
9 МАЙ-ДЕН НА ЕВРОПА

Изготвил: 
Ева Стоева от 5  А клас



Европейски съюз

 Европейският съюз е обединение на демократични 
държави,които работят за мир и напредък.

 Неговите държави членки са делегирали част от 
своя суверенитет на общите институции,така че 
решенията по определен кръг въпроси по общ 
интерес да се вземат демократично на европейско 
ниво



Робер Шуман: "Световният мир не може
да бъде запазен без съзидателни усилия, 
пропорционални на опасностите, които
го грозят".



Денят на Европа се 
чества на 9 май 
всяка година. 

Той е посветен на 
мира и единството 
в Стария континент.



Декларация на Робер Шуман

На тази дата се отбелязва годишнината от 
историческата Декларация на Робер Шуман – френският
външен министър по това време. В тази декларация той 
споделя своята идея за нова форма на политическо
сътрудничество в Европа, която ще направи войната между 
европейските народи немислима.



Идеята на Шуман е да се създаде европейска
институция, която да обедини и да управлява
производството на въглища и стомана. Само 
година по-късно е подписан договорът за 
създаване на подобна институция. 
Предложението на Шуман се смята за началото на 
обединението, което днес наричаме Европейски 
съюз.



След горчивия опит от Втората 
световна война и пред опасността 
от избухване на Трета световна 
война, която да погълне цяла 
Европа, на 9 май 1950 г. е 
направена първата стъпка към
създаването на обединението, 
прераснало днес в Европейски 
съюз.
На среща на върха в Милано през
1985 г. лидерите на Европейския
съюз решават 9 май да се чества
като Ден на Европа.



Европейският химн

Европейският химн е „Одата на
радостта“ , фрагмент от Девета 
симфония на Лудвиг ван Бетовен, 
композирана през 1823 година по текст 
на Фридрих Шилер. 

През 1985 г. той бил признат от главите
на ЕС като официален химн на 
Европейското общество – от 1993 г. 
Европейски съюз. 

Химнът е израз на идеалите на 
обединена Европа: свобода, мир и 
солидарност.



Европейското знаме

 Европейското знаме се състои от 
12 златни звезди в кръг на син
фон. Звездите символизират
идеала за единство, солидарност
и хармония сред народите в 
Европа.

 Броят на звездите няма нищо
общо с броя на държавите членки, 
въпреки че кръгът е символ на 
единството.



Държави членки и държави
кандидатки



Европейският парламент

 Роля: Пряко избираем орган на ЕС със законодателни, 
надзорни и бюджетни отговорности

 Членове: 705 членове на Европейския парламент

 Председател: Давид-Мария Сасоли

 Местоположение: Страсбург (Франция), Брюксел
(Белгия), Люксембург



Европейската валута

 Еврото е официалната 
парична единица на 19 
27 страни от ЕС. 

 След подготовка в 
продължение на 40 
години еврото бе 
въведено през 2002 г.



Девиз

 Девизът на Европейския 
съюз е : „Единни в
многообразието“.

 Това многообразие 
допринася за богатството 
на ЕС и е от основно 
значение за Европа. 

 Девизът носи посланието 
на идеята за 
сътрудничество,което 
води до обединяване.



9 май е само датата, на която честваме деня 
на Европа, но през останалите 364 дни в 
годината ние не спираме да носим в сърцата 
си идеята за обединение,което ни сплотява 
,и ни прави по-добри !



БЛАГОДАРЯ 

Ви 

за вниманието !


