
 

 
DECLARAÇÃO DA MEDEL NO 60º ANIVERSÁRIO DA UNIÃO EUROPEIA 

 

Neste dia 25 de março de 2017 celebramos o 60º aniversário da assinatura do Tratado               

de Roma, que marca o início do processo de integração europeia que levou à criação               

da União Europeia. 

O que começou como um projeto de construção da paz através da integração             

económica, rapidamente evoluiu para ser o mais ambicioso processo pacífico de           

harmonização social, política e jurídica de nações soberanas de toda a história            

moderna. 

A MEDEL – Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés, fundada em 1985,              

tem desde o início inscrito como um dos seus objetivos "o estabelecimento de um              

debate comum entre magistrados de diferentes países para apoiar a integração da            

Comunidade Europeia, tendo em vista a criação de uma União política europeia". 

É, portanto, dentro dos seus objetivos que a MEDEL se junta a todos aqueles que               

comemoram este marco. 

O nosso compromisso com a integração europeia, porém, obriga-nos a uma análise            

mais profunda, não só celebrando o que foi até agora alcançado, mas especialmente             

chamando a atenção para todos os desafios que o futuro traz ao projeto europeu. 

 

1. Por uma verdadeira União de direitos 

A crise económica que afetou a Europa na última década fez a Europa desviar-se do               

seu objetivo e avançar para a mera proteção dos interesses dos investidores, sem             

considerar o sofrimento real dos mais desfavorecidos dos seus cidadãos. 

O sucesso dos últimos 60 anos na construção do mercado único deve ser             

acompanhado pelo estabelecimento de uma verdadeira comunidade de Direito, com o           

mesmo nível de proteção social e de direitos dos trabalhadores em todos os             

Estados-Membros, protegendo e defendendo o Estado-Social, a mais valiosa conquista          

europeia do pós-guerra. 
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A integração económica não deve ser vista como um fim em si mesmo. Os fundadores               

da Europa unida viram a criação de um mercado único como uma oportunidade para a               

paz, não para o desenvolvimento livre e ilimitado dos negócios, sem respeito pelos             

direitos dos cidadãos e dos trabalhadores. 

 

2. Por uma Europa aberta e solidária, que luta contra o racismo e a xenofobia e                

acolhe os imigrantes 

A tragédia em curso no Mediterrâneo é o maior desafio à solidariedade europeia e é               

uma vergonha para todas as instituições europeias. Milhares de imigrantes que           

procuram na Europa a paz, a estabilidade e a prosperidade que lhes falta nos seus               

próprios países estão a morrer diante dos nossos olhos e não está ser feito o suficiente                

para salvá-los. 

As migrações construíram a Europa ao longo dos séculos – ou migrações dentro da              

Europa ou migrações dos europeus para outros continentes em tempos difíceis. É um             

dever humanitário, mas também histórico, a Europa defender e proteger os imigrantes            

que apenas desejam ter uma vida decente no nosso continente. 

A Europa deve surgir unida perante todas as formas de racismo e xenofobia contra              

imigrantes e deve garantir-lhes as condições mínimas e a igualdade de oportunidades            

de que necessitam para uma vida decente e honesta dentro das suas fronteiras. 

 

Na sua decisão de atribuição à União Europeia do Prémio Nobel da paz em 2012, o                

Comité Nobel afirmou que "o papel estabilizador da UE ajudou a transformar a maior              

parte da Europa de um continente de guerra num continente de paz. O trabalho da UE                

representa a "fraternidade entre as Nações" ". 

Ao comemorar este aniversário e apesar dos desafios que enfrentamos serem           

enormes, não esqueçamos esta pedra angular do projeto europeu – a fraternidade            

entre as nações e entre todos os homens. 

Possam as gerações futuras ser capazes de fazer novamente da Europa um farol de              

solidariedade e de humanidade para o mundo inteiro. 

 

25 de Março de 2017. 
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