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cercetători, ci și o sursă de
informare pentru cetățeni.
Arhivele Istorice ale Uniunii
Europene gestionează un tezaur
documentar pentru diverse
programe de istorie orală,
adunând vocile protagoniștilor

Enrique

instituțiilor europene. În această
selecție de interviuri puteți
asculta foști reprezentanți ai UE
vorbind despre motivul pentru
care au ales Europa și despre
ce înseamnă Europa pentru ei.

“Since the beginning of my University
studies, the two political love affairs of
my life were democracy in Spain and the
construction of Europe.”

BARÓN
CRESPO

Președintele Parlamentului European
în perioada 1989 - 1992

Enrique Barón Crespo © Communautés européennes 1987 

HAEU, INT 884

Christine

“Même si la situation actuelle n’est
pas très rose, c’est le moins qu’on puisse
dire, je crois qu’il faut toujours rappeler
les fondamentaux, […] c’est quand même
la Communauté de paix qui est à l’origine de
la construction européenne, il ne faut
jamais l’oublier.”

VERGER
înalt oficial european
în perioada 1987 - 2009

HAEU, INT 302
Christine Verger © European Union 2013 Source: EP - Photo: Jennifer Jacquemart

José Manuel

“I think there was a clear link and inspiration,
not only from the élite because there was a lot of
migrants, Portuguese working in France,
Switzerland, in Germany, in Great Britain.
The idea of Europe in Portugal was considered a
very good and positive idea.”

BARROSO

Președintele Comisiei Europene
în perioada 2004 - 2012

HAEU, INT 798
José Manuel Barroso © European Union 2014 Source: EP - Photo: Mathieu Cugnot

“... to be a part of that
multi-national, multi-lingual,
multi-ethnical, multi-religion,
multi... character place.
A unique one in the world. It is
so fascinating, so enriching.”

Martin

SCHULZ

Președintele Parlamentului European
în perioada 2012 - 2017

HAEU, INT 875
Martin Schulz © European Union 2016 Source : EP - Photo: Marc Dossmann

Catherine

DAY

Secretarul General al Comisiei Europene
în perioada 2005 - 2015

“I had been in University at the
moment of Irish accession, so it was
deeply topical and everybody felt, this
was a historical change. […] So, it was
an opportunity both to be involved in
something that was new for my
country and for me personally, too.”

HAEU, INT 134
Catherine Day © European Union 2013 Source : EP - Photo: Didier Bauweraerts

“Le but final que moi je considérais comme
important, c’était de créer un espace
européen où les gens vivraient en paix,
d’abord, pourraient bénéficier du fait d’un
développement économique plus facile et
plus important que si les pays étaient restés
individuellement indépendants.”

Claude

PLEINEVAUX

înalt funcționar al EURATOM în perioada 1960 - 1967
și al Comisiei Europene în perioada 1967 - 1998

HAEU, INT 238
Claude Pleinevaux © European Union
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MUNCITORII ȘI

IDENTITATEA EUROPEANĂ
First European passport issued
by the ECSC, 1953. HAEU, CEAB02
122 – Photos: ERSC/USI and
unknown authors

LIBERA
CIRCULAȚIE
A FORȚEI
DE MUNCĂ
a reprezentat un principiu fundamental
al integrării europene, fiind consacrat
de Tratatele fondatoare. Ca urmare,
cetățenii UE beneficiază de un tratament
egal cu resortisanții privind angajările
și condițiile de muncă. În același timp,
armonizarea politicilor sociale din
statele membre reprezintă o provocare
continuă pentru instituțiile europene,
deoarece acestea au tradiții istorice și
medii socio-culturale diferite.

Mineri într-o mină de cărbune (1958).
HAEU, CEAB09 586 - Photo: Unknown

Mineri din Sicilia Centrală (Italia), în 1962.
HAEU, BEI 2157 - Photo: Unknown

Libera circulație în

EUROPA

Afiș despre oportunitățile de muncă din Europa.
HAEU, NDG 341

Afișul Confederației Europene a Sindicatelor privind proiectul “Tour pour l’emploi ‘97”/Turneul locurilor de
muncă ‘97” . HAEU, NDG 451

Afiș al Parlamentului European despre mobilitatea forței de muncă.
HAEU, NDG 284 

DREPTURILE muncitorilor
În 1969, Curtea de Justiție a
Comunităților Europene a hotărât
că un angajat dintr-un stat membru
al Uniunii Europene, care își întrerupe
contractul de lucru în scopul satisfacerii
serviciului militar în țara sa de origine, are
dreptul să solicite ca respectiva perioadă
să fie luată în considerare la
calcularea drepturilor de
pensie.

