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e la început, Uniunea
Europeană a acționat
pentru consolidarea
păcii. Încă din perioada celui
de-al Doilea Război Mondial,
o Europă unită era văzută de
mulți ca unica soluție pentru
combaterea pericolelor pe care le
prezentau curentele naționaliste.
Una dintre cele mai remarcabile
realizări din ultimii 70 de ani ai
procesului de integrare europeană
este eradicarea posibilității unui
conflict între statele membre,
istoria continentului fiind îndelung
marcată de războaie.

Hans-Gert Pöttering
(Germania)

Margaret Brusasco-Mackenzie
(Marea Britanie)

Președinte al Parlamentului European în
perioada 2007-2009.
HAEU, INT 796

înalt funcționar al Comisiei Europene
în perioada 1981-1999.
HAEU, INT 114

“I never got to know my father, this
is a psychological reason why I
became interested in the peaceful
development of Europe. […] I
think that was the motivation,
there should never be a war again
between European Countries.”

“On a eu cette génération des
Allemands, des Français, des
Néerlandais, des Belges, qui ont
connu ça et ont dit : «plus jamais».”

Demonstrație la frontiera franco-germană (Wissembourg, 20 august 1950).
HAEU, GR 3.
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Manifestul de la Ventotene
Manifestul “Către o Europă
liberă și unită” a fost redactat
în 1941 de Altiero Spinelli și
Ernesto Rossi, în perioada
exilării lor de către regimul
fascist pe insula Ventotene din
Marea Mediterană. Ulterior,
Manifestul a fost editat de
Eugenio Colorni și a circulat
clandestin cu ajutorul Ursulei

Hirschmann și al Adei Rossi.
Acești intelectuali și politicieni
italieni militau pentru crearea
unei Europe unite și libere și
pentru schimbarea destinului
istoric ce adusese țările
europene, pentru a doua oară,
în pragul distrugerii.

Fotografie cu Ernesto Rossi.
© Fondazione Ernesto Rossi

Manifestul de la Ventotene, cu notele manuscrise originale ale lui Altiero Spinelli (1941).
HAEU, AS 3
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e-a lungul axei Est - Vest și Nord - Sud, Europa s-a aflat în fruntea
promovării, cooperării și a dialogului, în scopul creării unei
comunități internaționale într-un climat de pace. Astfel de inițiative
nu s-au bucurat întotdeauna de succes în ceea ce privește domeniul apărării
comune și al politicii externe. Chiar de la început, proiectul privind crearea

Document de identitate al lui Altiero Spinelli.
HAEU, AS 210

unei Comunități Europene de Apărare, la începutul anilor ‘50, a fost respins.
Uniunea Europeană continuă să depună eforturi pentru a reprezenta o voce
unică pe plan internațional în ceea ce privește politica comună de apărare,
însă statele membre sunt reticente în a transfera suveranitatea națională
unei autorități supranaționale.

Proiectul unei Comunități Europene de Apărare
Prim-ministrul
italian Alcide De Gasperi
a fost unul dintre cei mai activi
promotori ai Comunității Europene
de Apărare. Acest proiect a fost
abandonat în 1954, nefiind ratificat
de Parlamentul francez.

Note manuscrise la discursul lui
Fernand Dehousse, membru al
Adunării Europene (Parlamentul
European de astăzi), rostit în
Senatul Belgiei la 3 martie1954, cu
propunerea creării unei Comunități
Europene de Apărare.
HAEU, FD 76.

Reunificarea
Germaniei a avut loc
la 3 octombrie 1990, la mai
puțin de un an de la căderea
Zidului Berlinului. Pentru prima
dată, granițele Comunității
Europene s-au mutat
către Est.

Alcide De Gasperi.
HAEU, ME 1549 - Photo: Unknown

Privind către EST
în timpul Războiului Rece

Herman van Rompuy (BE)
Președintele Consiliului European în perioada 2009-2014.
HAEU, INT 885.

