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EXPOZIȚIA Europa

marcăm împlinirea a 70 de
ani de la Declarația Schuman, o declarație scurtă,
dar cu un puternic impact, făcută la 9 mai 1950 de
către ministrul francez de externe Robert Schuman.
Inspirată de Jean Monnet și redactată de Schuman
și consilierii săi apropiați, Declarația reprezintă
fundamentul procesului de integrare europeană,
prin propunerea privind producția comună
franco-germană de cărbune și oțel. Aceasta urma
să fie gestionată de o Înaltă Autoritate Comună, în
cadrul unei organizații deschisă participării altor
țări europene. Astfel, Comunitatea Europeană a
Cărbunelui și Oțelului (CECO) a fost înființată în
1951 de Belgia, Franța, Italia, Luxemburg, Olanda
și Germania de Vest. Pentru prima dată, statele
naționale au decis să transfere unele drepturi
suverane unei noi instituții supranaționale.
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Robert Schuman și Jean Monnet cu ocazia reuniunii Adunării Parlamentare Comune de la Strasbourg (Franța) din 1958.
HAEU, JP 312 – Photo: Unknown 

L’idée forte de Robert Schuman
“était
la réconciliation.

“

Jacques Delors (Franța)
Președintele Comisie Europene în perioada 1985 - 1995.
HAEU, INT 142

Le choix du charbon et de l’acier,
“c’était
une très belle idée politique.



“

Declarația Schuman reprezintă un moment de
cotitură în istoria Europei. Ideile și conceptele
formulate în Declarație au fost incluse în tratatele
europene ulterioare, începând cu Tratatul de la
Paris din 1951, prin care era înființată CECO, până
la Tratatul de la Lisabona din 2007. În esența sa,
Declarația include nu numai obiective precum
lupta pentru pace, depășirea vechilor rivalități
naționale, solidaritatea reciprocă, dar constituie
și un model pentru o integrare a statelor membre
bazată pe federalism.

și europenii.
70 de ani de la Declarația Schuman (1950 - 2020)
își propune să marcheze importanța Declarației
Schuman în istoria integrării europene, să stimuleze
reflecția asupra relevanței Declarației în Europa
de astăzi și să încurajeze dezbaterile privind istoria
Uniunii Europene și viitorul acesteia. Vizitatorii sunt
îndemnați să întreprindă o călătorie prin istoria
Europei pe două căi distincte, dar interconectate.

Pierre Uri (Franța)
Economist francez și colaborator apropiat al lui Jean Monnet, implicat în
negocierile privind Tratatul de la Paris din 1951 privind înființarea CECO.
HAEU, INT 529 (Transcript)

Prima cale este jalonată de propozițiile-cheie ale
Declarației, acestea dând titlul celor cinci secțiuni
tematice ale expoziției. Printr-o selecție de
imagini și documente deținute de Arhivele Istorice
ale Uniunii Europene (HAEU), vizitatorul poate
experimenta unele dintre cele mai relevante
evoluții politice, economice, sociale și culturale
din ultimii 70 de ani ai istoriei Europei. Vă
invităm să explorați în continuare fiecare secțiune
tematică și să luați cu dumneavoastră acasă
documentele cheie disponibile în caietele de
expoziție. A doua cale vă înlesnește o întâlnire cu
oamenii, deoarece ei sunt cei implicați sau afectați
de procesul de integrare europeană, oferinduvă posibilitatea de a reflecta la ce înseamnă a fi
european, printr-un dialog între trecut și prezent.
Nu în ultimul rând, expoziția beneficiază de o
secțiune multimedia, conținând diferite coduri
de bare pentru materialele audio și /sau video
care pot fi vizionate pe telefonul mobil.

