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PACEA  MONDIALĂ

D e la început, Uniunea Europeană a acționat 
pentru consolidarea păcii. Încă din perioada 
celui de-al Doilea Război Mondial, o Europă 

unită era văzută de mulți ca unica soluție pentru 
combaterea pericolelor pe care le prezentau curentele 
naționaliste. Una dintre cele mai remarcabile realizări din 
ultimii 70 de ani ai procesului de integrare europeană este 
eradicarea posibilității unui conflict între statele membre, 
istoria continentului fiind îndelung marcată de războaie.

Hans-Gert Pöttering (Germania)
Președinte al Parlamentului European 
în perioada 2007 - 2009. 
HAEU, INT 796  

Margaret Brusasco-Mackenzie (Marea Britanie) 
înalt funcționar al Comisiei Europene 
în perioada 1981 - 1999. 
HAEU, INT 114 

“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.” 

“On a eu cette génération des Allemands, des Français, des 
Néerlandais, des Belges, qui ont connu ça et ont dit : «plus jamais».”
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Demonstrație la frontiera franco-germană (Wissembourg, 20 august 1950).
HAEU, GR 3.

Manifestul “Către o Europă liberă și unită”  
a fost redactat în 1941 de Altiero Spinelli și 
Ernesto Rossi, în perioada exilării lor de 
către regimul fascist pe insula Ventotene 
din Marea Mediterană. Ulterior, Manifestul 
a fost editat de Eugenio Colorni și a 
circulat clandestin cu ajutorul Ursulei 

Hirschmann și al Adei Rossi. Acești 
intelectuali și politicieni italieni militau 
pentru crearea unei Europe unite și libere și 
pentru schimbarea destinului istoric ce 
adusese țările europene, pentru a doua 
oară, în pragul distrugerii.

Manifestul de la Ventotene

Stânga: Manifestul de la Ventotene, cu notele manuscrise originale ale lui Altiero Spinelli (1941). HAEU, AS 3.
La mijloc: Document de identitate al lui Altiero Spinelli. HAEU, AS 210. 
Dreapta: Fotografie cu Ernesto Rossi. © Fondazione Ernesto Rossi.
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Dreapta: Locuitorii Berlinului 
sărbătorind Căderea Zidului Berlinului 

(9 Noiembrie 1989). © AP 1989 Source: EC – 
Photo: Lionel Cironneau.

Jos: Rapoarte privind relațiile dintre 
Europa de Vest și Europa de Est în timpul 

Războiului Rece, redactate în perioada 
1954-1960 de către Comisia pentru Europa 

Centrală și de Est din cadrul Mișcării 
Europene. HAEU, ME 2147.

Stânga: Note manuscrise la 
discursul lui Fernand Dehousse, 
membru al Adunării Europene 
(Parlamentul European de astăzi), 
rostit în Senatul Belgiei la 3 
martie1954, cu propunerea creării 
unei Comunități Europene de 
Apărare. HAEU, FD 76 .
Jos: Alcide De Gasperi. 
HAEU, ME 1549 - Photo: Unknown . 

Stânga: Evenimente de marcare a semnării primei Convenții de la Lomé între Comunitatea Europeană și 
46 de țări din Africa, Caraibe și Pacific (ACP), la Lomé (Togo), la 28 februarie 1975. 
HAEU, FXO 330 - Photo: Unknown .

Jos: Proiectul Fondului European de Dezvoltare privind dezvoltarea hidro-agricolă în Madagascar 
(5 ianuarie 1972). HAEU, BAC-025/1980 0773-I - Photos: Unknown .

PRIVIND CĂTRE EST 
în timpul Războiului Rece

Cooperarea cu AFRICA

Proiectul unei  
COMUNITĂȚI EUROPENE DE APĂRARE D e-a lungul axei Est 

- Vest și Nord - Sud, 
Europa s-a aflat în 

fruntea promovării, cooperării 
și a dialogului, în scopul creării 
unei comunități internaționale 
într-un climat de pace. Astfel 
de inițiative nu s-au bucurat 
întotdeauna de succes în ceea 
ce privește domeniul apărării 
comune și al politicii externe. 
Chiar de la început, proiectul 
privind crearea unei Comunități 
Europene de Apărare, la 
începutul anilor ‘50, a fost 
respins. Uniunea Europeană 
continuă să depună eforturi 
pentru a reprezenta o voce unică 
pe plan internațional în ceea 
ce privește politica comună de 
apărare, însă statele membre 
sunt reticente în a transfera 
suveranitatea națională unei 
autorități supranaționale.

La riunificazione 
tedesca avvenne il 3 

ottobre 1990, meno di un 
anno dopo la caduta del muro 
di Berlino. Per la prima volta, i 

confini della Comunità europea 
si spostarono a est.

Fondul 
European de Dezvoltare 

a fost lansat în 1959, 
reprezentând și în prezent  

principala sursă de ajutor pentru 
dezvoltare din partea Uniunii 

Europene pentru țările din 
Africa, Caraibe și Pacific 

(ACP).

Herman van
Rompuy (BE)

Președintele Consiliului European 
în perioada  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.”  

Ascultați!

P r i m - m i n i s t r u l 
italian Alcide De Gasperi 

a fost unul dintre cei mai 
activi promotori ai Comunității 
Europene de Apărare. Acest 
proiect a fost abandonat în 

1954, nefiind ratificat de 
Parlamentul francez.

“ “


