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FEDERAÇÃO EUROPEIA

E

mbora não tenha sido criada
uma Federação Europeia,
a democratização e a
construção de uma identidade comum
têm sido elementos fundamentais
do processo de integração europeia.
Desde as manifestações dos
federalistas europeus, às primeiras
eleições diretas do Parlamento
Europeu em 1979, até ao debate sobre

Ouvir

os direitos fundamentais da União
Europeia, há muito que as instituições
e os cidadãos discutem o significado
de ser europeu. A cidadania da UE
foi concedida aos cidadãos dos
Estados-Membros pelo Tratado de
Maastricht. Contudo, este conceito
éainda muito debatido uma vez que
questiona as identidades individuais e
colectivas no actual ambiente global.

Christine Verger (FR)
alta funcionária da UE 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.”

Manifestação federalista em Milão, 29 de Junho de 1985. HAEU, UEF 415 - Photo: Unknown.
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Carta dos Direitos
Fundamentais da EU
A Carta dos Direitos Fundamentais
da União Europeia foi assinada em
2000 e tornou-se juridicamente
vinculativa em 2009. Estabelece
os direitos fundamentais de
todas as pessoas que vivem na
União Europeia. A dignidade

Raymonde Dury (BE)

Vassilis Skouris (GR)

Membro do Parlamento Europeu Presidente do Tribunal de Justiça
(MEP) 1982 - 1998.
da União Europeia 2003 - 2015.
HAEU, INT 826
HAEU, INT 870

humana, a liberdade, a igualdade
e a solidariedade são os valores
fundamentais em que a União
assenta enquanto a democracia
e o Estado de direito são os seus
princípios operacionais.

Esquerda: Cartaz sobre a Carta
dos Direitos Fundamentais da
União Europeia. HAEU, NDG 2.
Direita: Memorando da
Comissão Europeia sobre o
papel da União Europeia na
promoção dos direitos humanos
e a democratização dos países
terceiros, Maio de 2001.
HAEU, AV 96.

Apelo para uma

“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.”

Esquerda: Manisfestação da UEF
por ocasião do Conselho Europeu
[Cimeira de Bruxelas], 29 de Março de
1985. HAEU, CS 46 – Photo:
Claude Schöndube.
Em baixo - Esquerda: Manifestações
federalistas em Estrasburgo, 18 de
Julho de 1979. HAEU, UEF 229 Photo: Unknown;
Direita: Manisfestação da UEF por
ocasião do Conselho Europeu
[Cimeira de Bruxelas], 29 de Março de
1985. HAEU, CS 46 –
Photos: Claude Schöndube.

EUROPA FEDERAL

A União dos Federalistas Europeus (UEF)
foi criada em 1946 para coordenar as
atividades dosnumerosos movimentos
federalistas em toda a Europa. O primeiro
movimento
federalista,
Movimento
Federalista Europeo (MFE), foi fundado
por Altiero Spinelli na Itália, em 1943.

DEMOCRACIA na UE:
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Cartazes sobre as eleições europeias elaborados pelo Parlamento Europeu, 1979 - 2009.
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