“I still think that the end of the cold war, the collapse
of the Soviet Union, the fall of the Berlin Wall, the
opening of Central and Eastern Europe and their
entering in the European Union was the major
event of the second half of the last century.”

Locuitorii Berlinului sărbătorind Căderea Zidului Berlinului
(9 Noiembrie 1989). © AP 1989 – Source: EC – Photo: Lionel Cironneau

Cooperarea cu
AFRICA
Proiectul Fondului European de Dezvoltare privind dezvoltarea hidro-agricolă în Madagascar (5 ianuarie 1972).

HAEU, BAC-025/1980 0773-I - Photos: Unknown
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Rapoarte privind relațiile dintre Europa de Vest și Europa de Est în timpul Războiului Rece, redactate în perioada 1954-1960 de către Comisia pentru Europa Centrală și de Est din cadrul
Mișcării Europene. HAEU, ME 2147

Evenimente de marcare a semnării primei Convenții de la Lomé între Comunitatea Europeană și 46 de
țări din Africa, Caraibe și Pacific (ACP), la Lomé (Togo), la 28 februarie 1975.
Fondul
European de Dezvoltare a
fost lansat în 1959, reprezentând
și în prezent principala sursă de
ajutor pentru dezvoltare din partea
Uniunii Europene pentru țările
din Africa, Caraibe și Pacific
(ACP).

HAEU, FXO 330 - Photo: Unknown
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roiectul european a început în domeniul
cărbunelui și oțelului, extinzându-se apoi
la economie, agricultură, problemele
sociale, mediu etc. Unul dintre obiectivele inițiale
ale Comunităților Europene se referea la reducerea
diferențelor între anumite zone ale Europei, prin
consolidarea unității economice și dezvoltarea
continuă a acestor regiuni. Instituțiile europene au
investit în proiecte de dezvoltare care au generat
atât efecte concrete în statele membre, cât și o
diversificare a politicilor comune cu impact asupra
vieții de zi cu zi a cetățenilor europeni. Acest
proces nu a fost simplu, nici predeterminat, dar a
încurajat în final o rețea în continuă extindere
a relațiilor dintre țările Europei. Rămâne
întrebarea: cât de mult a contribuit acest proces
la crearea unei solidarități de fapt?

Deutsche Bundesbahn, un proiect al Băncii Europene de Investiții (BEI) în
Germania, privind electrificarea căilor ferate pe axa Nord-Sud (1960-1961).
HAEU, BEI 2165 - Photo: Unknown

Josep Borrell (Spania)
Președintele Parlamentului European în perioada 2004-2007.
HAEU, INT 799

“Being good neighbours, not fighting each other, cooperating, doing
something together [...] is a big asset for the European Union.”

Petrus Mathijsen
(Regatul Țărilor de Jos)
înalt funcționar al Comisiei Europene în
perioada 1977-1986.
HAEU, INT 215

Investițiile europene în domeniul
DEZVOLTĂRII REGIONALE

Banca
Europeană de Investiții
(BEI) a fost înființată în 1958,
cu scopul de a contribui la
finanțarea unor proiecte de capital,
care să concretizeze valorile și
obiectivele politicilor Uniunii
Europene.


“La première grande étape a été le
règlement sur une politique régionale.
Parce que pour faire accepter par les
Etats membres qu’il y ait une politique
régionale européenne, ça a été dur. Et
ça a été un grand pas.”

Construcția unei centrale hidroelectrice în Taloro, Sardinia (Italia).
HAEU, BEI 2154 - Photo Unknown

Construcția unei fabrici de acetilenă în sud-vestul Franței.
HAEU, BEI 2144 - Photo Unknown

Industria procesării hranei în Republica Moldova.
© European Investment Bank

Podul Øresund, care leagă Suedia de Danemarca.
© EIB
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Tratatele de la Roma
L
a
25
martie
1957,
reprezentanții Belgiei, Franței,
Italiei, Luxemburgului, Olandei
și Germaniei de Vest au semnat
Tratatele de la Roma, care au
fundamentat Comunitatea
Economică Europeană (CEE)
și EURATOM. În Preambulul

Tratatului de creare a CEE,
semnatarii se angajau să
îmbunătățească condițiile de
viață și de muncă ale cetățenilor
din propriile state și să reducă
diferențele între diferitele
regiuni, pentru a asigura
progresul economic și social.

