Κύριε Πρόεδρε της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας,
Κύριοι Καγκελάριοι,
Κύριοι Πρωθυπουργοί, Πρόεδροι Συµβουλίου, Πρόεδροι Κυβέρνησης,
Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Κύριε Ύπατε Εκπρόσωπε για την ΚΕΠΠΑ,
Κυρίες και Κύριοι Υπουργοί,

Όπως γνωρίζετε, στις 15 προσεχούς Ιανουαρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εκλέξει το νέο του
Πρόεδρο, για το δεύτερο ήµισυ της κοινοβουλευτικής περιόδου. Αυτή η εναλλαγή επιτρέπει σε
κάθε µια από τις δεκαπέντε χώρες µας, ανεξάρτητα από το αν θεωρείται µικρή ή µεγάλη λόγω του
πληθυσµού της, να έχει περισσότερες ευκαιρίες να δει έναν πολίτη της στη θέση του Προέδρου του
Κοινοβουλίου.

Εποµένως, σήµερα είναι η τελευταία φορά που έχω τη µεγάλη τιµή να οµιλώ µπροστά σας µε
αυτήν την ιδιότητα.

Με τα πρώτα µου λόγια θα ήθελα να σας εκφράσω, µε συγκίνηση και ειλικρίνεια, το πόσο πολύ
εκτίµησα την υποδοχή που πάντοτε µου επιφυλάξατε, είτε στο πλαίσιο αυτών των τρίµηνων
ευρωπαϊκών συµβουλίων, είτε κατά τις επισκέψεις που πραγµατοποίησα στις διάφορες χώρες της
Ένωσης, είτε στο πλαίσιο των πολλών άλλων σχέσεων που είχαµε.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στις πέντε διαδοχικές προεδρίες της Ένωσης κατά τη διάρκεια της
θητείας µου: τη Φινλανδία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, τη Σουηδία και σήµερα το Βέλγιο. Στο
πρόσωπο της Προέδρου της εποχής, τιµήσατε και ακούσατε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και σας
ευχαριστώ εξ ονόµατός του.

*
*    *

Η ίδια θετική εκτίµηση ισχύει και για τις εµπειρίες από τις διοργανικές µας σχέσεις.

Κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 1999, το θεσµικό τρίγωνο βρισκόταν αποσταθεροποιηµένο λόγω
της εξαναγκασµένης παραίτησης της προηγούµενης Επιτροπής. Εγκαταλείπω τη θέση µου µε το
αίσθηµα ότι αυτή η δύσκολη περίοδος, που τότε µε ανησυχούσε πολύ, έχει ευτυχώς παρέλθει.

Σήµερα έχουµε στη διάθεσή µας τα µέσα για µια ισορροπηµένη συνεργασία αφενός µεταξύ
Επιτροπής και Κοινοβουλίου και αφετέρου µεταξύ Συµβουλίου και Κοινοβουλίου.

Μεταξύ Επιτροπής και Κοινοβουλίου, η συµφωνία-πλαίσιο την οποία υπογράψαµε πέρυσι, έχει
προσδιορίσει τις αµοιβαίες σχέσεις µας µε βάση τις Συνθήκες. Αυτή η συµφωνία-πλαίσιο
λειτουργεί σωστά, έστω και αν ορισµένες φορές, όπως για παράδειγµα αυτήν την περίοδο, το
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Κοινοβούλιο θα επιθυµούσε ο προγραµµατισµός των νοµοθετικών προτάσεων να είναι
ακριβέστερος, αυστηρότερος και ακόµη περισσότερο έγκαιρος, έτσι ώστε να µπορεί το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο να ασκεί αποτελεσµατικά την εξουσία δηµοκρατικού ελέγχου του.

Μεταξύ Συµβουλίου και Κοινοβουλίου, η διαδικασία της συναπόφασης, η οποία καλύπτει σχεδόν
50 νοµοθετικούς τοµείς, έχει αποδείξει την αξία της, δεδοµένου ότι - ιδίως µετά τη θέση σε ισχύ
της Συνθήκης του Άµστερνταµ - έχει υποστεί απλουστεύσεις και βελτιώσεις οι οποίες επέτρεψαν
να ολοκληρώνεται µεγάλο µέρος των διαδικασιών χωρίς συνδιαλλαγή (71% σήµερα έναντι 60%
αρχικά). Μπορούµε να χαιρόµαστε που οι σχέσεις µας έχουν φθάσει σε ωριµότητα, έστω και αν
ορισµένα θέµατα επιδέχονται τελειοποίηση. Έχω εµπιστοσύνη στην ισπανική προεδρία, η οποία θα
έχει να χειριστεί πολλές διαδικασίες, ότι θα συνεχίσει σε αυτήν την οδό.