Jacqueline Nonon (Franța)
înalt oficial al Comisiei Europene
în perioada 1958 - 1980
HAEU, INT 226

“La libre circulation, qui touchaient
des tranches de populations comme
les travailleurs migrants. Quand on
a fait le règlement, moi j’ai trouvé ça
très important, que les travailleurs
puissent circuler comme ça. La
libre circulation des travailleurs
c’était presque plus important que
la circulation des monnaies si vous
voulez. Les monnaies c’était important,
mais que les hommes puissent faire
l’Europe en circulant!”
Hotărârea Curții de Justiție a Comunităților Europene din15 octombrie 1969 în cazul Württembergische Milchverwertung-Südmilch AG vs. Salvatore Ugliola.
[case 15-69] HAEU, CJUE 306

Fabrizia Baduel Glorioso
(Perugia 1927-2017) a fost o sindicalistă
și membră în diferite asociații și instituții
italiene și europene. În 1978, a fost aleasă
președinta Comitetului Economic și Social
European (CESE), comitet consultativ
format din angajatori, sindicaliști și

Directiva
2004/38/CE a
Parlamentului European și a
Consiliului a pus recent în aplicare
dreptul cetățenilor Uniunii și al
membrilor familiilor acestora de
a se deplasa și a locui liber pe
teritoriul statelor
membre.

Extras din Directiva 2004/58 / CE, publicată în”Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene”, L 158/77, 30.04.2004.

Fabrizia

BADUEL
GLORIOSO

Și susținerea drepturilor muncitorilor

reprezentanți ai organizațiilor din societatea
civilă. A fost prima femeie aleasă președintă

“Europa Occidentală deține un patrimoniu cultural
impresionant, experiența și potențialul productiv al unei
vaste zone industrializate [...] De asemenea, are o cultură
istorică impresionantă privind mișcările muncitorești.”
Fragment tradus din limba italiană din discursul inaugural susținut de Fabrizia Baduel Glorioso în cadrul CESE
(17 octombrie 1978). HAEU, FBG 70

a unui organism din cadrul Comunităților
Europene.

Fabrizia Baduel Glorioso în timpul celei de-a 163-a sesiuni plenare a CESE
(Bruxelles, 29-30 noiembrie 1978).
HAEU, FBG 107 – Photo: Unknown
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Fabrizia Baduel Glorioso (17 octombrie 1978). HAEU, FBG 105 – Photo: Unknown

Fabrizia Baduel Glorioso s-a implicat în activități sindicale organizate de Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL)/Confederația
Italiană a Sindicatelor Muncitorești (1952 cca). HAEU, FBG 89 – Photo: Unknown
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EGALITATEA
DE GEN

FEMEILE ȘI

EGALITATEA ÎN DREPTURI ÎN EUROPA

Afiș al Parlamentului European privind alegerile euorpene (1992).
HAEU, NDG 58

Afiș în cadrul campaniei preelectorale a socialiștilor europeni, adresat femeilor din
Europa (1994). HAEU, NDG 165

În 1976,
hotărârea Curții de Justiție
a Comunităților Europene
în cazul Defrenne vs. Sabena a
stabilit că principiul egalității privind
remunerarea va trebui să aibă efect
direct în ordinea juridică a
statelor membre.

reprezintă o temă relevantă a
ultimelelor decenii, dar și un etalon
de măsură a calității unei societăți
democratice. Instituțiile europene
au jucat un rol semnificativ în
promovarea tratamentului egal al
bărbaților și femeilor pe piața
muncii și în reprezentarea egală
în procesul decizional. Departe de
a fi realizată pe deplin, egalitatea
în drepturi și oportunități dintre
bărbați și femei reprezintă în
continuare o provocare pentru
guvernele și societățile din cadrul
Uniunii Europene.
Jacqueline Nonon (Franța)
înalt funcționar al Comisiei Europene
în perioada 1958 - 1980. HAEU, INT 226

Afișul expoziției “Europa este femeie” (Milano, ianuarie-februarie 1989).
HAEU, FDLV 71

“Je me suis trouvée à la tête d’un groupe
de travail qu’on a baptisé le groupe AD
HOC pour l’égalité des femmes et c’est
de là qu’est partie la législation”

Hotărârea Curții de Justiție a Comunităților Europene din 8 aprilie 1976 în cazul
Gabrielle Defrenne vs. Societatea anonimă belgiană de navigație aerieană Sabena.
HAEU, CJUE 412

Fausta

Fausta Deshormes La Valle
(1927, Napoli -2013, Roma) a fost o
jurnalistă angajată în problematica
europeană. În 1976, a fost numită șefa
Oficiului de Informare pentru Femei,
înființat de Comisia Europeană. A fost
autoarea a numeroase inițiative privind

DESHORMES
LA VALLE

“Este adevărat, am trăit într-un vid, nimeni nu s-a ocupat
de noi, dar chiar în asta a constat puterea noastră. Așa
cum a fost și atunci când m-am ocupat de Serviciul de
Informare pentru Femei.”

