
Європа? Хочу все знати!  
 

Промова Голови Європейської ради 

Вельмишановні голови держав і урядів! 

Вельмишановні депутати! 

Вельмишановні представники Європейської комісії!  

Шановні пані та панове!  

Я радий вітати вас у цю урочисту хвилину тут у Брюсселі. Ми всі пов’язуємо великі очікування 

з нашою конференцією та переговорами.  

Європейський Союз – це справжня історія великого успіху! Він невпинно зростав. За останні 

60 років з шести країн, які входили до його складу, ми маємо тепер 28. Це був довгий і 

почасти непростий шлях. Але ми його успішно пройшли разом, навіть попри розбіжності в 

думках і точках зору.  

Ми досягли найважливішої мети нашого співтовариства: встановлення миру та добробуту в 

Європі! Дедалі більше громадян можуть відчути переваги європейської інтеграції.   

Чимало ми досягли й у сфері зовнішньої політики: міжнародна спільнота вбачає в ЄС гарний 

приклад того, як може виглядати співпраця між країнами на засадах миру та довіри. 

Передусім, це стосується наших країн-сусідок. Рішення ЄС у світі сприймаються з дедалі 

більшим інтересом. Відтак у прийнятті рішень ми повинні зважати на те, яку дію вони можуть 

мати за кордоном ЄС. 

Шановні пані та панове! Сьогодні все залежить від вас. Ви маєте прийняти рішення конче 

необхідні для того, аби ЄС і в майбутньому добре і злагоджено функціонував. Сьогодні у 

ваших руках рішення важливого питання життя нашого співтовариства, а саме: 

- Як повинні прийматися рішення в ЄС: більшістю чи одноголосно? (Сценарій 1) 

- Які та скільки мов мають бути мовами ЄС? (Сценарій 2) 

- Звідки надходитимуть гроші до бюджету ЄС? (Сценарій 3) 

Це вкрай важливе питання. Сьогодні ми його обговоримо, ми обміняємося нашими 

думками, будемо дискутувати. Головне, щоб на завершення засідання ми прийняли рішення.  

Я хочу нагадати вам основні цілі нашого співтовариства: це мир і добробут. Ризикувати ними 

ми не вправі. Тому ми повинні дійти згоди і вирішити поставлене питання. Пам’ятаймо, на 

нас дивляться інші країни світу. Якщо ми дійдемо згоди, ми покажемо гарний приклад 

порозуміння іншим країнам. Ми не можемо дозволити собі поразки! 

Тож я закликаю вас до плідної співпраці з метою досягнення наших цілей: Європейський 

Союз, до складу якого входять 28 держав, здатний результативно діяти!  

Відтак прошу розпочати консультації та обговорення.  

Бажаю вам успіху в перемовинах і щиро дякую за увагу. 
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