Ένας τέτοιος θετικός απολογισµός δεν µπορεί παρά να µε ενθαρρύνει να συστήσω να γενικευθεί
στο µέλλον, δηλαδή το 2004, αυτή η ισορροπηµένη διαδικασία, η οποία επιτυγχάνει τη σύγκλιση,
σε ίση µοίρα, των δύο πηγών της δηµοκρατικής νοµιµότητας των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων,
της εθνικής και της κοινοτικής.

*
*    *

Όσον αφορά τα θέµατα που βρίσκονται στην ηµερήσια διάταξή σας και, κατά πρώτο λόγο, τον
προβληµατισµό σχετικά µε το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις
που επιβάλλονται, το Κοινοβούλιο εξετίµησε ιδιαίτερα, κύριε Πρόεδρε, το ανοικτό πνεύµα που
διαπνέει το σηµείωµα προσανατολισµού που συντάξατε για τη δροµολόγηση των εργασιών σας.

"∆εν υπάρχει πιο δυνατό πράγµα από µια ιδέα που έχει έρθει η ώρα της", έλεγε ο Βίκτωρ Ουγκό.
Έχει έρθει πια η ώρα για να βάλουµε ελεύθερα στο τραπέζι του διαλόγου όλα τα ερωτήµατα που
απασχολούν τους πολίτες µας σχετικά µε την ενδεδειγµένη θεώρηση της µελλοντικής Ένωσης,
απέναντι στην ανάπτυξη του παγκόσµιου φιλελευθερισµού των ανταλλαγών, που προκαλεί
κλυδωνισµούς στους κανόνες της ενιαίας εσωτερικής αγοράς, και απέναντι σε αυτήν τη νέα
ευρωπαϊκή επανάσταση την οποία θα αποτελέσει ο σχεδόν διπλασιασµός του αριθµού των κρατών
µελών.

Για το λόγο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυµεί η εντολή της Συνέλευσης που θα
προπαρασκευάσει τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη, χωρίς να πάψει να είναι αρκετά εστιασµένη, να
παραµείνει ανοικτή. Πράγµατι, στόχος είναι να συσπειρώσουµε τα κράτη µας και τους λαούς µας
σε ένα σχέδιο που θα ανασχηµατίσει την Ενωµένη Ευρώπη, χωρίς να καταστρέφει τα κεκτηµένα
της. Τούτο απαιτεί µια συνολική θεώρηση και επεξεργασία, σε µια προσέγγιση τόσο ποιοτική όσο
και θεσµική.

Το κείµενο που ίσως µείνει στην ιστορία ως "διακήρυξη του Λάεκεν" πρέπει να κινητοποιεί τις
δυνάµεις µιας ενωµένης ηπείρου, η οποία σύντοµα θα αριθµεί σχεδόν µισό δισεκατοµµύριο άνδρες
και γυναίκες, που οι προσδοκίες τους απέναντι στην Ένωση ξεπερνούν αισθητά τα θεσµικά
ζητήµατα, όπως φάνηκε και από τις χθεσινές διαδηλώσεις των συνδικαλιστών. Για να ενισχύσουµε
ή να ξανακερδίσουµε την εµπιστοσύνη των λαών, πρέπει να εµφυσήσουµε, µε τη διαφάνεια και την
ελευθερία της ανταλλαγής απόψεων, νέο πνεύµα στην ευρωπαϊκή δηµοκρατία.



ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ

∆ελτίο 17.12.2001 - EL - PE 313.424

7

Στο ίδιο πνεύµα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυµεί να υπάρξει διάλογος µε την κοινωνία των
πολιτών καθόλη τη διάρκεια των εργασιών της Συνέλευσης.

