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„

Харта на основните права на ЕС
Хартата на основните
права на Европейския
съюз е подписана през
2000 г. и става правно
обвързваща през 2009
г. Тя урежда основните
права на всички, които
живеят на територията
на Европейския съюз.

”
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Човешко достойнство,
свобода, равенство и
солидарност са основните
ценности, на които
се основава Съюзът,
докато
демокрацията
и върховенството на
закона са неговите
принципи на действие.
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9 май 2020 r.
Listen to

Кристин
Верже (FR)

Ляво: Плакат на Хартата
на основните права на
Европейския съюз.
HAEU, NDG 2.
Дясно: Докладна записка на
Европейската комисия за
ролята на Европейския съюз
да насърчава зачитането
на правата на човека и
демократизацията в трети
страни, май 2001 г.
HAEU, AV 96.

длъжностно лице в ЕС
1984 - 2009 г.
HAEU, INT 302

Чуй

Чуй

Реймонд
Дюри (BE)

Василис
Скурис (GR)

Член на Европейския
парламент 1982 - 1998 г.
HAEU, INT 826

Председател на Съда на
Европейския съюз 2003 - 2015 г.
HAEU, INT 870

“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.”
Демонстрация на федералисти в Милано, 29 юни 1985 г. HAEU, UEF 415 - Photo: Unknown.

“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.”
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“We have been asked as
Court of Justice of the European
Union to develop a theory
of constitutional/fundamental
rights.”
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ъпреки че идеята за
европейска федерация
не се
осъществява,
демократизацията и изграждането на
идентичност са ключови компоненти
за процеса на европейска интеграция.
От демонстрациите на европейски
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федералисти, през първите преки
избори за Европейски парламент
през 1979 г., до дебата за основните
права на Европейския съюз,
институциите и гражданите отдавна
обсъждат смисъла зад това да бъдеш
европеец. Гражданство на ЕС беше

дадено на гражданите на държавитечленки с Договора от Маастрихт, но
самото понятие все още е обект на
редица дебати, тъй като поставя под
въпрос индивидуалната и групова
идентичност
в
съвременната
глобална среда.
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ДЕМОКРАЦИЯ в ЕС:
ПРЕКИТЕ ИЗБОРИ за
Европейски

парламент

Зов за

ФЕДЕРАЛНА ЕВРОПА

HAEU, NDG 192

EP Archives

HAEU, NDG 132

EP Archives

EP Archives

EP Archives

Плакати за европейски избори, създадени от Европейския
парламент, 1979 - 2009 г.

Съюзът на европейските федералисти (UEF) е
създаден през 1946 г., за да координира дейността
на многобройните федералистически движения
в цяла Европа. Първото федералистическо
движение Movimento Federalista Europeo (MFE)
е основано от Алтиеро Спинели в Италия през
1943 г.

Горе: Демонстрации на федералисти в Страсбург,
18 юли 1979 г. HAEU, UEF 229 - Photo: Unknown.
Дясно - От горе надолу: Демонстрация на UEF по
време на Европейския съвет [срещата на върха в
Брюксел], 29 март 1985 г. HAEU, CS 46 – Photos:
Claude Schöndube.

ЕВРОПA
И ЕВРОПЕЙЦИТЕ

Giornale_Citizenship_Bulgaro.indd 3-4

HAEU, NDG 131
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