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Deklaracja z 9 maja 1950
roku wygłoszona przez
Roberta Schumana
Fundacja Roberta Schumana proponuje Państwu w tym tygodniu lekturę lub powrót
do lektury deklaracji francuskiego ministra spraw zagranicznych Roberta Schumana,
wygłoszonej 9 maja 1950 roku, w której zapowiedziano stworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS). Dokument ten uważany jest za akt urodzenia Unii Europejskiej. W konsekwencji decyzji Rady Europejskiej w 1985 roku 9 maja stał się Dniem Europy. Świętując Dzień Europy, Fundacja Roberta Schumana utworzyła również specjalną
stronę «9 maja». Udostępnia w internecie materiały pedagogiczne (fiszki wyjaśniające,
filmy wideo) dotyczące deklaracji i wskazuje główne wydarzenia zorganizowane z tej
okazji.
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telu, dążącego do podziału i eksploatacji rynków
państwowych przez stosowanie restrykcyjnych praktyk
i utrzymanie wysokich zysków, planowana organizacja
zapewni fuzję rynków i wzrost produkcji.
Najważniejsze zasady i zobowiązania określone wyżej
będą stanowić przedmiot traktatu sygnowanego przez
państwa. Negocjacje konieczne dla określenia sposobów ich realizacji będą prowadzone z udziałem arbitra wyznaczonego za wspólną zgodą. Jego zadaniem
będzie czuwanie nad tym, by porozumienie było zgodne
z zasadami, a w razie niepokonalnego sporu, wskaże
rozstrzygnięcie, które zostanie przyjęte.
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Ważne daty z życia Roberta Schumana
29 czerwca 1886 narodziny Roberta Schumana w Luksemburgu
1912 zapisany do Adwokatury Alzacji-Lotaryngii – adwokat w METZ
1915 - 1962 deputowany THIONVILLE (Mozela)
czerwiec - listopad 1946 minister finansów
listopad 1947 - lipiec 1948 prezes Rady Ministrów
lipiec 1948 - grudzień 1952 minister spraw zagranicznych
9 maja 1950 Deklaracja Roberta Schumana rzucająca podwaliny pod zjednoczoną Europę
luty - grudzień 1955 minister sprawiedliwości, strażnik pieczęci
1955 - 1961 przewodniczący Ruchu Europejskiego
1958 - 1960 przewodniczący Parlamentu Europejskiego Przemówienie Roberta Schumana
z 19 marca 1958 roku. Na zakończenie jego kadencji Parlament
przyznaje mu tytuł «Ojca Europy»
4 września 1963 śmierć Roberta Schumana

Publikacje na ten temat
Robert Schuman, Pour l’Europe, – 5. wydanie (wersja francuska), 1. wydanie (wersja angielska),
2. wydanie (wersja niemiecka), Nagel, Paris;
Phillipe Etienne, « Le projet de Robert Schuman (…) reste au cœur de la dynamique européenne »
Entretien d’Europe nr 45 - 3 maja 2010;
Fiszka edukacyjna «Déclaration du 9 mai 1950»
Fiszka edukacyjna «Pères fondateurs de l’Europe»

Odnajdź całość naszych publikacji na naszej stronie:
www.robert-schuman.eu
Dyrektor publikacji : Pascale JOANNIN

Fundacja Roberta Schumana, utworzona w 1991 roku i uznana za organizację użyteczności publicznej, jest jednym z głównych francuskich centrów badawczych zajmujących się Europą. Rozwija studia nad Unią
Europejską i jej politykami oraz propaguje ich wyniki we Francji, w Unii i poza jej granicami. Prowokuje, wzbogaca
i stymuluje debatę europejską poprzez swoje badania, publikacje i organizowanie konferencji. Fundacji przewodniczy Jean-Dominique GIULIANI.
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