Fotografie de grup cu semnatarii Tratatelor în grădina Ambasadei Belgiei la Roma,
admirând un afiș conceput pentru a marca evenimentul. De la stânga la dreapta: Paul
Henri Spaak, Konrad Adenauer, Jean-Charles Snoy et d’Oppuers, Joseph Luns și Walter
Hallstein. © AP 1957 - Source: EC - Photo: Ivan Crosceneo
Afiș cu ocazia semnării Tratatelor de la Roma.
HAEU, NDG 51

POLITICA AGRICOLĂ
Comună

Comisia
Europeană a publicat
primul Program European de
Acțiune pentru Mediu în 1973 și
a introdus politica comună în
domeniul pescuitului în anii
‘70.

MEDIU

Politica
Agricolă Comună (PAC),
inițiată în 1962, a fost prima
politică comună dezvoltată
la nivel european.
Scrisoarea Comisarului
european pentru
agricultură, Sicco
Mansholt, către
Președintele Comisiei
Europene, Franco Maria
Malfatti, prin care expplică
necesitatea unei politici
comune de mediu
comune (9 februarie 1972).
HAEU, GR 142

Afiș al Comisiei Europene
pe tema Politicii Comune în
Domeniul Pescuitului (PCP).
HAEU, NDG 316

POLITICI SOCIALE
Studiu privind Politica Agricolă Comună
(PAC) publicat în 1964 de Asociația
Academică de Științe Economice și
Comerciale. HAEU, GR 35.

Proiecte privind cazarea muncitorilor în cadrul
Programului de locuințe al Comunității Europene
a Cărbunelui și Oțelului (ianuarie 1955).
HAEU, CEAB 11/1666.

Stânga: Raport din anul 1959 al Comisiei
Comunității Economice Europene privind
dinamica socială a Comunității.
HAEU, CM2/1959 884
Hartă publicată în 1962
de Serviciul Publicații al
Comunităților Europene, cu
titlul Agricultura: folosirea
terenurilor și principalele
culturi. HAEU, CRNO 80.

EUROPA
ȘI EUROPENII

Dreapta: Buletin al Comunităților Europene
despre Programul de Acțiune Socială (1974).
HAEU, CEDEFOP 5
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eclarația Schuman a
reflectat necesitatea
sprijinirii economiei
statelor occidentale, prin crearea
unei piețe comune a cărbunelui
și oțelului. Creșterea constantă a
producției industriale în primii 20
de ani de la crearea Comunității
Europene a Cărbunelui și Oțelului
a consolidat obiectivul dezvoltării
unei piețe interne, în scopul creșterii
economice și al eliminării barierelor
comerciale între statele europene.

Harta cu titlul Energie și siderurgie publicată de Serviciul Publicații al Comunităților
Europene în 1962. HAEU, CRNO 80

Dezvoltarea industrială

Prototipul Lubatti al unui furnal metalurgic (Italia, iunie 1957).
HAEU, BAC-004/1971 0081

BEWAG, o centrală termică din Berlinul de Vest (Germania), cca.1977.
HAEU, BEI 2164 – Photo: Unknown

Necesarul de
oțel din cele șase state
membre fondatoare aproape
s-a dublat în perioada 1952 - 1962,
continuând să crească rapid până
la criza petrolului din
1973.

