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Κύριε Πρόεδρε,

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, εσάς και τους συναδέλφους σας, που µε καλέσατε να συµµετάσχω
για πρώτη φορά σε ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη, καθώς και για τις ρυθµίσεις που επεξεργαστήκατε
και που επιτρέπουν στο Κοινοβούλιο να συµµετάσχει πλήρως στις υπό εξέλιξη εργασίες.

Οφείλω συγχαρητήρια κατ' αρχάς σε εσάς και  τους συναδέλφους σας της Ιταλικής Προεδρίας για
την ταχεία σύγκληση της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης. Έχετε καταρτίσει ένα φιλόδοξο
χρονοδιάγραµµα, µε την ελπίδα να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο τέλος του έτους. Εµείς στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζουµε απολύτως αυτό το στόχο.

Την περασµένη εβδοµάδα στο Στρασβούργο ταχθήκαµε, µε πλειοψηφία 3 προς 1, υπέρ της
σύγκλησης αυτής της ∆ιάσκεψης και υπέρ του έργου της Συνέλευσης.

Επιτρέψτε µου να αναφέρω ένα απόσπασµα από το ψήφισµά µας:

"Παρά ορισµένους περιορισµούς και αντιφάσεις, θα πρέπει να εξαρθεί το αποτέλεσµα των εργασιών
της Συνέλευσης, το οποίο συνιστά ιστορικό βήµα, προκειµένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί
δηµοκρατικότερη, αποτελεσµατικότερη και διαφανέστερη".

Εννοείται ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θεωρούν το σχέδιο συντάγµατος
τέλειο από κάθε άποψη και σε κάθε λεπτοµέρεια. Κάθε άλλο. Θα µας ήταν µάλιστα πολύ εύκολο
να καταρτίσουµε µακροσκελέστατο κατάλογο µε αιτήµατα για τροποποίηση. Όµως, υιοθετήσαµε
µια ωριµότερη πραγµατιστική στάση και αποφύγαµε τον πειρασµό. Κρίναµε ότι η Συνέλευση είχε
εξετάσει σοβαρά όλες τις επιλογές, τις εκατοντάδες απόψεις που εκφράστηκαν από τα µέλη της,
τις πολυάριθµες ιδέες που υποβλήθηκαν από την κοινωνία των πολιτών. Η Συνέλευση κατέληξε
σε έναν εύλογο συµβιβασµό, τον οποίο ενέκρινε µε ευρεία συναίνεση.

∆ύο ερωτήµατα κυριάρχησαν στη σκέψη µας:
Το σχέδιο συνταγµατικής συνθήκης επί του οποίου θα εργασθεί τώρα η παρούσα ∆ιάσκεψη
αποτελεί άραγε βελτίωση σε σχέση µε τις ισχύουσες διατάξεις της Συνθήκης; Η απάντηση είναι
ένα αναντίρρητο "ναι".

Το σχέδιο µεταρρυθµίζει τα θεσµικά όργανα, τα κάνει περισσότερο αποτελεσµατικά και, κατά
συνέπεια, καλύτερα εξοπλισµένα να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις της διευρυµένης Ευρώπης.
Μας προσφέρει νέους µηχανισµούς για να αντεπεξέλθουµε στις νέες ευκαιρίες και τις νέες
απειλές του σύγχρονου κόσµου. Προσφέρει στην Ένωση µια ταυτότητα, µια σαφήνεια σκοπού,
µια διαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων. ∆ίνει την καλύτερη µέχρι στιγµής απάντηση στο
ερώτηµα του καταµερισµού των αρµοδιοτήτων στην Ευρώπη.

Το δεύτερο ερώτηµα που θέσαµε ήταν: µπορεί το παρόν σύνταγµα να αντέξει στον χρόνο ή είναι
απλώς µια ακόµη εµβαλωµατική λύση µέχρι την επόµενη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη;
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Βέβαια, κανείς δεν µπορεί να απαιτεί µια συνθήκη που εγκρίνεται σήµερα να έχει οριστικό και
αµετάκλητο χαρακτήρα για πάντα, όµως όλες οι προηγούµενες συνθήκες µας είχαν µέσα τους τα
σπέρµατα της απαρχαίωσής τους και έτσι η Ένωση αναγκάστηκε να αναλίσκεται σε διαρκείς
µικροδιορθώσεις των συνταγµατικών της διατάξεων. Θα ήταν θαυµάσιο επίτευγµα αν
µπορέσουµε να αφήσουµε πίσω µας την αέναη θεσµική ενδοσκόπηση. Γιατί; ∆ιότι τότε θα
µπορέσουµε να αποδεσµεύσουµε και αφιερώσουµε όλες τις δυνάµεις µας στην υπηρεσία του
βασικού δηµόσιου σκοπού µας, που είναι η βελτίωση της καθηµερινής ζωής των συµπολιτών µας.
Το σχέδιο της Συνέλευσης µας δίνει µια ευκαιρία να ξεφύγουµε από τον κύκλο της ενδοσκόπησης
και να χαράξουµε την πορεία της Ευρώπης για το προβλέψιµο µέλλον.

