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“Acest

proiect va conduce la realizarea
primului fundament concret al unei

D

“

FEDERAȚII EUROPENE
Ascultați!

eși proiectul unei Europe
federale nu a fost realizat,
democratizarea și construirea
identității au reprezentat componente
esențiale ale procesului de integrare
europeană. De la manifestațiile cetățenilor
pro-federali la primele alegeri directe
din Parlamentul European din 1979
și la dezbaterea privind drepturile

fundamentale în Uniunea Europeană,
instituțiile și cetățenii au discutat îndelung
despre ce înseamnă a fi european. Tratatul
de la Maastricht reglementează acordarea
cetățeniei europene cetățenilor din
statele membre. Cu toate acestea,
conceptul continuă să fie intens dezbătut,
punând în discuție identitatea individuală
și de grup în contextul global actual.

Christine Verger (Franța)
înalt funcționar al UE în perioada 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.”

Demonstrație în favoarea Europei federale (Milano, 29 iunie 1985). HAEU, UEF 415 - Photo: Unknown.
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Ascultați!

Carta Drepturilor
Fundamentale a Uniunii Europene
Carta Drepturilor Fundamentale a
Uniunii Europene a fost semnată
în 2000 și a devenit obligatorie
începând cu anul 2009. Carta
stabilește drepturile fundamentale
ale tuturor cetățenilor UE.

Raymonde Dury (Belgia) Vassilis Skouris (Grecia)

Demnitatea umană, libertatea,
egalitatea și solidaritatea reprezintă
valorile fundamentale ale Uniunii
Europene, în timp ce democrația
și statul de drept sunt principiile
sale de funcționare. 

Stânga: Afiș despre Carta
Drepturilor Fundamentale a
Uniunii Europene. HAEU, NDG 2.
Dreapta: Memorandum al
Comisiei Europene din mai 2001
privind rolul Uniunii Europene în
promovarea drepturilor omului
și a democrației în state terțe.
HAEU, AV 96.

În căutarea

membră a Parlamentului
European
în perioada 1982 - 1998.
HAEU, INT 826

Președintele Curții de Justiției a
Uniunii Europene
în perioada 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.”

Stânga: O demonstrație a UEF
cu ocazia reuniunii Consiliului
European [Summitul de la
Bruxelles] din 29 martie 1985.
HAEU, CS 46 – Photo:
Claude Schöndube.
Jos - Stânga: Demonstrații la
Strasbourg în favoarea unei
Europe federale (18 iulie 1979).
HAEU, UEF 229 - Photo: Unknown
Dreapta: O demonstrație a UEF
cu ocazia reuniunii Consiliului
European [Summitul de la
Bruxelles] din 29 martie 1985.
HAEU, CS 46 – Photos: Claude

EUROPEI FEDERALE

Uniunea
Federaliștilor
Europeni
(UFE) a fost înființată în 1946, pentru
a coordona activitățile numeroaselor
mișcări federaliste din toată Europa.
Prima mișcare federalistă, Movimento
Federalista Europeo/Mișcarea Federalistă
Europeană (MFE) a fost fondată în Italia
de Altiero Spinelli, în 1943.

DEMOCRAȚIA în Uniunea Europeană.
ALEGERILE DIRECTE în Parlamentul European
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EP Archives
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Afișe ale Parlamentului European privind alegerile europene (1979-2009).
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