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OБOБЩEHИE

На 14 февруари 1984 г. Европейският парламент обсъжда и приема проекта на
„Договор за създаване на Европейския съюз“, познат още като „Проекта Спинели“ по
името на докладчика координатор на парламентарната комисия, изготвила текста.
Две години по-късно, на 23 май 1986 г., Алтиеро Спинели умира в Рим. Днес, 30
години по-късно, Спинели и проектът на договор, който той отстоява, се считат за
ключови елементи от процеса на интеграция на Европейския съюз. Но проектът на
договор е само кулминацията в политическа кариера на Спинели – човек, който
съумява да си представи обединена Европа още преди да е родена Европейската
общност.

Пътят на развитие на мисленето и работата на Спинели може да бъде разбран по-
добре, ако вземем предвид преди всичко доводите, изложени в „Манифеста от
Вентотене“, както и неговата дейност в Европейското федералистко движение, чак до
влизането му в европейските институции като член на Комисията и член на
Европейския парламент.

Този италиански политик не само е свидетел на различните етапи на европейската
интеграция в хода на кариерата си, той често ги предвижда. Спинели преследва целта
за създаване на политически съюз между страните в Европа решително и уверено до
края на живота си. Последните стъпки в тази насока Спинели предприема в рамките
на институцията, която винаги е считал за най-представителна и най-подходяща да
играе водеща роля в интеграционния процес – Европейския парламент.

Алтиеро Спинели, 1984 г.

В настоящия общ преглед:

 Хронология
 От Вентотене до Комисията
 Ролята на член на Комисията (1970 –

1975 г.)
 Ранни парламентарни дейности

(1976 – 1979 г.)
 Клуб „Крокодил“ (1980 г.)
 Проект на Договор за Европейския

съюз



EPRS Ролята на Алтиеро Спинели по пътя към Европейския съюз

Отдел „Исторически архив“ Стр. 2 от 9

Хронология
1907 г. Алтиеро Спинели се ражда в Рим на 31 август.

1937 – 1939 г. Интерниране на остров Понца и изключване от Комунистическата партия

1939 – 1943 г. Интерниране на остров Вентотене

1941 г. Първи проект на „Манифеста от Вентотене“; окончателната редакция е
публикувана през 1944 г.

1943 г. Първо заседание на Европейското федералистко движение

1950 г. Декларацията на Шуман, която води до създаването на Европейската
общност за въглища и стомана (ЕОВС)

1957 г. Подписване в Рим на Договора за създаване на Европейската
икономическа общност (ЕИО) и на Договора за създаване на Европейската
общност за атомна енергия (Евратом), влезли в сила на 1 януари 1958 г.

1970 г. Спинели е назначен за член на Европейската комисия.

1976 г. Спинели напуска Комисията през май, за да се присъедини към
делегацията на Италия в Европейския парламент през юли.

1984 г. Приемане от Европейския парламент на проекта на Договор за създаване
на Европейския съюз на 14 февруари

1986 г. Подписване през февруари – в Люксембург и в Хага – на Единния
европейски акт, влязъл в сила на 1 юли 1987 г.

1986 г. Алтиеро Спинели умира в Рим на 23 май.

От Вентотене до Комисията
Един човек и неговият манифест
Един от най-важните и трудни моменти в живота на Алтиеро Спинели настъпва след
освобождаването му от остров Вентотене, където е интерниран заедно с други
противници на фашисткия режим. След смъртта на Спинели в Рим на 23 май 1986 г.
Марио Албертини, председател на Европейското федералистко движение, си спомня
как в онзи момент „той е сам: всички негови антифашистки приятели са се завърнали в
Италия, където традицията очаква от тях да заемат своето място: те имат партия, с която
се чувстват свързани, идеология, която да ръководи тяхното мислене, и преди всичко
държава, представляваща властова структура, в рамките на която те могат да
осъществяват своята политическа дейност“.1 Спинели, в няколко страници от своя
дневник, дава израз на тази самота, но споменава също така, че в джоба си носи
стабилна основа, на която да стъпи, за да започне отначало: „Манифеста от Вентотене“.

Европа на федералистите и разграничението между прогресивни и консервативни
сили
Невъзможно е да се обясни човешкият и политическият процес, довели Спинели до
неговия проект на договор за създаване на Европейския съюз – крайъгълен камък на
процеса на интеграция и развитие на ЕС, без да се започне от манифеста. Изготвен
заедно с приятелите му Ернесто Роси и Еудженио Колорни на острова, на който са
интернирани, Спинели открива онова, което самият той описва като компаса, който
винаги ще го насочва в бурните води на политиката.