Progil-Bayer-Ugine, o fabrică chimică din Pont-de-Claix (Franța),
cca. 1970. HAEU, BEI 2145 - Photo: Studio Piccardy, L. Guelfo and
M. Auffray

Muncitori de la fabrica Alfa Romeo din Pomigliano d’Arco, Italia
(cca. 1966). HAEU, BEI 2155 – Photo: Dino Jarach
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Tratatul
de la Maastricht
Tratatul Uniunii Europene,
care a amendat și
redenumit Tratatul de
la Roma, a fost semnat
la Maastricht (Regatul
Țărilor de Jos), în 1992.
Pentru prima dată,
termenul de „Uniunea
Europeană” a fost utilizat

într-un tratat oficial.
Articolul B reglementa
modalitatea privind
consolidarea
pieței
interne printr-o uniune
economică și monetară,
care să fie finalizată
prin introducerea unei
monede unice.

Document de lucru al Comisiei Europene pe tema Tratatului de la Maastricht ( februarie 1992).
HAEU, RS 79

Facsimil al Tratatului de la Maastricht. HAEU.

Enrique Baron Crespo (Spania)
Președinte al Parlamentului European în perioada 1989 - 1992
HAEU, INT 884
“I insisted very much on the fact that we had to concentrate on some points,
not trying to draft the European Constitution. I was in favor, it was my dream
but, to put on the table some core concepts, core ideas that could transform
the European community.”

Semnarea Tratatului de la Maastricht (7 februarie 1992). © European
Communities 1992 – Source: EC – Photo: Christian Lambiotte

EURO
moneda unică a Europei
Integrarea economică a schimbat viața
cetățenilor europeni, deoarece Piața
Unică garantează libera circulație a
bunurilor, capitalului, serviciilor și forței
de muncă. Introducerea monedei Euro,
care circulă din 2002 și este adoptată
în prezent de 19 țări, a reprezentat
modelul cel mai vizibil al fuziunii piețelor,
prevăzută în Declarația Schuman. La
puțin timp de la crearea Zonei Euro,
criza economică și financiară de la
sfârșitul anilor 2000 a supus moneda
unică la primul său test major.

Primul plan
privind adoptarea unei
monede unice datează din 1970,
când premierul luxemburghez
Pierre Werner a prezentat un raport,
denumit ulterior Raportul Werner,
cu privire la uniunea economică
și monetară.

Afiș al Consiliului UE privind introducerea Euro
ca “monedă virtuală” de la 1 ianuarie 1999.
HAEU, NDG 220

Herman van Rompuy (Belgia)
Președintele Consiliului European în
perioada 2009 - 2014.  
HAEU, INT 885.
“...responsibility and solidarity. And we kept
that approach during the crisis, two and half
years.”

Jean-Claude Trichet (Franța)
Președintele Băncii Centrale Europene în
perioada 2003 - 2011.
HAEU, INT 797
“l’idée selon laquelle on devait avoir la monnaie
unique déjà en place avant l’an 2000 était une
idée extrêmement forte.”

Desene pe tema Euro în format afiș.
HAEU, NDG 484 
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Afiș al Comisiei Europene.
HAEU, NDG 203

Prima pagină a proiectului Raportului Werner. Fonds personnel Pierre
Werner, Archives nationales de Luxembourg
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e le propunerea francogermană privind producția de
cărbune și oțel, Europa a devenit
actuala Uniune Europeană cu 27 de state
membre, în mai puțin de 70 de ani. Ideea
extinderii la „toate țările care doresc să ia
parte” a fost deja consacrată de Declarația
Schuman, dar a dobândit un sens mai
profund pe măsură ce noii membri
proveneau din sudul, nordul și, cel mai
recent, din estul Europei. De asemenea,
statele membre pot decide să părăsească
Uniunea, așa cum a demonstrat Brexit-ul.

Catherine Day
(Irlanda)

Amadeu António
Pereira Lopes Sabino (Portugalia)

Secretar General al Comisiei Europene
în perioada 2005 - 2015
HAEU, INT 134

înalt funcționar UE
în perioada 1984 - 2008.
HAEU, INT 258

“I went in as a director to the Balkans
and I came out as a director for the
Central and Eastern Europe. And
that was really the most emotionally
exciting thing I ever did, working on the
enlargement. Because you felt, it was
such a historic opportunity to right the
wrongs of the past.”

