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“ SUNTEM DESCHIȘI TUTUROR
care doresc să ni se alăture!

D

e le propunerea francogermană privind producția
de cărbune și oțel,
Europa a devenit actuala Uniune
Europeană cu 27 de state membre,
în mai puțin de 70 de ani. Ideea
extinderii la „toate țările care doresc
să ia parte” a fost deja consacrată

“

S TAT E L O R

de Declarația Schuman, dar a
dobândit un sens mai profund pe
măsură ce noii membri proveneau
din sudul, nordul și, cel mai
recent, din estul Europei. De
asemenea, statele membre pot
decide să părăsească Uniunea,
așa cum a demonstrat Brexit-ul.

Ascultați!

Ascultați!

Catherine Day (Irlanda)

Amadeu António Pereira
Lopes Sabino (Portugalia)

Secretar General al
Comisiei Europene
în perioada 2005 - 2015.
HAEU, INT 134

înalt funcționar UE
în perioada 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.”

Afiș al Comisiei Europene. HAEU, NDG 250.

În vigoare
La 1 mai 2004, zece
noi state au fost primite
în Uniunea Europeană,
printr-o ceremonie care a
avut loc la Dublin.

Tratatul Uniunii Europene
Variantele cu amendamente
ale Tratatului de la Roma
(TFUE) și ale Tratatului de la
Maastricht (TUE) reprezintă
baza constituțională a Uniunii
Europene. Textele consolidate
sunt publicate periodic de
Comisia Europeană.
Articolul 49 din versiunea

consolidată a TUE reglementează
procedurile prin care un stat
poate deveni membru al
Uniunii Europene. Un stat care
aspiră la aderare trebuie să
respecte valorile fundamentale
ale UE, proclamate în articolul
2 al Tratatului.

Stânga: Afiș al Comisiei Europene din 2001. HAEU, NDG 130; Notă din
22 mai 2002 semnată de Graham Avery, consilier-șef pe probleme
strategice în cadrul Direcției Generale pentru Extinderea Comisiei
Europene, privind negocierile de aderare. HAEU, GJLA 220.
Dreapta: Scrisoarea din 11 mai 2004 a Președintelui Consiliului
European, Bertie Ahern, către Președintele Comisiei Europene,
Romano Prodi. HAEU, RP 495 - Photo: Unknown.
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Membrii UE în 2020

Libera circulație în cadrul

GRANIȚELOR UE
Extinderea spațiului european a
condus și la o creștere
semnificativă
a
numărului
persoanelor care se deplasează
în interiorul acestuia. Noțiuni
precum “frontierele”, “libertatea
de mișcare”, “mobilitatea” au fost
redefinite prin proiectul european,
reprezentând în continuare teme
de mare actualitate pentru
dezbaterea publică.

Colecția de
proiecte BABE oferă o
multitudine de reprezentări
vizuale ale mobilității în Europa.
Materialele colectate reprezintă
rezultatul lucrărilor pe teren
desfășurate în țări europene,
printre care Țările de Jos, Italia,
Suedia, Franța și Spania.

1

Acordul
Schengen a fost semnat
în 1985, în apropierea orașului
Schengen din Luxemburg, în vederea
eliminării treptate a controalelor la
granițele comune ale statelor semnatare.
Spațiul Schengen cuprinde astăzi 26
de state europene, care au desființat
oficial controalele de pașapoarte
la granițele comune.
2
Sus: Flyer distribuit de MEF și Gioventù
Federalista/Tineretul Federalist
(cca. 1983). HAEU, UEF 428.
Jos, de la stânga la dreapta:
“Action frontières/Acțiunea Frontiere”
organizată în Franța de membrii
Uniunii Federaliștilor Europeni (mai
1983). HAEU, UEF 427 - Photo:
Unknown; Un manifestant la
demonstrația din Luxembourg, în
decembrie 1985. HAEU, CS 103 Photo: Unknown.
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