Mensagem de Hans Gert Pottering,
Presidente do Parlamento Europeu
Deputado alemão do PPE – DE

Senhoras e senhores, caros convidados, caros amigos e colegas:
É com grande prazer que tenho a possibilidade de
me dirigir à Universidade Europa.
O meu colega Carlos Coelho convidou-me para vos
saudar em nome do Parlamento Europeu e em meu
nome pessoal neste vosso importante encontro.
O vosso debate tem lugar num momento muito crucial e que está ligado com Portugal e com Lisboa,
porque o Tratado de Lisboa, o Tratado Reformador
da União Europeia está em processo de ratificação.
Porque é que este Tratado é tão importante? Porque é um instrumento para tornar a União Europeia mais democrática, mais transparente e para
aproximar mais a UE das pessoas, dos cidadãos
europeus.
Com o Tratado temos um aumento do poder do
Parlamento Europeu e é o Parlamento Europeu que
representa os cidadãos da União Europeia. Especialmente os jovens que são o futuro e estão, assim o espero, empenhados no projecto europeu.
O que estamos a fazer agora neste ano de 2008 e
nos anos vindouros é para o benefício das gerações
mais novas no século XXI de modo a que os mais
novos de hoje possam viver em paz ao longo deste
novo século.
O Parlamento Europeu esteve sempre empenhado
em mais democracia em torno dos nossos valores
comuns. Na véspera da assinatura do Tratado de
Lisboa, a 13 de Dezembro de 2007, os três presi-

dentes das instituições europeias (o então presidente do Conselho Europeu, José Sócrates, o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão
Barroso, e eu próprio) assinámos, a 12 de Dezembro de 2007, a Carta dos Direitos Fundamentais no
Parlamento Europeu, em Estrasburgo. Esta Carta dos Direitos Fundamentais descreve os nossos
valores comuns: a dignidade da pessoa humana,
os direitos humanos, a democracia, o Estado de
Direito e, especialmente, os nossos princípios de
solidariedade e de subsidiariedade. Estes valores
constituem uma base firme para o nosso futuro comum na União Europeia.
E foi o Parlamento Europeu que defendeu com veemência, no quadro da apreciação das perspectivas
financeiras (orçamento da UE) de 2007 a 2013, os
projectos para as gerações mais novas: aprendizagem ao longo da vida e, especialmente, os programas de intercâmbios entre jovens, designadamente estudantes, o Programa Erasmus, entre outros.
E assim, graças ao Parlamento Europeu, centenas
de milhares de jovens podem encontrar-se e conhecerem-se nos anos vindouros.
E queridos amigos, a vossa conferência é muito importante para aproximar o projecto europeu
das pessoas da Europa. Vocês são o futuro e o
que vocês estão a discutir na vossa conferência, a
Universidade Europa, é importante para todos nós.
Desejo-vos boas discussões e um tempo bem passado. Obrigado pela vossa atenção. Desejo-vos os
maiores sucessos.
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