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Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs 2007 - 2009.
HAEU, INT 796 
“I never got to know my father, this is a psychological reason why I
became interested in the peaceful development of Europe. […] I think
that was the motivation, there should never be a war again between
European Countries.”

Mārgareta Bruzasko - Makenzija
(Apvienotā Karaliste)

Klausieties

“

K

opš pirmsākumiem Eiropas integrācija ir
centusies nostiprināt mieru pasaulē. Jau Otrā
pasaules kara laikā daži uzskatīja, ka vienota
Eiropa ir vienīgais pretlīdzeklis cīņā pret nacionālisma
radītajiem draudiem. Viens no Eiropas integrācijas
ievērojamākajiem sasniegumiem pēdējo 70 gadu laikā ir
kara starp Eiropas valstīm iespējamības izskaušana, jo kari
jau izsenis bijuši šīs pasaules daļas vēstures raksturiezīme.

Hanss Gerts Peterings (Vācija)
Klausieties

nav iespējams nodrošināt bez
RADOŠIEM CENTIENIEM

Eiropas Komisijas ierēdne 1981 - 1999. HAEU, INT 114
“On a eu cette génération des Allemands, des Français, des
Néerlandais, des Belges, qui ont connu ça et ont dit : «plus jamais».”

Demonstrācija Visemburgā uz Francijas un Vācijas robežas 1950. gada 20. augustā.
HAEU, GR 3.

1941

Ventotenes manifests
Manifestu „Par brīvu un vienotu Eiropu”
sastādīja Altjero Spinelli un Ernesto Rosi
1941. gadā, atrodoties fašistu režīma
izsūtījumā Ventotenes salā Vidusjūrā.
Vēlāk to rediģēja Eudžēnio Kolorni
un slepeni izplatīt palīdzēja Ursula

Hiršmane un Ada Rosi. Itāļu intelektuāļi
un kareivīgi noskaņotie politiķi loloja
ieceri izveidot vienotu un brīvu Eiropu,
lai mainītu vēsturiski ierasto ceļu, kas jau
otro reizi bija novedis Eiropas valstis līdz
pašiznīcināšanās slieksnim.

EIROPAS AIZSARDZĪBAS KOPIENAS
projekts

Pa kreisi: Manuskripta piezīmes no
Eiropas Asamblejas (mūsdienās–
Eiropas Parlamenta) locekļa
Fernāna Deūza 1954. gada 3. marta
uzrunas Beļģijas Senātam par
Eiropas Aizsardzības kopienas
priekšlikumu. HAEU, FD 76.
Lejā: Alčide de Gasperi.
HAEU, ME 1549 - Photo: Unknown.

Sadarbība ar ĀFRIKU

Itālijas
premjerministrs Alčide
de Gasperi bija viens
no dedzīgākajiem Eiropas
Aizsardzības kopienas
atbalstītājiem. Projekts cieta
neveiksmi 1954. gadā, kad
to neratificēja Francijas
Parlaments.

Pa kreisi: Manifesto di Ventotene, ar oriģinālajām Altjero Spinelli piezīmēm manuskriptā, 1941. HAEU, AS 3.
Vidū: Altjero Spinelli personu apliecinošs dokuments. HAEU, AS 210.
Pa labi: Ernesto Rosi portrets. © Fondazione Ernesto Rossi.

RAUGOTIES UZ AUSTRUMIEM

E

iropa ir bijusi arī
priekšplānā Austrumu–
Rietumu un Ziemeļu–
Dienvidu ass sadarbības un dialoga
veicināšanā, lai veidotu mierpilnu
starptautisko kopienu. Iniciatīvas
kopējās aizsardzības un ārpolitikas
jomā ne vienmēr ir bijušas
veiksmīgas – Eiropas Aizsardzības
kopienas izveides priekšlikumu
noraidīja jau kopš idejas
aizsākumiem
20.
gadsimta
50. gados. Par šo tematu Eiropas
Savienībai joprojām ir grūtības
rast vienotu nostāju starptautiskā
mērogā, jo dalībvalstis nevēlas
nodot savu suverenitāti šajā jomā
starpvalstu pārvaldības līmenim.

Eiropas
Attīstības fonds sāka
darbu 1959. gadā, un tas
joprojām ir galvenais ES
attīstības atbalsta avots Āfrikas,
Karību jūras reģiona un Klusā
okeāna (ĀKK)
valstīm.

Vācijas atkalapvienošanās
notika 1990. gada 3. oktobrī –
mazāk nekā gadu pēc Berlīnes
mūra krišanas. Pirmo reizi vēsturē
Eiropas Kopienas robežas
pavirzījās uz austrumiem.

Aukstā kara laikā

Klausieties
Hermans Van
Rompejs (Beļģija)
Eiropadomes priekšsēdētājs
2009 - 2014. HAEU, INT 885 

“I still think that the end of the
cold war, the collapse of the
Soviet Union, the fall of the Berlin
Wall, the opening of Central and
Eastern Europe and their entering
in the European Union was the
major event of the second half of
the last century.” 
Pa labi: berlīnieši svin Berlīnes mūra
krišanu 1989. gada 9. novembrī.
© AP 1989 – Source: EC –
Photo: Lionel Cironneau.
Lejā: Eiropas Kustības Centrālās un
Austrumeiropas komisijas ziņojumi
par Rietumeiropas un Austrumeiropas
savstarpējām attiecībām Aukstā kara laikā
(1954–1960).HAEU, ME 2147.

Pa kreisi: svinības par godu Pirmās Lomes konvencijas parakstīšanai starp Eiropas Kopienu un 46 Āfrikas,
Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstīm Lomē (Togo) 1975. gada 28. februārī.
HAEU, FXO 330 - Photo: Unknown.
Lejā: Eiropas Attīstības fonda (EAF) lauksaimniecības zemju apūdeņošanas attīstības projekts
Madagaskarā, 1972. gada 5. janvāris. HAEU, BAC-025/1980 0773-I - Photos: Unknown.
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