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Het Handvest van de grondrechten van de Europese
Unie is in 2000 ondertekend en is in 2009 wettelijk
bindend geworden. Het bevat de grondrechten van alle
Europese burgers. Menselijke waardigheid, vrijheid,
gelijkheid en solidariteit zijn de fundamentele waarden
waarop de Unie is gebaseerd, terwijl democratie en de
rechtsstaat haar werkingsprincipes zijn.
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Links: Affiche over het Handvest
van de grondrechten van de
Europese Unie. HAEU, NDG 2;

EU - ambtenaar
1984 - 2009.
HAEU, INT 302

Rechts: Memo van de Europese
Commissie over de rol van
de Europese Unie bij de
bevordering van mensenrechten
en democratisering in derde
landen, mei 2001. HAEU, AV 96
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Lid van het Europees Parlement
(MEP) 1982 - 1998
HAEU, INT 826

President van het Hof van Justitie
van de Europese Unie 2003 - 2015
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.”
Federalistische demonstratie in Milaan, 29 juni 1985. 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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oewel er geen Europese
federatie tot stand is gekomen,
zijn democratisering en
identiteitsopbouw cruciale onderdelen
van het Europese integratieproces. Van de
demonstraties van Europese federaLuisterent
de eerste rechtstreekse verkiezingen van
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het Europees Parlement in 1979 tot het
debat over de grondrechten van de
Europese Unie, instellingen en burgers
hebben lang gesproken over de
betekenis van Europees te zijn. Het
burgerschap van de EU werd door het
Verdrag van Maastricht aan de burgers

van de lidstaten gegeven, maar dit
concept is nog steeds een veelbesproken
kwestie, aangezien het individuele en
groepsidentiteiten in de huidige mondiale
omgeving in twijfel trekt.
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Posters on European elections produced by the European Parliamen
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DEMOCRATIE in de EU:
de RECHTSTREEKSE
VERKIEZINGEN
van het Europees
Parlement
Oproep voor een

FEDERAAL EUROPA

HAEU, NDG 192

EP Archives

HAEU, NDG 132
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Affiches over Europese verkiezingen geproduceerd door het
Europees Parlement, 1979 - 2009.

De Unie van Europese Federalisten (UEF)
werd in 1946 opgericht om de activiteiten
van de vele federalistische bewegingen
in heel Europa te coördineren. De eerste
federalistische beweging, Movimento
Federalista Europeo (MFE), werd in 1943
door Altiero Spinelli in Italië opgericht.

Boven: Federalistische demonstraties in Straatsburg,
18 juli 1979.
Rechts - Van boven naar beneden: UEF-demonstratie
ter gelegenheid van de Europese Raad [Europese top
in Brussel], 28 juni 1987. HAEU, CS 46 –
Photos: Claude Schöndube
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HAEU, NDG 131
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