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желаещи да участват

ОТВОРЕНА ЗА ВСИЧКИ
С Т Р А Н И

„

”

О т предложението за 
общо производството 
на въглища и стомана 

между Франция и Западна 
Германия до днес, Европа 
прерасна в 27-държавен съюз 
за по-малко от 70 години. 
Идеята за включване на 
„всички страни, желаещи да 

участват“ беше залегнала още 
в Декларацията на Шуман, 
но придобива по-дълбоко 
значение, когато нови държави-
членки се присъединяват от 
Юг, Север и наскоро от Изток. 
Държавите-членки могат също 
така да решат да напуснат 
Съюза, както показа Брекзит.

Амадеу Антонио 
Перейра Лопеш 

Сабино (PT)
длъжностно лице на ЕС, 

1984 - 2008 г.
HAEU, INT 258 

Плакат, създаден от Европейската комисия. HAEU, NDG 250.

Ляво: Плакат, създаден от Европейската комисия, 2001 г. 
HAEU, NDG 130; Бележка на Греъм Ейвъри, главен съветник 
по стратегическите въпроси в Генералната дирекция за 
разширяване на Европейската комисия, относно преговорите за 
присъединяване, 22 май 2002 г. HAEU, GJLA 220. 
Дясно: Писмо на председателя на Европейския съвет Берти 
Ахерн до председателя на Европейската комисия Романо 
Проди. 11 май 2004 г. HAEU, RP 495 - Photo: Unknown .

Изменените версии на 
Договора от Рим (сега 
ДФЕС) и на Договора от 
Маастрихт (ДЕС) поставят 
конституционната основа 
на Европейския съюз. 
Консолидираните им текстове 
се публикуват редовно от 
Европейската комисия. 

Член 49 от консолидираната 
версия на ДЕС регламентира 
процедурите, които дадена 
държава трябва да следва, 
за да стане член на Съюза. 
Всяка държава, която желае 
да кандидатства, трябва да 
спазва основните ценности 
на ЕС, залегнали в Член 2.

Договор за Европейския съюз
в сила

ЕВРОПЕЙСКИ 
РАЗШИРЕНИЯ

Година:

Членове на ЕС през 2020 г.

2 3

1. Катя Муньос (художник от Перу), “Карта на моята 
собствена миграционна крива. Аз съм мигрираща птица. 
Не съм от тук или там”, колаж, Барселона, октомври 2013 
г. HAEU, BABE Archival Collection.

2. Елена (Румъния), „Това беше 
Черната гора в Германия“. Визуално 
представяне на преминаване на граници в 
ЕС. Торино, декември 2013 г.

3. Ахмед (Мароко): „Нарисувах 
куфар, който хората използват, когато 
трябва да пътуват“. Торино, декември 2013 
г. HAEU, BABE Archival Collection.

Колекцията 
към проект BABE 

предлага множество 
визуални спомени за движение 
в Европа. Събраният материал 
е резултат от полевата работа, 

извършена в няколко европейски 
страни, включително Холандия, 

Италия, Швеция, Франция 
и Испания.

На 1 май 2004 
г., Европейския 

съюз посрещна десет 
нови страни-членки. 

Церемонията се проведе 
в Дъблин.

Разширяването на европейското 
пространство означаваше, че все 
повече хора ще могат да се движат 
през континента. Понятията като 
граници, свобода на движение, 
мобилност получиха нов смисъл 
заради европейския проект, но те все 
така продължават да бъдат горещи 
теми в центъра на обществения дебат.

Горе: Флайер, създаден от MEF и Gioventù 
Federalista (ит.,  младежи федералисти), 
вероятно 1983г. HAEU, UEF 428.
Долу - От ляво на дясно: “Action frontières” 
(фр., Акции по границата) на активисти 
на Съюза на европейските федералисти 
(UEF) във Франция, май 1983 г. HAEU, UEF 
427 - Photo: Unknown; Активист по време 
на демонстрация в Люксембург, декември 
1985 г. HAEU, CS 103 - Photo: Unknown.

Пресичане
НА ГРАНИЦИ

1

Катрин Дей (IE)
Генерален секретар на 
Европейската комисия

 2005 - 2015 г.
HAEU, INT 134  

“I went in as director to the 
Balkans and I came out as 
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.” 

Listen to Listen to

Шенгенското 
споразумение е 

подписано през 1985 г. в близост 
до град Шенген, Люксембург, с 

идеята за постепенно премахване на 
граничните проверки на общите граници 

между подписалите го страни. Днес, 
Шенгенското пространство включва 26 
европейски държави, които официално 

са премахнали паспортния контрол 
на взаимните си граници.
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