Κυρίως όµως, το Κοινοβούλιο επιθυµεί η µεγάλη µεταρρύθµιση του 2004 να αναβαθµίσει την
κοινοτική µέθοδο, και αυτό το επιθυµεί όχι από ίδεολογία αλλά από ρεαλισµό. Εάν δεν ενισχυθούν
τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, όταν θα γίνουµε σχεδόν 30 κράτη µέλη θα είναι σχεδόν ανέφικτη η
οµοφωνία, και η απλή συνεργασία καλής θέλησης µεταξύ των κυβερνήσεων, η οποία παραµένει
µεν προφανώς αναγκαία, αλλά που τα όριά της έχουν γίνει πρόδηλα, θα προσκρούει διαρκώς στα
ιδιαίτερα συµφέροντα του ενός ή του άλλου κράτους.

Σε αυτό το µελλοντικό πλαίσιο, η υπερβολική προσφυγή στη διακυβερνητική µέθοδο δεν θα
µπορούσε παρά να υπονοµεύει τη δυνατότητα της Ένωσης να ασκεί πολιτική ηγεσία στο ύψος της
οικονοµικής ισχύος της.

Έτσι, η κοινοτική µέθοδος είναι το µέσο για να διαφυλάξουµε ένα από τα πιο πολύτιµα
επιτεύγµατα της ευρωπαϊκής οικοδόµησης, το οποίο µπορεί να τεθεί σε κίνδυνο όπως
διαπιστώσαµε πρόσφατα, χωρίς αµφιβολία άδικα, µέσα στις ειδικές συνθήκες που δηµιουργήθηκαν
από τη διεθνή κατάσταση: εννοώ την επιθυµία κάθε χώρας, όποιο και αν είναι το µέγεθος του
πληθυσµού της να αναγνωρίζεται ως ισότιµος εταίρος.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυµεί το τελικό κείµενο που θα υποβάλει η Συνέλευση προς το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη να είναι µια "ενιαία και συνεκτική
πρόταση". Θεωρεί επίσης ότι το διάστηµα που θα µεσολαβήσει ανάµεσα στην παρουσίαση των
αποτελεσµάτων της Συνέλευσης και στο άνοιγµα της ∆Κ∆ πρέπει να είναι όσο το δυνατόν
συντοµότερο, έτσι ώστε να διατηρηθεί αδιάπτωτη η δυναµική αυτής της καταστατικής διαδικασίας.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι εργασίες της Συνέλευσης και της µελλοντικής ∆Κ∆ θα έπρεπε
να αποκρυσταλλωθούν σε ένα Σύνταγµα της Ένωσης, του οποίου προοίµιο θα είναι ο Ευρωπαϊκός
Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων. Το ψήφισµα σχετικά µε το µέλλον της Ένωσης, το οποίο
ψήφισε το Σώµα µας στις 29 Νοεµβρίου, περιέχει άφθονες συστάσεις και προτάσεις σχετικά µε τη
µέθοδο, τη σύνθεση του Προεδρείου, τη σύνθεση της ίδιας της Συνέλευσης. Οι προτάσεις αυτές
είναι ώριµος καρπός εκτεταµένων συζητήσεων εντός του Κοινοβουλίου και έλαβαν την
υποστήριξη της µεγάλης πλειοψηφίας της συνόδου ολοµελείας. ∆εν αµφιβάλλω ότι θα τις λάβετε
υπόψη σας.

Ολοκληρώνοντας στο θέµα αυτό, θα ήθελα να προσθέσω ότι οι Πρόεδροι των εθνικών
κοινοβουλίων πολλών υποψήφιων χωρών, για να µην πω και των 12 υποψήφιων χωρών,  µου έχουν
εκφράσει την επιθυµία τους να εκπροσωπηθούν στο Προεδρείο της Συνέλευσης. Σας µεταβιβάζω
και αυτό το αίτηµα. Οτιδήποτε κάνουµε για να δηλώσουµε ότι οι υποψήφιες χώρες συµµετέχουν
πλήρως σε αυτήν τη µεγάλη µεταρρύθµιση που πρόκειται να τις αφορά, θα ενισχύσει ασφαλώς τη
θέληση προσχώρησης των πληθυσµών τους, η οποία σε ορισµένες περιπτώσεις παρουσιάζει
αµφιταλαντεύσεις λόγω της υπερβολικά µακρόχρονης αναµονής.