“It was a great joy to see the flags of
Portugal and Spain beside the others
in Berlaymont, and in Charlemagne.
That was to me the most important day.”

Afiș al Comisiei Europene.
HAEU, NDG 250

Anul extinderii Uniunii Europene
Anul:

1
1
1
1
1
2
2
2

9
9
9
9
9
0
0
0

Membrii UE în 2020

În vigoare

Tratatul
Uniunii Europene
Variantele cu amendamente
ale Tratatului de la Roma
(TFUE) și ale Tratatului de la
Maastricht (TUE) reprezintă
baza constituțională a
Uniunii Europene. Textele
consolidate sunt publicate
periodic de Comisia
Europeană. Articolul 49
din versiunea consolidată

La 1 mai 2004,
zece noi state au fost primite
în Uniunea Europeană, printr-o
ceremonie care a avut loc la
Dublin.

a TUE reglementează
procedurile prin care un
stat poate deveni membru
al Uniunii Europene. Un
stat care aspiră la aderare
trebuie să respecte valorile
fundamentale ale UE,
proclamate în articolul 2 al
Tratatului.

Scrisoarea din 11 mai 2004
a Președintelui Consiliului
European, Bertie Ahern, către
Președintele Comisiei Europene,
Romano Prodi.
HAEU, RP 495 - Photo: Unknown

Notă din 22 mai 2002 semnată de Graham Avery,
consilier-șef pe probleme strategice în cadrul Direcției
Generale pentru Extinderea Comisiei Europene,
privind negocierile de aderare.
HAEU, GJLA 220

Afiș al Comisiei Europene din 2001.
HAEU, NDG 130

Libera circulație în cadrul GRANIȚELOR UE
Extinderea spațiului european
a condus și la o creștere
semnificativă a numărului
persoanelor care se deplasează
în interiorul acestuia. Noțiuni
precum “frontierele”, “libertatea
de mișcare”, “mobilitatea” au fost
redefinite prin proiectul european,
reprezentând în continuare teme
de mare actualitate pentru
dezbaterea publică.

Colecția de
proiecte BABE oferă o
multitudine de reprezentări vizuale
ale mobilității în Europa. Materialele
colectate reprezintă rezultatul lucrărilor
pe teren desfășurate în țări europene,
printre care Țările de Jos, Italia,
Suedia, Franța și
Spania.

Ahmed (Maroc), “Am desenat
o valiză pe care oamenii o
folosesc atunci când au nevoie
să călătorească” (Torino,
decembrie 2013). 
HAEU BABE Archival Collection

“Action frontières/Acțiunea Frontiere” organizată în Franța de membrii Uniunii Federaliștilor Europeni
(mai 1983). HAEU, UEF 427 - Photo: Unknown

Acordul Schengen
a fost semnat în 1985, în
apropierea orașului Schengen
din Luxemburg, în vederea eliminării
treptate a controalelor la granițele comune
ale statelor semnatare. Spațiul Schengen
cuprinde astăzi 26 de state europene, care
au desființat oficial controalele de
pașapoarte la granițele
comune.

Katia Muñoz (Peru), “Harta traseului
meu de migrație. Sunt o pasăre migratoare. Nu sunt de aici sau de acolo”
(colaj, Barcelona, octombrie 2013).
HAEU BABE-068 Archival Collection

Elena (România), “Pe când era
Pădurea neagră în Germania”,
reprezentare artistică a trecerii
granițelor în UE (Torino,
decembrie 2013).
HAEU BABE Archival Collection