Πρόκειται για µια καθοριστική στιγµή για όλους µας, για τους πολιτικούς ηγέτες και τους
ευρωπαίους πολίτες, για την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσµο.

Κι έτσι, ύστερα από ώριµη σκέψη, σας απευθύνουµε την εξής έκκληση: σεβαστείτε το πνεύµα της
Συνέλευσης, µείνετε πιστοί στην ουσία των αποτελεσµάτων της.

*
*     *

Φυσικά, η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη δεν πρέπει να αποκλείσει οποιεσδήποτε δυνατότητες για
βελτίωση και διασαφήνιση του κειµένου. Αυτό που µε βρίσκει αντίθετο θα ήταν να αποδυθείτε σε
µια διαδικασία αποδόµησης της εύθραυστης συναίνεσης που επετεύχθη από τον Πρόεδρο Giscard
d'Estaing και τους συναδέλφους του.

Όπως ακριβώς οι ευρωπαίοι βουλευτές µας στη Συνέλευση χρειάστηκε να κάνουν συµβιβασµούς
οι οποίοι µπορεί να απογοήτευσαν τις φιλοδοξίες και να διέψευσαν τις ελπίδες ορισµένων από
τους πιο φιλόδοξους ειδικούς σε θεσµικά θέµατα συναδέλφους µας, ελπίζω ότι και τα κράτη µέλη
θα κινηθούν στο ίδιο πνεύµα συµβιβασµού, το οποίο επέδειξαν οι δικοί σας εκπρόσωποι -
κυβερνητικοί και κοινοβουλευτικοί - στη Συνέλευσης για λογαριασµό σας.

Φυσικά γύρω από το τραπέζι υπάρχουν πολλά µελλοντικά και επίδοξα κράτη µέλη. Εάν το
καθένα προτείνει ένα ή δύο σηµεία για αλλαγή, το συνολικό άθροισµα όλων αυτών των
διαφοροποιήσεων θα αναιρέσει στην ουσία τις εργασίες της Συνέλευσης, καθιστώντας το έργο της
κενό γράµµα.

Πολλά θα εξαρτηθούν από το πνεύµα των εργασιών σας. Ελπίζω ότι µέσα από τις εργασίες σας
και τα δηµόσια σχόλιά σας σχετικά µε τα διακυβευόµενα ζητήµατα, οι συµπολίτες µας θα
µπορέσουν να αναγνωρίσουν ότι όλοι προσεγγίζουν το θέµα εποικοδοµητικά και µε επιθυµία να
υπάρξει επιτυχία. Κανείς εταίρος αυτού του διαλόγου δεν πρέπει να αισθάνεται ότι άλλοι του
επιβάλλουν την άποψή τους ή ότι κάποια οµάδα κρατών µελών συµπαρατάσσεται εναντίον του.
Εάν επικρατήσει το κλίµα ότι απειλούνται ζωτικά εθνικά συµφέροντα, υπάρχουν δύο κίνδυνοι. Ο
πρώτος είναι ότι τελικά, και κατά πάσα πιθανότητα αργά τη νύχτα, θα ξαναγυρίσουµε στην παλιά
πολιτική του παζαρέµατος πίσω από κλειστές πόρτες, δηλαδή ακριβώς στο σενάριο που θελήσατε
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να αποφύγετε εγκρίνοντας τη µέθοδο της Συνέλευσης. ∆εύτερον, εάν τώρα τεθούν νέα ζητήµατα,
δεν αποκλείεται να δηµιουργήσουµε υπερβολικές προσδοκίες ή να υποδαυλίσουµε τους φόβους
της κοινής γνώµης µε αποτέλεσµα, έστω κι αν επιτευχθούν οι απαραίτητοι συµβιβασµοί, να γίνει
πολύ δυσκολότερη στη συνέχεια η διαδικασία κύρωσης της Συνθήκης, αφού την υπογράψετε.

