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Ünnepi honlappal emlékezik meg hatvan évvel ezelőtti első üléséről a Parlamenti Közgyűlés

60 éves az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése
Strasbourg, 2009.08.07 – Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése hatvan évvel ezelőtt, 1949.
augusztus 10-én tartotta első ülését. A neves eseményt ünneplő rendezvényen Lluís Maria de Puig, a
Közgyűlés elnöke igen pozitív mérleget vont az intézmény eddigi tevékenységéről, ugyanakkor
emlékeztetett arra is, hogy az Európa Tanács, és az Európa lelkiismereteként működő Parlamenti
Közgyűlés munkája még távolról sem ért véget:
„Azok közé tartozom, akik a Közgyűlés tevékenységét nagyon pozitívnak értékelik az eltelt hatvan év
tükrében. A mostani költségvetési megszorítások idején elmondhatjuk, hogy az Európa Tanács kiváló
„ár-érték arányt” képvisel a tagállamai számára. Eredményesen valósított meg egy igen nagyra törő
politikai tervet azzal, hogy sikerült azonos értékek mentén egy szervezetbe tömörítenie egy egész
földrész minden országát – olyan országokat, amelyek egyébként történelmükben, kultúrájukban,
nyelvükben és szokásaikban jelentősen különböznek egymástól.
Az Európa Tanács politikai tevékenységének erkölcsi alapjaként védelmezi és terjeszti az emberi
jogok, a jogállamiság és a demokrácia eszméjét. Ezeknek az értékeknek a megóvása nem csupán az
egyes tagállamok belső ügye. Külön-külön mindannyiunk feladata, és képviselőként jogunk és
kötelességünk is egyben, hogy biztosítsuk, hogy a kormányok ezeknek az értékeknek és elveknek a
figyelembe vételével végezzék munkájukat. A Közgyűlés által kidolgozott monitoring rendszer segít
emlékeztetni az államokat mindazokra az ígéretekre és kötelezettségvállalásokra, amelyeket akkor
tettek, amikor csatlakoztak az Európa Tanácshoz.
Úgy van az minden családban – és ez a mi európai családunkra is érvényes -, hogy a szomszédot
lehet kritizálni, de bennünket nem. Csakhogy a kritika is része a demokráciának; segít, hogy rájöjjünk
gyengeségeinkre, és helyrehozzuk hibáinkat. Nem arról van szó, hogy cseréljük le a demokratikusan
megválasztott kormányokat, hanem gondoskodjunk róla, hogy tartsák tiszteletben közös értékeinket a
párbeszéd és az együttműködés segítségével.
Meg kell védenünk a demokráciát attól a lappangó és egyre valóságosabb veszélytől, hogy úgy
próbálunk meg szembenézni a társadalmi kihívásokkal, hogy közben feláldozzuk egyes értékeinket,
és korlátozzuk jogaink és szabadságaink gyakorlását.
Az Európa Tanács és vele együtt a Parlamenti Közgyűlés – úgy is mint Európa lelkiismerete - munkája
még távolról sem ért véget.”
***
A Parlamenti Közgyűlés ünnepi honlappal emlékezik meg hatvanadik születésnapjáról
(http://assembly.coe.int), ahol dokumentumokból, az első hangfelvételekből és képekből összeállított
válogatás idézi fel az elmúlt évek munkáját.
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