Activistă europeană pentru drepturile femeilor

HAEU, INT 726 (Fausta Deshormes La Valle, fragment de interviu tradus din limba franceză.)

implicarea femeilor în dezbaterile
privind egalitatea de gen și integrarea
europeană.

Fausta
Deshormes La Valle a
susținut publicarea revistei
„Women of Europe/Femeile
Europei” (1977-1991), pentru a
oferi femeilor din Comunitatea
Europeană posibilitatea de
a se exprima.

Fausta Deshormes La Valle la o întâlnire a redactorilor-șefi din presa pentru femei (aprilie 1978).
HAEU, FDLV 70 - Photo: Unknown

Coperta buletinului “Femmes d’Europe/Femeile din Europa”,
nr. 14, martie/aprilie1980. HAEU, FDE 389

Fausta Deshormes La Valle în biroul său de la Comisia Europeană (cca. 1979).
HAEU, FDLV 70 - Photo: Unknown

Afiș despre primele alegeri europene. 
HAEU, CS 54

Simone

Simone Veil

VEIL

(1927, Nisa - 2017, Paris), avocat și
politician francez, ministru al sănătății și
membru al Consiliului Constituțional
din Franța. Supraviețuitoare a lagărului

Alegerea Simonei Veil ca Președintă a Parlamentului European
(17 iulie 1979) © European Union 2019
“Le Parlement Européen, maintenant élu au suffrage universel est désormais porteur d’une
responsabilité particulière. Et pour relever les défis auxquels l’Europe est confrontée, c’est dans
trois directions qu’il faudra l’orienter, l’Europe de la solidarité, l’Europe de l’indépendance,
l’Europe de la coopération”

O femeie lider al Parlamentului European

de concentrare de la AuschwitzBirkenau, a fost aleasă pe 17 iulie
1979 Președintă a Parlamentului
European, pentru prima oară prin
alegeri directe.

După Simone
Veil, Nicole Fontaine a fost
cea de-a doua femeie aleasă
ca Președintă a Parlamentului
European (1999).

Fragment cu note manuscrise din
discursul președintei Parlamentului
European, Simone Veil, la Mișcarea
Europeană, cu ocazia sărbătorii celei de-a
30-a aniversări a Declarației Schuman
(9 mai 1980). HAEU, PE1 23056

Nicole Fontaine
© Communautés européennes 1999

Ursula Hirschmann
(1913, Berlin 1913 - 1991, Roma), activistă,
militantă antifascistă și susținătoare a
federalismului european. A fost implicată
în circulația clandestină a Manifestului
de la Ventotene în timpul războiului și

Ursula

Simone Veil în Parlamentul European (17 iulie 1979). HAEU, UEF 229 – Photo: Unknown

HIRSCHMANN
De la Ventotene la Europa

“Noi, dezrădăcinații Europei, cei care «ne-am schimbat
țara mai des decât pantofii» - după cum spunea Brecht, un
reprezentant al dezrădăcinării - nu avem altceva de pierdut
într-o Europă unită decât propriile noastre lanțuri. Acesta
este este motivul pentru care ne declarăm federaliști.”
(Ursula Hirschmann, Noi senzapatria/Noi, cei fără patrie, Il Mulino,1993)

a organizat prima întâlnire a Mișcării

José Manuel Barroso (PT)
Președintele Comisiei Europene în perioada 2004 - 2012.
HAEU, INT 798

Federaliste Europene în 1943. În anii ’70,
a fost implicată în organizarea grupului

“All the governments wanted the more important portfolios. And they
were not sending [...] women. And in fact, I wanted to have at least 9
or one third […] I had to push the governments to send me women as
candidates. […] but at the end we’ve got it.”

„Femeile pentru Europa”.

Gianluigi Valsesia (IT)
Înalt funcționar UE în perioada 1962 - 2001.
HAEU, INT 288

Ursula
Hirschmann a fost căsătorită
cu Altiero Spinelli, pe care l-a
cunoscut la Ventotene. Fusese
căsătorită anterior cu Eugenio
Colorni, care a fost ucis în
timpul războiului.