Ας κοιτάξουµε ψηλότερα, ας τολµήσουµε να προσεγγίσουµε το έργο µας µε νέο, διαφανή τρόπο:
λοιπόν, ναι στην ενίσχυση του έργου της Συνέλευσης, όχι στην επανάληψη της Νίκαιας. Και να
µην ξεχνάµε το επόµενο στάδιο, δηλαδή την προετοιµασία της κοινής γνώµης για την κύρωση της
νέας Συνθήκης στα 25 κράτη µέλη µας.

Οι προετοιµασίες που έγιναν για αυτήν εδώ την ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη διέφεραν σε ποιότητα
και σε ένταση από όλες τις προηγούµενες. Στη Συνέλευση συµµετείχαν κορυφαίοι πολιτικοί από
τις κυβερνήσεις µας, από τα εθνικά µας κοινοβούλια και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλοι
αυτοί εργάστηκαν σκληρά για το έργο αυτό επί 17 µήνες. Εργάστηκαν µε διαφάνεια. Τα εθνικά
κοινοβούλια συµµετείχαν στην ευρωπαϊκή οικοδόµηση περισσότερο παρά σε οποιοδήποτε
προηγούµενο στάδιο στην ιστορία µας.

Αν τώρα επανέλθουµε στην αφετηρία, ορισµένοι θα θεωρήσουν ότι το έργο της Συνέλευσης ήταν
προπέτασµα καπνού. Οι βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων έπαιξαν τόσο ζωτικό ρόλο στις
εργασίες· ενηµέρωναν την κοινή γνώµη που µπορούσε να παρακολουθεί, βήµα προς βήµα, κάθε
φάση των εργασιών της Συνέλευσης, έχοντας πρωτοφανή πρόσβαση σε συζητήσεις υψηλότατης
ποιότητας για το µέλλον της Ευρώπης. Πώς λέτε ότι θα αντιδράσει η κοινή γνώµη αν εµείς εδώ
αναιρέσουµε το έργο της Συνέλευσης, πίσω από κλειστές πόρτες, και καταλήξουµε σε έναν
θλιβερό ελάχιστο κοινό παρονοµαστή;

Και ακριβώς αυτή τη στιγµή που η αποστολή της Ευρώπης στις διεθνείς υποθέσεις είναι
σηµαντικότερη από ποτέ άλλοτε,  που οι προσδοκίες των εταίρων µας είναι µεγαλύτερες από ποτέ
άλλοτε, πώς λέτε ότι θα ερµήνευαν οι εταίροι µας µια αποτυχία µας εδώ; Έχουµε την ευκαιρία να
αποδείξουµε στον εαυτό µας και στον ευρύτερο κόσµο, τη σοβαρότητά µας και την ετοιµότητά
µας να αναλάβουµε πρωτοπόρο ρόλο στις διεθνείς υποθέσεις.

*
*     *

Αλλά, όπως είπα προηγουµένως, ασφαλώς υπάρχει περιθώριο για βελτιώσεις και διευκρινίσεις οι
οποίες δεν διαταράσσουν τη βασική ισορροπία του κειµένου της Συνέλευσης. Η ελπίδα µας είναι
ότι θα γίνουν ορισµένες διευκρινίσεις που θα ενισχύσουν και συµπληρώσουν τις ήδη
πραγµατοποιηθείσες προόδους. Θα αρκεστώ σε τρία παραδείγµατα:

Χαιρετίζουµε τις αλλαγές που προτείνονται για την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, τη
συνέχεια της Προεδρίας, και τον κορυφαίο ρόλο στην οργάνωση των εργασιών του Συµβουλίου
σε µια Ευρώπη µε 25 και περισσότερα κράτη µέλη.
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Πρέπει όµως να αποφύγουµε τη σύγχυση σε σχέση µε τους αντίστοιχους ρόλους της Προεδρίας
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και της Προεδρίας της Επιτροπής. Οι µεταρρυθµίσεις του
Συµβουλίου δεν πρέπει να υπονοµεύσουν την εξουσία ή την συλλογικότητα της Επιτροπής. Για το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χρειαζόµαστε έναν πρόεδρο διοικητικού συµβουλίου όχι έναν αρχηγό νέου
κράτους.