*
*    *



ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ

∆ελτίο 17.12.2001 - EL - PE 313.424

8

Ως προς το θέµα αυτό, η Επιτροπή, και στη συνέχεια το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων
απέστειλαν ισχυρό µήνυµα, ανακοινώνοντας ότι τουλάχιστον 10 χώρες θα είναι σε θέση να
ενταχθούν στην Ένωση πριν από το 2004 και κατά συνέπεια να συµµετάσχουν στις προσεχείς
ευρωπαϊκές εκλογές.

Θα ήθελα ωστόσο να επιστήσω την προσοχή σας, αν µου επιτρέπετε, στον αρνητικό αντίκτυπο που
θα µπορούσε να έχει µια τέτοια ανακοίνωση στην κοινή γνώµη της Ρουµανίας και της Βουλγαρίας,
που κατ' αυτόν τον τρόπο θα παρέµεναν στον προθάλαµο της Ένωσης.

Επιθυµώ να τους δοθεί η ευκαιρία να καλύψουν την καθυστέρησή τους. Τέλος, εάν διαφανεί ότι
πραγµατικά οι προκείµενες χώρες δεν πληρούν τα κριτήρια προσχώρησης, η ευθύνη µας θα είναι
να καθορίσουµε, σε συνεννόηση µαζί τους, ένα σαφές χρονοδιάγραµµα που θα δηλώνει ότι είναι
ήδη "µέλη της οικογένειας".

*
*    *

Όσον αφορά τον αγώνα εναντίον της διεθνούς τροµοκρατίας, τα τραγικά γεγονότα της 11ης
Σεπτεµβρίου έχουν οδηγήσει την Ένωση να εκδηλώσει την πολιτική συνοχή της, να ενισχύσει τη
διεθνή αξιοπιστία της και να πραγµατοποιήσει θεαµατικές προόδους στην κατεύθυνση του κοινού
χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέβαλε στο Συµβούλιο στις 5 Σεπτεµβρίου τέσσερις συστάσεις
υπογραµµίζοντας τον επείγοντα χαρακτήρα της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον
τοµέα. Χαίροµαι που τα τρία θεσµικά µας όργανα αποφάσισαν να τις συγκεκριµενοποιήσουν χωρίς
καθυστερήσεις.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ιδιαίτερα ικανοποιηµένο που έγινε επιτέλους
δυνατό να επιτευχθεί συµφωνία σχετικά µε το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης. Μπορώ να σας πω
ότι, ήδη από την προσεχή ∆ευτέρα, µε την ευκαιρία της έκτακτης συνόδου του, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο θα εγκρίνει το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, δεδοµένου ότι πρόκειται για κάτι που
επιθυµεί, µε σεβασµό πάντοτε των ατοµικών δικαιωµάτων και ελευθεριών που διακηρύξαµε
επισήµως στο Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων.

Η Ευρώπη, που επέδειξε αφειδώλευτα την αλληλεγγύη της προς της Ηνωµένες Πολιτείες, αλλά
ταυτόχρονα άσκησε την επιρροή της ώστε η απάντηση να µην εξελιχθεί σε εκδίκηση, ώστε να
αποτραπεί ο κίνδυνος µιας µοιραίας ρήξης µε τους άραβες και τους µουσουλµάνους της Ευρώπης
και του υπόλοιπου κόσµου, ώστε να ληφθεί υπόψη ο σηµαντικός κίνδυνος µιας ανθρωπιστικής
καταστροφής του Αφγανιστάν, ώστε να φιλοξενήσει στη Βόννη, κύριε Καγκελάριε, την ενδο-
αφγανική διάσκεψη, ώστε να βρίσκεται σήµερα επί τόπου προκειµένου να επιτρέψει τη χορήγηση
της ανθρωπιστικής βοήθειας, να καταστήσει ασφαλή τα ναρκοθετηµένα εδάφη, να περιορίσει τις
αναταραχές και να προετοιµάσει την ανοικοδόµηση, αυτή η Ευρώπη, επαναλαµβάνω, δεν
απογοήτευσε τους ευρωπαίους. Και αυτό είναι προς τιµήν σας.
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Αλλά η παρούσα σύνοδος του Λάεκεν πρέπει να αποδεχθεί ότι µια εξωτερική πολιτική χωρίς τη
στρατιωτική συνιστώσα της έχει ανεπαρκή εµβέλεια. Οι πρόοδοι που σηµειώθηκαν κατά τη
διάσκεψη για τη βελτίωση των δυνατοτήτων αποτελούν ένα βήµα στη σωστή κατεύθυνση, για το
οποίο χαίροµαι ιδιαίτερα. Αυτή τη στιγµή επιβάλλεται, στο δικό σας επίπεδο, να ρυθµίσετε τα
ζητήµατα της λειτουργίας και της χρηµατοδότησης της δύναµης ταχείας αντίδρασης ώστε να
γεννηθεί η Ευρώπη της άµυνας, έτσι ώστε η Ένωση να µπορεί να συνεισφέρει πιο αποτελεσµατικά
στην πρόληψη των συγκρούσεων και στο χειρισµό των συνεπειών τους, ιδίως των ανθρωπιστικών.
Εδώ είναι που θα µετρηθεί η αποφασιστικότητα των κρατών µελών να προχωρήσουν από κοινού,
εδώ είναι που θα εκτιµηθεί η αξιοπιστία της Ένωσης.

