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U

it het voorstel tussen
Frankrijk en West-Duitsland
over de productie van
kolen en staal groeide Europa
in minder dan 70 jaar uit tot de
huidige Unie van 27 staten. Het
idee van uitbreiding tot “alle landen
die zich daarbij willen aansluiten”

Luisteren

Luisteren

Catherine Day (IE)

Amadeu António Pereira
Lopes Sabino (PT)

Secretaris-generaal van de
Europese Commissie 2005 - 2015.
HAEU, INT 134

EU-ambtenaar 1984 - 2008.
HAEU, INT 258

“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.”

was al in de Schumanverklaring
verankerd, maar kreeg een diepere
betekenis toen nieuwe lidstaten
vanuit het zuiden, het noorden
en meest recentelijk vanuit het
oosten toetraden. Leden kunnen
ook besluiten de Unie te verlaten,
zoals Brexit heeft aangetoond.

Affiche geproduceerd door de Europese Commissie. HAEU, NDG 250

Verdrag betreffende de
Europese Unie
De geamendeerde versies
van het Verdrag van Rome
(nu VWEU) en van het Verdrag
van Maastricht (VEU) vormen
de
constitutionele
basis
van de Europese Unie. Hun
geconsolideerde teksten worden
regelmatig door de Europese
Commissie gepubliceerd. Artikel

van kracht
Op 1 mei 2004
werden tien nieuwe
leden in de Europese Unie
verwelkomd. De ceremonie
vond plaats in Dublin.

49 van de geconsolideerde
versie van het VEU regelt de
procedures voor een staat
lid van de Unie te worden.
Elke staat die een aanvraag
wil indienen, moet de
fundamentele waarden van
de EU respecteren, zoals
verkondigd in artikel 2.

Links: Affiche geproduceerd door de Europese Commissie, 2001.
HAEU, NDG 130; Nota van Graham Avery, hoofdadviseur voor
strategische vraagstukken bij het Directoraat-generaal Uitbreiding
van de Europese Commissie, over toetredingsonderhandelingen,
22 mei 2002. HAEU, GJLA 220
Rechts: Brief van de voorzitter van de Europese Raad, Bertie Ahern,
aan de voorzitter van de Europese Commissie, Romano Prodi.
11 mei 2004. HAEU, RP 495 - Photo: Unknown
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Leden van de EU in 2020

Grenzen

OVERSCHRIJDEN
Door de uitbreiding van de Europese
ruimte konden ook meer mensen over
het continent reizen. Begrippen als
grenzen, bewegingsvrijheid, mobiliteit
werden opnieuw door het Europese
project vastgesteld, maar het zijn nog
steeds hot topics in het centrum van
het publieke debat.

De BABE-project
collectie biedt talrijke
visuele herinneringen aan
bewegingen in heel Europa.
Het ingezamelde materiaal is het
resultaat van het veldwerk dat was
uitgevoerd in Europese landen,
waaronder Nederland, Italië,
Zweden, Frankrijk en
Spanje.
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Het Schengenakkoord werd in 1985 in
de buurt van de stad Schengen,
Luxemburg, ondertekend om
de grenscontroles aan de grenzen
van de ondertekenaars geleidelijk
af te schaffen. Het Schengengebied
omvat nu 26 Europese staten, die
de paspoortcontrole aan hun
wederzijdse grenzen officieel
hebben afgeschaft.
2
Boven: Flyer geproduceerd door
de MEF en de Gioventù Federalista,
waarschijnlijk 1983. HAEU, UEF 428
Beneden - Van links naar rechts:
Action frontières van activisten van
de Unie van Europese Federalisten
(UEF) in Frankrijk, mei 1983.
HAEU, UEF 427 - Photo: Unknown;
Activist tijdens een demonstratie in
Luxemburg, december 1985.
HAEU, CS 103 - Photo: Unknown
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1. Katia Muñoz (kunstenaar uit Peru), “Kaart
van mijn eigen migratietraject. Ik ben een trekvogel.
Ik kom niet van hier of daar”, collage, Barcelona,
oktober 2013. HAEU, BABE Archival Collection
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3. Ahmed (Marokko): “Ik heb een koffer
getekend die mensen gebruiken wanneer ze
moeten reizen”. Turijn, december 2013.
HAEU, BABE Archival Collection

2. Elena (Roemenië), “Het was het
Zwarte Woud in Duitsland”. Visuele weergave
van grenzen overschrijden in de EU. Turijn,
december 2013. HAEU, BABE Archival Collection
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