Χρήσιµο θα ήταν να γίνουν διευκρινίσεις σε σχέση µε τις εσωτερικές δοµές του Συµβουλίου και
τις νέες συνθέσεις του Συµβουλίου. Πρέπει επίσης να θιγεί το ζήτηµα της οργάνωσης των
προπαρασκευαστικών σωµάτων του Συµβουλίου. ∆εν είναι ανάγκη όλα αυτά να προδιαγράφονται
λεπτοµερώς στη Συνθήκη, θα πρέπει όµως να έχουµε έτοιµες απαντήσεις στα ερωτήµατα που
ασφαλώς θα ανακύψουν.

*
*     *

Μίλησα προηγουµένως για το πνεύµα και τις µεθόδους εργασίας της Συνέλευσης. Μου επιτρέπετε
ορισµένα σχόλια για τις µεθόδους εργασίας της ∆Κ∆;

Όπως είπα νωρίτερα, αυτή η ∆Κ∆ έχει προπαρασκευαστεί καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη. Η
Προεδρία ασφαλώς έχει δίκιο όταν θέλει να εξασφαλίσει ότι όλα τα πολιτικά θέµατα θα
αντιµετωπιστούν πολιτικά και σε πολιτικό επίπεδο, από υπουργούς και επικεφαλής κυβερνήσεων,
οι οποίοι είναι υπόλογοι στα κοινοβούλιά τους και στην κοινή γνώµη.

Η δηµόσια ανταλλαγή απόψεων για το µέλλον της Ευρώπης δεν πρέπει να διακοπεί. Οι
συµπολίτες µας µέχρι στιγµής µπορούσαν να παρακολουθούν την πρόοδο· πρέπει να συνεχίσουν
να έχουν πρόσβαση σε αυτή τη ζωτική συζήτηση. Χαιρετίζω την πρωτοβουλία της ιταλικής
κυβέρνησης να δηµοσιοποιεί αµέσως στο ∆ιαδίκτυο όλα τα έγγραφα της ∆ιάσκεψης.

Η πλήρης συµµετοχή των εθνικών κοινοβουλίων σε όλες τις φάσεις είναι απολύτως απαραίτητη
για την επιτυχία της διαδικασίας. Πρόσφατα έστειλα επιστολή στους συναδέλφους µου, τους
προέδρους των εθνικών κοινοβουλίων, προτείνοντας οι αρµόδιες επιτροπές µας να οργανώσουν
κοινές συνεδριάσεις για την παρακολούθηση της προόδου της ∆Κ∆ και την αξιολόγηση των
πεπραγµένων της. Ήδη έχουν προγραµµατιστεί από τώρα έως τα µέσα ∆εκεµβρίου τέσσερις µε
πέντε συνεδριάσεις. Η συµµετοχή του προεδρεύοντος στις συνεδριάσεις αυτές θα είναι πολύτιµη
συνεισφορά.

Αν καλέσατε εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συµµετάσχουν εδώ, καθώς και σε
όλες τις συνεδριάσεις σε υπουργικό επίπεδο, το κάνατε επειδή αναγνωρίσατε ότι στόχος µας είναι
να συµµετάσχουµε όχι ως κάποιο είδος 26ου κράτους µέλους αλλά ως πολιτικός εταίρος
προσηλωµένος στην επιτυχία της Ένωσης και στην εκπόνηση µιας συνταγµατικής συνθήκης.
Αναγνωρίσατε δηλαδή ότι η µεταρρύθµιση της Ένωσης απαιτεί διπλή νοµιµοποίηση, τόσο από τα
κράτη µέλη όσο και από  τους λαούς των κρατών µελών. Σε τελική ανάλυση, η κοινοβουλευτική
συµµετοχή είναι απολύτως απαραίτητη για τη διαδικασία της κύρωσης. Με αυτό το πνεύµα θα
συµµετάσχουµε στις συνεδριάσεις ο Iñigo Mendez de Vigo, ο Klaus Hänsch και εγώ.

*
*     *
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Από την πλευρά µου, γνωρίζετε ότι όταν επιτευχθεί συµφωνία και έχουµε πλέον µια νέα Συνθήκη
και ένα σύνταγµα για την Ευρώπη, εγώ προσωπικά θα απευθυνθώ στους πολίτες και θα κάνω
εκστρατεία υπέρ αυτής της Συνθήκης. Το Κοινοβούλιο θα είναι πολύτιµος σύµµαχος στη
διαδικασία της κύρωσης, µεταξύ άλλων επειδή αυτή θα αποτελέσει το εστιακό σηµείο για τις
προσεχείς ευρωπαϊκές εκλογές µας. Αλλά, για να γίνει αυτό, χρειαζόµαστε µια καλή
συνταγµατική συνθήκη, που να βασίζεται στο έργο της Συνέλευσης, ενώ παράλληλα πρέπει οι
εργασίες µας να διεξαχθούν µε ανοιχτό και εποικοδοµητικό πνεύµα. Να µην λησµονήσουµε
επίσης ότι πρέπει να τηρήσουµε το χρονοδιάγραµµα.