През зимата на 1940 – 1941 г. Спинели предлага на Роси да напишат „манифест за
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свободна и обединена Европа“ – пълното заглавие на текста, известен като „Манифест
от Вентотене“. Текстът е разделена на четири глави:
 Кризата на съвременната цивилизация
 Следвоенният дълг – единството на Европа
 Следвоенният дълг – социалната реформа
 Революционната ситуация: стари и нови тенденции.

След като подчертава, че причината за конфликтите, които многократно подкопават
основните ценности на европейската цивилизация, се корени в съществуването на
национални, суверенни държави, текстът представя две политически предложения от
изключителна важност: идеята за европейска федерация да бъде преобразувана в
конкретни политически действия и разграничението между консервативни и
прогресивни партии занапред да не се прави на базата на техните национални
политически програми, а в зависимост от това дали подкрепят европейския федерален
проект.2

Конфедерализъм, федерализъм и функционализъм за обединяване на Европа
Методите, използвани в процеса на обединение на Европа, обаче не са еднотипни.
Федерализмът, подкрепян от Спинели, е само едно от трите направления, които са в
основата на процеса на интеграция и с които той работи по различно време.

 Конфедерализмът предлага споразумения относно сътрудничество между
държавите, което да е възможно най-пълно, но без да се засяга националният
суверенитет. Решенията изискват единодушие на членовете.

 Федерализмът, който включва няколко различни направления, се стреми към
излизане извън границите на концепцията за националните държави, които носят
отговорност за продължаващите конфликти в Европа, и към създаване на
европейска федерация, която да притежава свой собствен суверенитет.

 Функционализмът се основава на убеждението, че процесът на интеграция може
да протича само постепенно, чрез поетапно прехвърляне на суверенитет в
конкретни области.
Това е моделът, подкрепян от Жан Моне и Робер Шуман.3

Парламент на гражданите за Европа
На Конгреса на Европа, проведен в Хага през май 1948 г. под председателството на
Уинстън Чърчил, преобладава конфедералисткият подход, макар че впоследствие се
налага функционализмът. Ранното развитие на европейските институции започва на тази
основа, противно на това, на което се надява Спинели. Италианският федералист
действително е един от първите, които разпознават границите на предимно
консултативната роля на парламентарните асамблеи и важността на гласа на хората,
когато става дума за приемането на европейска конституция и придаване на
легитимност на парламентарната власт.

Европа на гражданите продължава да бъде една от основните цели на Спинели. За да се
постигне това, са необходими институционални реформи, които поставят акцент върху
един Европейски парламент, избран чрез всеобщи преки избори и с постоянна
законодателна роля. За Спинели също така е ясно как могат да бъдат постигнати тези
реформи – чрез Европейската комисия.
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Ролята на член на Комисията (1970 – 1975 г.)
В своя Diario europeo (Европейски дневник) Спинели, говорейки за своето назначаване
за член на Европейската комисия, отговарящ за политиката в областта на
промишлеността, научните изследвания и технологичното развитие и Съвместния
изследователски център, показва, че има много ясна представа за своята роля: „През
следващите четири години ще трябва да успея да направя нещо за Европа, след като
толкова много говорих за нея. Сега или никога.“4

Изясняването на задълженията на Комисията, Съвета на министрите и Парламента и на
отношенията между тях продължава да бъде ключов въпрос по отношение на
реформите. Замисълът е на Комисията да се предостави ролята на наднационален орган
par excellence и да ѝ се възложи задачата да посредничи между другите две институции
на Общността. За да постигне тази цел, Спинели възприема конфедералистки идеи, като
признава, че изграждането на Европейския съюз ще отнеме време. Първоначално
Спинели подкрепя плана „Помпиду“5 – план за европейски политически съюз, изготвен
от френския президент, който не изключва наднационалността по някои общи точки;
впоследствие обаче той решава да предложи свой план за европейска конфедерация.6

Проектът за реформа на европейските институции
Значението на този проект, разяснен първоначално на Комисията и впоследствие на
Групата на социалистите в Европейския парламент, се корени в неговата новаторска
сила.

Основните точки, изложени в проекта на Спинели, са: засилване на правомощията на
Комисията и Съвета, като ЕИО се възприема като рамка за всяко последваща форма на
политически съюз; въвеждане на принципа за съвместно вземане на решения от Съвета
и Парламента по законодателни и бюджетни въпроси; избиране на Парламента чрез
всеобщи преки избори, пропорционално представителство и създаване на европейско
правителство, независимо от националните правителства.