“Et l’on devait faire tout ce qui est possible pour augmenter les taux de [la]
présence [féminine] qui étaient à l’époque extrêmement marginaux par
rapport à la présence masculine au sein des services communautaires”

Document de identitate al Ursulei Hirschmann (1940).
HAEU, AS 210

Altiero Spinelli în cadrul unei conferințe (Anvers, 1972).
HAEU, AS 294 - Photo: Unknown
Carte poștală din Ventotene.
HAEU, fondo Ernesto Rossi
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TINERII EUROPĂ FEDERALĂ

TINERII

pentru o

au constituit ținta unor politici
specifice ale UE, precum programul
pilot ERASMUS. Totodată, tinerii
și-au exprimat proactiv ideea
despre Europa prin asociații și
mișcări de tineret, încă de la
începutul procesului de integrare
europeană. Modul în care copiii
și tinerii percep spațiul european
reprezintă un etalon al impactului
politicilor europene, dar și un
model pentru Europa viitorului.

Tabăra
internațională de la
Loreley a fost una dintre
numeroasele inițiative ale
tinerilor din Europa la
începutul anilor ‘50.

Tabără internațională pentru tinerii europeni (Loreley, Germania, 1951).
HAEU, CS 94 - Photos: Unknown

Paolo Clarotti (Italia)
înalt funcționar al Comisiei Europene în perioada 1959 - 1996.
HAEU, INT 124
“J’ai participé à ce qu’on a appelé la campagne
européenne de la jeunesse qui était une campagne
lancée par le mouvement européen italien qui était
à ses débuts à l’époque.”

Georges Rencki (Franța)
înalt funcționar al Comisiei Europene în perioada 1958 - 1992.
HAEU, GR 149
“Il s’agit d’affirmer le désir des jeunesses politiques de voir l’Europe s’unir au plus
vite possible. […] D’autre part il s’agit d’étudier un certain nombre de problèmes
spécifiquement jeunes qui se rattachent à la construction europénne et de créer
une conscience europénne des jeunesses politiques.”

Activități organizate de Movimento Federalista Europeo (Mișcarea Federalistă Europeană - MFE) la sediul său din Florența, Italia (iunie 1996). HAEU, SP 85 – Photo: Unknown

Revista “Soleil Levant” editată de Asociația “Pro Pace”, secțiunea tineret, cu ocazia
taberei internaționale de la Loreley. HAEU, AM 195

POLITICA DE TINERET a Uniunii Europene
Manuel Marín González (Spania)
Vicepreședintele Comisiei Europene în perioada 1986 - 1999.
HAEU, INT 631
“ … pudimos lanzar en el campo de la cultura un proyecto, que
fue pionero en su género, y que confirmó a nivel europeo algo tan
importante como las autonomías de las universidades que fue el
programa Erasmus”

Programele
ERASMUS, SOCRATES
și LEONARDO, inițiate de
Comisia Europeană în perioada
1980-1990, cu scopul de a promova
inovația, pregătirea profesională,
cooperarea and mobilitatea în
educație.

Buletin al Forumului
Tineretului European.
HAEU, JD 981

Manifestări organizate de Uniunea Europeană pentru a sărbători cifra de un milion de studenți ERASMUS.
© European Communities 1992 - Source: EC – Photo: Christian Lambiotte

Afișe despre programele educaționale ale Comisiei Europene.
HAUE NDG 8 and NDG 101
Extras din discursul lui Jacques Delors, Președintele Comisiei Europene, cu ocazia
conferinței organizată de publicația “Le Monde”, împreună cu CEE și Universitatea
Sorbona, cu tema „Educația, în centrul proiectului european” (2 martie 1988).
HAEU, JD 72

Afiș al Comisiei Europene.
HAEU, NDG 468

Cum este percepută UE
de TINERI

Un due tre. Eu-ro-pa!
Music: Tchaikovsky
- Chanson Italienne Op.39 n ° 15

“Pentru mine, Europa este un continent cu multe
legături ” (școală primară, martie 2019).

Un due tre Eu ro pa…
Un due tre Eu ro pa…
Se mi guardi
ti faccio scoprir
cosa sono dentro di me.
Nei ricordi di infanzia
passata
dai miei nonni a me.
Se guardi dentro di me
vedrai storie sconosciute
ma tutti i personaggi
uniti a te con dei fili Europa.

Desene realizate
de elevii din ciclul primar
și secundar în cadrul atelierelor
desfășurate sub egida programului
educațional al HAEU. Subiectele discutate
au fost: perspectiva individuală asupra
Uniunii Europene, libera circulație a
oamenilor și Declarația
Schuman.

Afișe ale Comisiei Europene.
HAEU, NDG 289

Școală gimnazială (februarie 2020)
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Școală primară (martie 2019).

Școală gimnazială (decembrie 2019).
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