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AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

Europa era în ruine după cel de al Doilea Război Mondial. Războiul a distrus orașe, drumuri 
și o mare parte a industriei europene. Economia Europei era un dezastru. Războiul a fost, de 
asemenea, devastator și la nivel uman: 55 de milioane de morți, 35 de milioane de răniți și 
190 de milioane de persoane care și-au părăsit locuințele. Strigătul pentru pace a fost mai 
puternic ca niciodată. 

1950:  
DECLARAȚIA SCHUMAN
La 9 mai 1950, ministrul francez al afacerilor 
externe, Robert Schuman, a susținut o conferință 
de presă. El a invitat celelalte țări europene să își 
unească industriile cărbunelui și oțelului. Întrucât 
cărbunele și oțelul sunt componente necesare 
pentru producția de arme, el spera că această 
cooperare va face imposibile războaiele viitoare. În 
plus, cărbunele și oțelul au fost foarte importante 
pentru reconstrucția continentului după război. 

1951: TRATATUL COMUNITĂȚII 
EUROPENE A CĂRBUNELUI ȘI OȚELULUI
Franța, Germania, Italia, Belgia, Țările de Jos și Luxemburg au reacționat 
pozitiv la declarația lui Robert Schuman. Aceste șase țări au semnat 
Tratatul de la Paris în 1951. Comunitatea Europeană a Cărbunelui și 
Oțelului (CECO) a intrat în vigoare în 1952. 

1979: PRIMELE ALEGERI 
PRIN VOT DIRECT 
PENTRU PARLAMENTUL 
EUROPEAN
În iunie 1979, pentru prima dată, cetățenii 
din Comunitățile Europene și-au ales prin 
vot direct reprezentanții lor în Parlamentul 
European. La acea vreme existau nouă țări, 
care au ales 410 deputați în Parlament, 
pentru mandatul 1979 – 1984. 1986: ACTUL UNIC EUROPEAN

La treizeci de ani de când țările au decis să înființeze o 
piață comună (Tratatele de la Roma), aceasta tot nu exista.  
Prin Actul Unic European, țările au decis eliminarea tuturor 
obstacolelor din calea comerțului și a liberei circulații 
(actul a fost semnat în 1986 și a intrat în vigoare în 1987).

1993: FRONTIERE 
DESCHISE
La 1 ianuarie 1993, frontierele interne dintre 
statele membre ale Uniunii Europene au 
„dispărut”. Piața unică, cu libera circulație 
a persoanelor, bunurilor, serviciilor și 
capitalurilor, era creată. 

1997: TRATATUL DE LA 
AMSTERDAM
În perspectiva extinderii către Europa de Est, 
UE a trebuit să se pregătească pentru o creștere 
importantă a numărului de state membre. O reformă 
a procesului decizional a fost cu atât mai necesară: 
mai puține decizii pe baza unanimității și mai multe 
decizii pe baza votului cu majoritate calificată. Prima 
încercare de a schimba acest lucru a intervenit odată 
cu Tratatul de la Amsterdam (semnat în 1997, intrat 
în vigoare în 1999). Cu toate acestea, tratatul nu s-a 
ridicat la înălțimea așteptărilor.

2002: INTRODUCEREA 
MONEDEI EURO
Moneda euro a fost introdusă în 
sistemul bancar în 1999. Cu toate 
acestea, oamenii au început să 
utilizeze monedele și bancnotele euro 
abia la 1 ianuarie 2002.

2004-2005: CONSTITUȚIA 
EUROPEANĂ
După două încercări eșuate de reformă a UE, o 
a treia încercare a fost marcată de Constituția 
Europeană, în iunie 2004. Datorită importanței 
Constituției Europene și, de asemenea, a faptului 
că s-a utilizat termenul de „constituție”, unele țări 
au hotărât să organizeze un referendum. 