Това е амбициозен план, който съдържа редица точки, приети на по-късен етап,
представляващи понастоящем основни характеристики на институционалната рамка на
Европейския съюз такъв, какъвто е днес. Същевременно обаче този план е твърде
иновативен, за да бъде приет незабавно от Комисията и Парламента.

Приемането на преки избори и оставката на Спинели от Комисията
Срещите на високо равнище в Париж през 1972 г. и в Копенхаген през 1973 г.
подчертават противоречията, които продължават да съществуват в рамките на ЕИО.
Докато, от една страна, спешната нужда от съществени реформи е осезаема, от друга
страна липсва инициатива за ефективни решения, което поставя под въпрос системата
на Общността.

На срещата на високо равнище в Париж през 1974 г. се утвърждава въвеждането на
преки избори и се отправя призив за изготвянето на доклад относно възможността за
създаване на Европейски съюз. Спинели отправя искане към Комисията да участва в
изготвянето на доклада и неговото искане бива прието. Това е едно от най-важните
постижения по време на мандата му като член на Комисията. След решението на
Европейския съвет за провеждане на първите избори за Европейски парламент през май
1976 г. обаче той избира да подаде оставка, за да продължи своята дейност като
реформатор в институцията, в която винаги е вярвал най-много – Европейския
парламент.
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Ранни парламентарни дейности (1976 – 1979 г.)
Парламент със законодателни функции за Европейския съюз
Постъпването в Европейския парламент представлява кулминационната точка на
политическия и жизнения път на Спинели. За да влезе в Парламента в рамките на
преките избори през 1979 г., той трябва да намери партия, която да му предостави
възможността да се кандидатира като представител на национален парламент. През
1976 г. европейските представители все още се назначават от парламентите на
държавите членки. Това е основната причина той да се завърне в редиците на
Италианската комунистическа партия, от която е изключен през 1937 г. Благодарение на
избирането си за член на италианската Камара на депутатите Спинели е назначен за
европейски делегат през юли 1976 г. като независим член на Комунистическата партия.

И този път Спинели си поставя ясни и конкретни цели при заемането на своята длъжност.
Той отчита, че ролята на Парламента е от изключително значение, като я определя като
„институцията, която е най-независима от правителствените решения, която
последователно е била най-способна да обединява групи от политическите сили, която
е пропита с европейски дух и която е призовавала най-решително за ограничаване на
националния суверенитет и за наднационално развитие“7. Поради тази причина
Парламентът е най-подходящата институция за осъществяване на процеса на
интеграция. Основната цел продължава да бъде да се допълни ролята му на институция,
която определя насоката на развитие, с ролята му на орган със законодателни
правомощия.8 Тази роля придобива правен характер веднъж завинаги чрез преките
избори през 1979 г.

В качеството си на член на три комисии (комисията по политически въпроси, комисията
по бюджети и комисията по икономически и парични въпроси) Спинели поема първия
си парламентарен мандат и се подготвя за момента, когато като избран член на
Европейския парламент ще предприеме конкретни действия във връзка с необходимите
реформи с оглед на изготвянето на европейска конституция.

Живот, посветен на Европа
През март 1979 г. Спинели изпраща писмо до Енрико Берлингуер, генерален секретар на
Италианската комунистическа партия, в което открито отправя искане да бъде кандидат
за член на Европейския парламент на първите преки избори на 10 юни. Той пише:

„Имайте предвид, че бих искал да изживея края на живота си, борейки се за Европа,
и поради това не бих искал да пропусна възможността да постъпя в избрания
Европейски парламент. Мисля, че мога основателно да очаквам, че ще ме включите
във Вашите партийни списъци, тъй като това би било и във Ваш интерес.“9

Италианската комунистическа партия потвърждава включването на Спинели в своите
списъци и впоследствие той е избран в избирателния район на Северозападна Италия
(Пиемонте, Вале д'Аоста, Лигурия, Ломбардия).10

Клуб „Крокодил“ (1980 г.) и проектът на договор за Европейския съюз
Парламентът гласува срещу бюджетната процедура за 1980 г.
Няколко месеца след изборите възниква възможност да се даде тласък за реформиране
на Парламента. Назначен за заместник-председател на комисията по бюджети, Спинели
извършва забележителна политическа маневра по време на парламентарните
разисквания относно бюджета за 1980 г.11 Той подлага на критика въпросния бюджет,
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като изтъква факта, че становището на Парламента е просто формалност и че Съветът не
е взел под внимание възгледите на Парламента, и успява да убеди мнозинството от
членовете на ЕП да гласуват срещу текста.