Το έργο που αναλαµβάνουµε είναι ηπειρωτικής κλίµακας. Το µέγεθος της αποστολής µας είναι
τόσο µεγάλο που δεν θα κατορθώσουµε να φτάσουµε ποτέ στο κοινό ευρωπαϊκό µέλλον µας αν το
βλέµµα µας είναι συνεχώς προσηλωµένο στο παρελθόν. Θα φτάσουµε τους στόχους µας µόνο αν
κοιτάζουµε µπροστά, µε πνεύµα συµβιβασµού και µε θέληση να πετύχουµε.

______________________
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∆IAKHΡΥΞΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ

Συνερχόµενοι στη Ρώµη κατά την έναρξη της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης (∆∆) για την
αναθεώρηση των συνθηκών, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων των κρατών µελών, των υπό
ένταξη και των υποψηφίων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης :

− επιβεβαιώνουν ότι η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αποτελεί τον ουσιαστικό
απώτερο σκοπό της ηπείρου µας και αποτελεί το κύριο εργαλείο για ένα αποτελεσµατικότερο
ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή σκηνή και για την ενίσχυση της ειρήνης, της
δηµοκρατίας, της ευηµερίας και της αλληλεγγύης σε όλα τα κράτη µέλη,

− υπογραµµίζουν ότι η επικείµενη διεύρυνση αποτελεί ιστορική καµπή, καθιστά την Ένωση
πλουσιότερη όσον αφορά την ταυτότητα και τον πολιτισµό της, επεκτείνει τη δυνατότητα
προώθησης των κοινών αξιών και προσδίδει βαρύτητα και κύρος στο ρόλο της Ευρώπης στον
Κόσµο,

− επιβεβαιώνουν τη µεγάλη αξία της προσπάθειας να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα
Συνταγµατικό Χάρτη που θα βασίζεται στην ισότητα των κρατών µελών, των λαών και των
πολιτών, και θα εγγυάται την αποτελεσµατικότητα και τη συνοχή του ρόλου της Ένωσης
στον κόσµο, θεωρούν δε το σχέδιο Συνθήκης της Συνέλευσης ως µία καλή εναρκτήρια βάση
για τις εργασίες της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης,

− 
− επαναλαµβάνουν την ευχή να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι εργασίες για το Σύνταγµα, πριν τις

εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούνιο 2004, έτσι ώστε να µπορέσουν οι
ευρωπαίοι πολίτες να ψηφίσουν γνωρίζοντας ποια θα είναι η µελλοντική αρχιτεκτονική της
Ένωσης,

− τονίζουν ότι η έγκριση µιας Συνταγµατικής Συνθήκης θα αποτελεί θεµελιώδη σταθµό στην
πορεία για µία Ευρώπη µε περισσότερη συνοχή και µεγαλύτερη επιρροή, πιο διαφανή και
δηµοκρατική, πιο αποτελεσµατική και προσιτή στους πολίτες, διαπνεόµενη από τη βούληση
να προαγάγει πανανθρώπινες αξίες, κυρίως µέσω της συνεργασίας µε τους πολυµερείς
διεθνείς οργανισµούς και επιβεβαιώνοντας αρραγείς και ισότιµες διατλαντικές σχέσεις,

− αποδίδουν φόρο τιµής, την παραµονή αυτής της πολύ σηµαντικής µετάβασης, σε όλους
εκείνους οι οποίοι, από τη λήξη του πολέµου µέχρι σήµερα, γαλουχήθηκαν µε τα ευρωπαϊκά
ιδεώδη και επένδυσαν µε διορατικότητα τις δυνάµεις τους στην υπόθεση της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης: από τους Ιδρυτές των αρχικών Κοινοτήτων µέχρι τους πολιτικούς αρχηγούς
των κρατών µελών που συνέχισαν και ανέπτυξαν το έργο, τους απλούς πολίτες και, κυρίως,
τους νεώτερους που θα κληθούν να διαµορφώσουν το πρόσωπο και την ταυτότητα της
Ευρώπης του αύριο.

_______________
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