Η κατάσταση θα ήταν διαφορετική αν αύριο η Ευρώπη συναινούσε στην έκδοση κατηγορούµενων
ως εγκληµατιών για αδικήµατα που επισύρουν ποινή του θανάτου, την οποία οι Ηνωµένες
Πολιτείες χρησιµοποιούν χωρίς µεγάλη φειδώ, πολύ περισσότερο εάν αυτοί επρόκειτο να
δικαστούν από στρατιωτικά δικαστήρια, τον ανάρµοστο χαρακτήρα των οποίων πολύ σωστά
υπογράµµισε ο κ. πρόεδρος Σιράκ.

*
*    *

Το 2001 τελειώνει µε µεγάλες προόδους για την ευρωπαϊκή οικοδόµηση και για την εικόνα της
Ευρώπης. Εκτός από αυτές που ανέφερα στον αγώνα κατά της τροµοκρατίας, µέσα σε δεκαπέντε
ηµέρες η ειρηνική επανάσταση του ευρώ θα στεφθεί µε νίκη και θα αγγίξει περισσότερα από 300
εκατοµµύρια ευρωπαίους. Ως προς αυτό, επιτρέψτε µου να χαιρετήσω την υποδειγµατική
συνεργασία ανάµεσα στα θεσµικά µας όργανα στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης, χάρη
στην οποία έγινε δυνατό να εγκριθεί µέσα σε έξι µήνες ο κανονισµός για τις διαµεθοριακές
πληρωµές. Πρόκειται για ένα σηµαντικό µήνυµα προς τους συµπολίτες µας.

Ξέρουµε την αποφασιστικότητα που δείχνετε, κύριε Πρωθυπουργέ του Ηνωµένου Βασιλείου,
προκειµένου η χώρα σας να ετοιµαστεί σύντοµα να προσχωρήσει και αυτή, ει δυνατόν,  στο ενιαίο
νόµισµα, κάτι που θα µπορούσε να παρακινήσει και τις άλλες χώρες που προς το παρόν µένουν
εκτός της ζώνης του ευρώ.

Χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εκλογές στο Κοσσυφοπέδιο διεξήχθησαν ειρηνικά και µέσα σε
τάξη, επιτρέποντας τη συµµετοχή όλων των κοινοτήτων. Οι συνταγµατικές τροποποιήσεις τις
οποίες ενέκρινε το Μακεδονικό Κοινοβούλιο ώστε να αναγνωρισθούν τα αυξηµένα δικαιώµατα του
αλβανικού πληθυσµού µας επιτρέπουν να ελπίζουµε ότι θα υπάρξει πολιτική λύση στα προβλήµατα
αυτής της χώρας.

Όµως, παρά τις ευρωπαϊκές προσπάθειές µας, ο καρκίνος που κατατρώει την παγκόσµια ειρήνη και
θα συνεχίσει να παρέχει γόνιµο έδαφος στην τροµοκρατία, παραµένει στη Μέση Ανατολή, όπου η
κατάσταση χειροτευρεύει µέρα µε τη µέρα.

