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Šī priekšlikuma īstenošana vainagosies ar
“
pirmā konkrētā

EIROPAS FEDERĀCIJAS
“

pamata izveidi

Klausieties

L

Kristīne Vergēra (Francija)

ai gan Eiropas federācija nav
izveidota, demokratizācija un
identitātes veidošana ir bijušas
nozīmīgas Eiropas integrācijas procesa
sastāvdaļas. No Eiropas federālistu
demonstrācijām līdz pirmajām tiešajām
Eiropas Parlamenta vēlēšanām 1979. gadā
un debatēm par Eiropas Savienības

pamattiesībām – iestādes un pilsoņi ir
ilgstoši diskutējuši par to, ko nozīmē būt
eiropietim. ES pilsonības piešķiršanu
tās dalībvalstu pilsoņiem noteica
Māstrihtas līgums, taču šis jēdziens
joprojām tiek plaši apspriests, jo tas
apšauba indivīdu un grupu identitāti
mūsdienu globālajā vidē.

ES ierēdne 1984 - 2009.
HAEU, INT 302

“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.”

Federālistu demonstrācija Milānā, 1985. gada 29. jūnijs. HAEU, UEF 415 - Photo: Unknown.

2000

Klausieties

ES Pamattiesību harta
Eiropas Savienības Pamattiesību
harta tika parakstīta 2000. gadā, un
tā kļuva juridiski saistoša 2009. gadā.
Tajā ir izklāstītas ikvienas Eiropas
Savienībā dzīvojošās personas

Reimonds Durī (Beļģija) Vasilis Skouris (Grieķija)

pamattiesības. Cilvēka cieņa,
brīvība, vienlīdzība un solidaritāte
ir pamatvērtības, uz kurām balstās
Eiropas Savienība, bet demokrātija
un tiesiskums ir tās darbības principi.

Pa kreisi: Eiropas Savienības
Pamattiesību hartai veltīts
plakāts. HAEU, NDG 2.
Pa labi: Eiropas Komisijas
memorands par Eiropas
Savienības nozīmi cilvēktiesību
un demokratizācijas veicināšanā
trešajās valstīs, 2001. gada maijs.
HAEU, AV 96.

Aicinājums veidot

FEDERĀLU EIROPU

Eiropas Parlamenta
deputāts (EPD) 1982 - 1998.
HAEU, INT 826

Eiropas Savienības Tiesas
priekšsēdētājs 2003 - 2015.
HAEU, INT 870

“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.”

“We have been asked as Court
of Justice of the European
Union to develop a theory of
constitutional/fundamental
rights.”

Pa kreisi: UEF demonstrācija
Eiropadomes sanāksmes [Briseles
samits] laikā, 1985. gada 29. marts.
HAEU, CS 46 – Photo:
Claude Schöndube.
Lejā - pa kreisi: Federālistu
demonstrācija Strasbūrā,
1979. gada 18. jūlijs. HAEU, UEF
229 - Photo: Unknown; Pa labi:
UEF demonstrācija Eiropadomes
sanāksmes [Briseles samits] laikā,
1985. gada 29. marts. HAEU, CS 46 –
Photos: Claude Schöndube.

Lai koordinētu dažādo federālistu
kustību aktivitāti visā Eiropā,
1946. gadā tika izveidota Eiropas
Federālistu apvienība (UEF). Pirmo
federālistu
kustību
„Movimento
Federalista Europeo” (MFE) izveidoja
Altjero Spinelli Itālijā 1943. gadā.

DEMOKRĀTIJA ES:

Eiropas Parlamenta veidotie Eiropas vēlēšanu plakāti, 1979 – 2009.

Eiropas Parlamenta TIEŠĀS VĒLĒŠANAS
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