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Uniunea Europeană este o organizaţie a ţărilor europene dedicată creşterii 

integrării economice şi întăririi cooperării între state. Are sediul la Bruuxelles şi a 

fost înfiinţată oficial la data 01.11.1993. 

 Noi, cetăţenii Uniunii Europene, avem drepturi pe care trebuie să le apărăm. 

Indiferent de vârstă, religie sau culoare, toţi cetăţenii europeni au drepturi şi 

responsabilităţi. 

 Vi s-a întâmplat vreodată să cumpăraţi un produs electronic care să nu 

funcţioneze corespunzător? Sau să închiriaţi o cameră la un hotel şi să nu se ridice 

la standardele promise? Ori pe eticheta unui produs să scrie ceva, dar în realitate să 

fie altceva? 

 Acestea sunt doar câteva din problemele cu care se confruntă o mare parte 

din membrii societăţii în care trăim. Ei, bine, nu putem sta cu mâinile în sân şi să 

aşteptăm ca totul să se rezolve de la sine! Acestea sunt drepturile noastre în calitate 

de cetăţeni europeni şi trebuie să le apărăm. 

 Uniunea Europeană protejează aceste drepturi şi ne oferă condiţiile necesare 

pentru un trai cel puţin decent. Suntem norocoşi că putem să ne tratăm şi să ne 

îngrijim sănătatea în spitalele europene, putem beneficia de educaţie 

corespunzătoare în centrele universitare din Paris, Londra sau alte capitale 

europene.  

Europeanul nu este doar un consumator sau doar un actor al vieţii economice 

şi sociale. El este un cetăţean al Uniunii Europene şi, prin urmare, se bucură de 

anumite drepturi politice. Conform Tratatului de la Mastricht, fiecare cetăţean 

al Uniunii, indiferent de naţionalitate, are dreptul să voteze şi să candideze atât la 



alegerile locale din ţara în care îşi are reşedinţa, cât şi la alegerile pentru 

Parlamentul European . 

 Avem dreptul la integritate fizică şi psihică, la protecţia datelor cu caracter 

personal, avem libertatea de a presta activităţi productive sau comerciale, dar cel 

mai important este DREPTUL LA LIBERĂ EXPRIMARE. Putem spune liber 

ceea ce gândim fără ca vreo instituţie să ne condamne pentru asta. 

 În Uniunea Europeană beneficiem de acces la cultură şi informare. Există 

multe locuri interesante care pot fi vizitate de oricine: Turnul Eiffel, Coloseumul, 

Columna lui Traian, Muzeul Louvre, Palatul Versailles şi multe altele. Există 

oraşe care merită să fie văzute: Paris, Londra, Roma, Amsterdam, Madrid etc. 

 Pe lângă acestea, mai sunt şi alte drepturi pentru cetăţenii europeni: 

- dreptul de a vota şi de a candida pentru instituţiile europene; 

- dreptul de a te adresa cu plângeri instituţiilor europene; 

- dreptul de adresare în una din limbile oficiale din Comunitatea 

Europeană; 

- dreptul de a avea acces, în anumite condiţii, la documentele 

Parlamentului European. 

Noi suntem viitorul Europei. 

Dorim o Europă construită pe valori fundamentale: pace, libertate, egalitate, 

respectarea drepturilor omului. 

Trebuie să construim o Europă mai aproape de noi, cetăţenii. 

  

 

                                                                                         

  