Populația din Franța și Țările de Jos a votat 
împotriva acestei noi „Constituții pentru Europa”. 
Având în vedere că fiecare nou tratat al UE trebuie 
aprobat de fiecare stat membru în parte, decizia 
lor a condus direct la abandonarea „Constituției”.

2012: UE PRIMEȘTE PREMIUL 
NOBEL PENTRU PACE
Premiul a fost acordat ca recunoaștere a eforturilor 
europene pentru pace, reconciliere, democrație și 
drepturile omului.

2007: TRATATUL DE LA 
LISABONA 
Tratatul de la Lisabona a schimbat 
funcționarea instituțiilor UE. Luarea deciziilor 
la nivel european a devenit mai simplă. Noile 
reguli au intrat în vigoare în decembrie 2009 
și stabilesc modul de funcționare a UE, fiind 
valabile și în prezent.

2016: REFERENDUMUL 
DIN MAREA BRITANIE CU 
PRIVIRE LA IEȘIREA DIN 
UE
La 23 iunie 2016, majoritatea cetățenilor 
britanici și unii dintre rezidenți au fost 
întrebați: „Marea Britanie trebuie să rămână 
membră a Uniunii Europene sau să se 
retragă din Uniunea Europeană?” 51,9 % au 
votat pentru ieșire, 48,1 % au votat pentru 
rămânere, ceea ce a condus la începerea 
negocierilor privind retragerea Marii Britanii 
din Uniunea Europeană: a fost prima oară în 
istorie când o țară s-a retras din UE.

2020: MAREA 
BRITANIE SE 
RETRAGE OFICIAL 
DIN UE
Marea Britanie a părăsit oficial 
Uniunea Europeană la 31 ianuarie 
2020, după trei ani de negocieri. 

2001: TRATATUL DE LA NISA
Apropiindu-se data aderării a noi state membre, 
o a doua încercare de a reforma Uniunea 
Europeană s-a produs la Nisa (tratatul a fost 
semnat în 2001 și a intrat în vigoare în 2003). 
Nici acesta nu a reușit să simplifice procesul 
decizional.  

1992: TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ – 
TRATATUL DE LA MAASTRICHT
Tratatul de la Maastricht a marcat începutul efectiv al cooperării la nivel politic, alături de integrarea 
economică existentă.
Fostele Comunități Europene au primit o nouă denumire: Uniunea Europeană. „Noua” Uniune 
Europeană era alcătuită din trei piloni principali: 
1. Integrarea economică: statele membre au decis să consolideze integrarea economică și să 
creeze o monedă europeană comună: euro. 
2. Cooperarea privind politica externă și de securitate.
3. Cooperarea privind afacerile interne și justiția.
Acest tratat a fost semnat în 1992 și a intrat în vigoare în 1993.

DE LA CĂRBUNE ȘI OȚEL LA O MONEDĂ EURO COMUNĂ ȘI MAI DEPARTE
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1957: TRATATELE DE LA ROMA: 
TRATATELE CEE ȘI EURATOM

Primele șase țări au dorit o integrare economică și mai 
puternică. Prin urmare, acestea au semnat două noi tratate 
în 1957: Tratatul CEE și Tratatul Euratom, cunoscute și sub 
denumirea de Tratatele de la Roma.

- Comunitatea Economică Europeană (CEE): Țările 
au convenit să își îndrepte treptat economiile lor separate 
către o piața comună, începând cu o uniune vamală. Acest 
tratat a marcat începutul cooperării în domeniul agriculturii, 
pescuitului, porturilor și transporturilor. 

- Euratom: Această cooperare în domeniul energiei nucleare a 
vizat cercetarea în comun cu privire la posibilele aplicații civile 
ale energiei nucleare. 

Tratatele de la Roma au intrat în vigoare în 1958. La 13 decembrie 2007, Tratatul de la Lisabona fost 
semnat de cele 27 de state membre la Lisabona.  © 
European Communities 2007 

Scrutinul referendumului privind Brexitul din 23 iunie 2016.
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