Flyer distribuit de MEF și Gioventù Federalista/Tineretul Federalist (cca. 1983).
HAEU, UEF 428
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Un manifestant la demonstrația din Luxembourg, în
decembrie 1985. HAEU, CS 103 –Photo: Unknown
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eși proiectul unei Europe federale
nu a fost realizat, democratizarea
și construirea identității au
reprezentat componente esențiale ale
procesului de integrare europeană. De la
manifestațiile cetățenilor pro-federali la
primele alegeri directe din Parlamentul
European din 1979 și la dezbaterea privind
drepturile fundamentale în Uniunea
Europeană, instituțiile și cetățenii au
discutat îndelung despre ce înseamnă
a fi european. Tratatul de la Maastricht
reglementează acordarea cetățeniei
europene cetățenilor din statele membre.
Cu toate acestea, conceptul continuă să
fie intens dezbătut, punând în discuție
identitatea individuală și de grup în
contextul global actual.

Christine Verger (Franța)
înalt funcționar al UE
în perioada 1984 - 2009.
HAEU, INT 302

Demonstrație în favoarea Europei federale (Milano, 29 iunie 1985).
HAEU, UEF 415 - Photo: Unknown

“ l’Europe et la construction européenne
c’est aussi la préservation d’un certain
nombre de valeurs. […] il est essentiel de
faire comprendre que c’est aujourd’hui
un grand privilège que de vivre dans ce
monde de valeurs, de démocratie, de
respect des droits individuels, culturels.”

2 0 0 0

Carta Drepturilor
Fundamentale a Uniunii Europene
Carta Drepturilor Fundamentale a
Uniunii Europene a fost semnată în
2000 și a devenit obligatorie începând
cu anul 2009. Carta stabilește
drepturile fundamentale ale tuturor
cetățenilor UE. Demnitatea umană,

libertatea, egalitatea și solidaritatea
reprezintă valorile fundamentale
ale Uniunii Europene, în timp ce
democrația și statul de drept sunt
principiile sale de funcționare.

Raymonde Dury (Belgia)
membră a Parlamentului
European în perioada
1982 - 1998. HAEU, INT 826
“pour les Droits de l’Homme, [le Parlement européen] c’était
quand même important. Je reprends l’exemple de Mandela.
Ce n’est pas un hasard si une des premières visites à l’étranger
de Nelson Mandela ça a été le Parlement européen.”

Memorandum al Comisiei Europene din mai 2001
privind rolul Uniunii Europene în promovarea
drepturilor omului și a democrației în state terțe.
HAEU, AV 96

Vassilis Skouris (Grecia)
Președintele Curții de Justiției
a Uniunii Europene în perioada
2003 - 2015. HAEU, INT 870
“We have been asked as Court of Justice of the European Union
to develop a theory of constitutional/fundamental rights.”

Afiș despre Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.
HAEU, NDG 2

În căutarea
EUROPEI FEDERALE
Demonstrații la Strasbourg în favoarea unei Europe
federale (18 iulie 1979). HAEU, UEF 229 - Photo: Unknown

Uniunea Federaliștilor Europeni (UFE) a
fost înființată în 1946, pentru a coordona
activitățile numeroaselor mișcări federaliste
din toată Europa. Prima mișcare federalistă,
Movimento Federalista Europeo/Mișcarea
Federalistă Europeană (MFE) a fost fondată în
Italia de Altiero Spinelli, în 1943.
O demonstrație a UEF cu ocazia reuniunii Consiliului European [Summitul de la Bruxelles] din
29 martie 1985. HAEU, CS 46 – Photos: Claude Schöndube

O demonstrație a UEF cu ocazia reuniunii Consiliului European [Summitul de la Bruxelles] din
29 martie 1985. HAEU, CS 46 – Photos: Claude Schöndube

Afișe ale Parlamentului European privind alegerile europene (1979 - 2009).

DEMOCRAȚIA în Uniunea Europeană.
ALEGERILE DIRECTE
în Parlamentul European

HAEU, NDG 192

EP Archives

HAEU, NDG 132

EP Archives

EP Archives

EP Archives
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