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Citate celebre 

„Va veni o zi în care voi , francezi, ruşi, italieni, germani, voi toate naŃiunile 

continentului, fără să vă  pierdeŃi calităŃile distincte şi glorioasa voastra individualitate,  veŃi 

fonda o unitate superioară  şi veŃi construi fraternitatea  europeană“. 

                                                                                                                            Victor Hugo, 1849 

    „Trebuie să construim un fel de State Unite ale Europei. Este unicul mijloc de a 

permite sutelor de milioane de muncitori de a regăsi bucuriile  simple şi speranŃele care fac ca 

viaŃa să merite a fi trăită... De ce n-ar exista un grup european capabil să dea  un sentiment de 

patriotism extins şi de cetăŃenie comună popoarelor înspăimântate ale acestui continent 

turbulent şi puternic ?“ 

Winston Churchill, 

                                                                                 Ridică-te Europa!, Zurich, septembrie 1946 

  „Drumul spre Europa unită va trebui să  pornească de la realizări concrete, care să 

creeze o solidaritate de fapt (...) Reunirea naŃiunilor europene cere eliminarea opoziŃiei 

seculare dintre FranŃa şi Germania“.          

                                                                                                                              Robert Schuman 

                                                                                                           DeclaraŃia de la 9 mai  1950  

   „Noi nu coalizăm statele, ci unim oamenii“.                               

                                                                         Jean Monnet   

„Mândră de civilizaŃia şi cultura sa, Europa parcă ar  vrea parcă  să se ferească de 

restul lumii. Şi-ar datora originalitatea patrimoniului ei cultural comun: antichitatea greacă, 

Imperiul roman şi crştinismul. Unitatea europeană  se vrea modelul unei arisocraŃii culturale  

cu aspiraŃii universale şi ecumenice. Este  Europa  învăŃătorilor  care predică lecŃia de istorie, 

mândri de Epoca Luminilor. Teritoriul comun al europenilor este cultura, scria Paul Valery. 

Europa, în dorinŃa ei  de unitate se doreşte un loc de integrare, favorizând conştientizarea 

unui destin comun““. 

                                                                        Elise Maillard,  Ariane Molkhou, Europa 
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    „Conştientă de patrimoniul său spiritual şi moral, Uniunea Europeană se bazează 

pe valorile individuale şi universale ale demnităŃii umane, ale libertăŃii  şi ale solidarităŃii; are 

la bază principiul democraŃiei şi principiul statului de drept. Pune persoana în centrul acŃiunii 

sale, instituind cetăŃenia Uniunii şi creând un spaŃiu al libertăŃii , securităŃii şi justiŃiei. 

Uniunea contribuie la apărarea şi dezvoltarea acestor valori comune în respectul diversităŃii 

culturilor şi al tradiŃiei popoarelor Europei, ca şi al identităŃii naŃionale a statelor membre şi 

al organizării puterilor publice ale acestora la nivel naŃional, regional şi local“. 

              Carta drepurilor fundamentale a Uniunii  Europene, Nisa , 7 decembrie 2002 