Την περασµένη Τετάρτη στο Στρασβούργο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένειµε, όπως κάθε
χρόνο, το βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία του πνεύµατος. Κατ' εξαίρεση, φέτος το βραβείο
µοιράστηκε σε τρία πρόσωπα. Πλάϊ σε έναν επίσκοπο από την Αγκόλα, για να µην λησµονηθεί και
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η Αφρική των αφανών πολέµων, τιµήθηκαν από κοινού µία ισραηλινή και ένας παλαιστίνιος· και η
µία και ο άλλος έχουν χάσει από ένα παιδί, η πρώτη σε παλαιστινιακή επίθεση αυτοκτονίας και ο
δεύτερος από τις σφαίρες του ισραηλινού στρατού,  τη στιγµή που ο γιός του προσπαθούσε να
βοηθήσει έναν συµµαθητή του στην αυλή του σχολείου τους.

Και η µια και ο άλλος αρνήθηκαν να απαντήσουν στο µίσος µε το µίσος και, παρόλο που η ζωή
τους έχει γίνει συντρίµια, µάχονται για την αλληλοκατανόηση και την ειρήνη. Από την πλευρά του
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλησε µε το βραβείο αυτό να συµβάλει ώστε να προωθήσει το
πεπρωµένο της ειρήνης ενάντια στην πραγµατικότητα του πολέµου, ώστε να αναδείξει τις δυνάµεις
της ανοχής και της αλληλοκατανόησης ενάντια στην πραγµατικότητα του µίσους, ώστε να
διατηρήσει ζωντανή την ελπίδα των δύο πλευρών, ενάντια στην πραγµατικότητα των πράξεων που
προσπαθούν να την σκοτώσουν.

Είναι όµως πια καιρός να σταµατήσουµε τον φαύλο κύκλο που οδηγεί δυό λαούς στη συλλογική
αυτοκτονία. Η σύλληψη των τροµοκρατών και των ηθικών αυτουργών είναι επιτακτικό καθήκον
για την Παλαιστινιακή Αρχή, στο βαθµό βέβαια που µπορεί να το εκπληρώσει όταν η θέση της έχει
εξασθενήσει και η ίδια γίνεται αντικείµενο αµφισβήτησης. Όταν όµως οι νεαροί καµικάζι έχουν
γίνει τόσο πολλοί, επειδή τους έχουν πείσει ότι δεν διαφαίνεται καµιά ελπίδα ούτε δικαιοσύνη στον
ορίζοντα για το λαό τους, τότε η άµεση καταπολέµηση της τροµοκρατίας είναι µάταιη αν δεν
θεραπευτούν οι αιτίες που την τροφοδοτούν.

Στο δραµατικό και αδιέξοδο σηµείο όπου έχουν φθάσει τα πράγµατα, η αποστολή σηµαντικού
αριθµού διεθνών παρατηρητών, ή ακόµη και µιας διεθνούς ειρηνευτικής δύναµης θα ήταν, αν µη τι
άλλο, ένα µέτρο για να ηρεµήσει προσωρινά η κατάσταση, πριν είναι πολύ αργά.

*
*    *

Τα Ηνωµένα Έθνη έχουν ανακηρύξει τη δεκαετία 2001-2010 σε "∆εκαετία για µια κουλτούρα
ειρήνης και µη βίας για όλα τα παιδιά του κόσµου".

Επιθυµώ η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσχωρήσει σε αυτήν την πρωτοβουλία και να συστήσει την
εφαρµογή συγκεκριµένων δράσεων που θα ευαισθητοποιήσουν τη νεολαία µας στη µη βία, στο
ανοικτό πνεύµα και στην ανοχή.

Εξ ονόµατος εµού προσωπικά και του Κοινοβουλίου, σας εύχοµαι ένα ιδιαίτερα γόνιµο Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο και, παρόλες τις δυσκολίες που πρέπει να αντιµετωπίσουµε, ένα εξαιρετικό 2002, για
σας τους ίδιους, για την ενωµένη Ευρώπη και για τους λαούς των οποίων το πεπρωµένο έχετε στα
χέρια σας.

Σας ευχαριστώ πολύ.
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