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Ekscelencje, Szanowni Państwo

Jest dla mnie prawdziwą przyjemnością i zaszczytem, że mogę odznaczyć profesora
Diamandourosa Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP. Jego osiągnięcia, jako urzędującego
obecnie europejskiego ombudsmana, w dziedzinie ochrony praw człowieka są ogromne
i z pewnością zasługują na uznanie.
Profesor Diamandouros jest człowiekiem wyjątkowym: wie jak połączyć niezwykłe wartości
akademickie z praktycznym doświadczeniem, które zdobył między innymi jako pierwszy
rzecznik praw obywatelskich Greków, a od roku 2003 – jako ombudsman wszystkich
europejczyków. Intelektualne korzenie jego pracy bez wątpienia godne są Greka,
bezpośredniego potomka jednej z największych intelektualnych tradycji, które ukształtowały
europejską

tożsamość.
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współczesności, a charakteryzuje go dogłębna wiedza na temat myśli europejskiej i
amerykańskiej. Posiadanie takiego ombudsmana jest prawdziwym szczęściem dla obywateli
Europy!
My Polacy mamy swoje szczególne powody dla wdzięczności wobec profesora
Diamandourosa, który pomógł nam poradzić sobie z problemem związanym z konkursami
organizowanymi przez Europejski Urząd Doboru Kadr. W jednym z otwartych konkursów,
mających wyłonić polskich pracowników administracji, kandydaci z Polski nie byli w swoim
przekonaniu traktowani na równi z kandydatami reprezentującymi inne kraje. Profesor
Diamandouros przedstawił zwięzły raport na ten temat, który opublikowano rok temu.
Zarówno sam raport, jak i powaga, z jaką profesor Diamandouros podszedł do problemu
pokazują jego wielkie przymioty jako prawdziwego i zaangażowanego obrońcę praw
obywateli europejskich, czyli także obywateli narodowości polskiej.
Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej Pańska postawa względem problemów
Polaków charakteryzowała się zawsze uczciwością, oddaniem i zrozumieniem. Dzięki
Pańskiemu zaangażowaniu w badanie skarg na złą administrację w instytucjach i organach
Unii Europejskiej, instytucje te stały się bardziej efektywne i wrażliwe na prawa człowieka
przysługujące wszystkich ludziom mieszkającym na naszym jednoczącym się kontynencie.

Postawa taka, a także współpraca z narodowymi ombudsmanami, którzy bacznie przypatrują
się funkcjonowaniu instytucji narodowych, tworzy kompletny system ochrony praw.
Jestem najgłębiej przekonany, że wesprze Pan projekt Partnerstwa Wschodniego Unii
Europejskiej, który stanowi pole aktywnego działania rzeczników praw obywateli z Ukrainy,
Mołdawii, Gruzji, Białorusi, Armenii i Azerbejdżanu. Chciałbym wyrazić nadzieję, że nasza
wzorcowa współpraca będzie trwała i przyczyni się do polepszenia ochrony praw człowieka.
Panie Profesorze, proszę przyjąć moje najszczersze gratulacje z dokonanego dzieła oraz
najlepsze życzenia pomyślności w życiu prywatnym.
Niech mi wolno także wyrazić wdzięczność polskiemu ambasadorowi za zorganizowanie tej
uroczystości, oraz podziękować wszystkim tu obecnym za uczestnictwo w tym miłym
wydarzeniu.