„Сега се обръщам към колегите си в Парламента и ги приканвам да обмислят
необходимостта от промяна на тази наша Общност. Съществуват само два центъра на
политическа воля, които могат да поемат отговорността за изготвяне на планове за
реформи и да поискат от националните парламенти да ги ратифицират. Ако
правителствата изпълняват тази роля, границите в Европа ще продължат да бъдат
определящи ... Алтернативата е този Парламент да осъзнае, че като представител на
всички европейски граждани, които са го избрали, той е този, който следва да
предложи институционалните реформи, които са в състояние да изведат Общността
от настоящата безизходица.“12

Това е символичен жест без каквито и да било технически последици, но именно поради
това се откроява голямото противоречие между факта, че Парламентът е легитимна
институция, избрана от гражданите, и липсата на правомощия на Парламента в рамките
на общностната система. Този жест принуждава Парламента да осъзнае ясно за първи
път, че трябва да предприеме действия, ако иска да осъществи реформи.

Клуб „Крокодил“
Разискванията относно реформите продължават да се водят сред членовете на ЕП дори
извън пленарните зали на Парламента. За да повиши осведомеността сред колегите си
и с цел обсъждане на институционалните реформи и на необходимостта да се създаде
специална работна група, която да ги разработи, Спинели отново се обръща към тях в
писмо от 25 юни 1980 г.:

„Ако има колеги, които подобно на мен са стигнали до заключението, че реформата
на институциите е твърде важна, за да бъде оставена в ръцете на държавници и
дипломати, ще им бъда признателен, ако те отговорят на настоящото писмо и се
съгласят да участват в заседания, в които заедно да разгледаме най-добрите начини
за включване на Парламента в тази дейност.“13

Предложението е първоначално прието от осем членове на ЕП, които на 9 юли 1980 г.
вечерта се срещат в ресторант „Au Crocodile“ в Страсбург.14 В рамките на няколко месеца
групата на членовете на ЕП, начело на която е Спинели и която възприема
наименованието клуб „Крокодил“ по името на ресторанта, в който се провежда първата
им среща, се разраства значително. Нейните членове работят неуморно, за да изготвят
предложение за резолюция за създаване на специална комисия, която да поеме
„отговорността за представяне на предложения относно актуалното състояние и
бъдещото развитие на Общността“15. Подписано от 180 членове на ЕП, предложението
впоследствие е внесено на пленарната сесия през юли 1981 г. и е прието на 9 юли.16

Съответно в крайна сметка клуб „Крокодил“, споменат от Спинели по време на
разискванията17, изпълнява обещанията си, като прокарва пътя за проекта на договор за
създаване на Европейския съюз.

Резолюция относно позицията на Европейския парламент
Комисията по институционални въпроси започва дейността си през януари 1982 г. и
Алтиеро Спинели е назначен за неин докладчик и координатор. Първата задача е да се
изготви доклад относно позицията на Европейския парламент относно реформата на
Договорите и изграждането на Европейския съюз.18 Докладът, в който стремежът е
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преди всичко да се набележат целите на комисията, е представен от Спинели на 5 юли
1982 г. по време на пленарната сесия:

„Липсва подходяща европейска институционална система, която да е в състояние да
преобразува общото настроение в обща политическа воля чрез съвместни усилия за
намиране на нужните компромиси.“

Съответно формирането на обща воля е ключов елемент за продължаване по пътя към
реформа. Гласуването в подкрепа на резолюцията би дало сигнал за „началото на
демократична политическа битка за Европа през 80-те години на 20-и век, за Европа,
създадена от европейците за европейците“. Резолюцията е приета с 258 гласа „за“, 35
гласа „против“ и 23 гласа „въздържал се“.19

Проектодоговорът
След приемането на позицията на Парламента работата на комисията по
институционални въпроси с оглед на изготвянето на предложение за резолюция относно
„съдържанието на предварителния проектодоговор за създаване на Европейския съюз“
продължава една година. Резултатите са представени на Парламента на 13 септември
1983 г. и са приети на следващия ден.20 След като получава одобрението на Европейския
парламент, предварителният проект се обсъжда в пленарната зала на 14 февруари
1984 г.21

Проектодоговорът се състои от 87 члена, които имат за цел да допълнят и изменят
предишните договори за създаване на Европейските общности по отношение на
институциите и политическото и финансовото управление на Европейския съюз, в
допълнение към определянето на неговите цели, методи на действие и правомощия
(компетентност). Резолюцията въвежда самата концепция за Европейски съюз като съюз
с юридическа правосубектност и в нея се излага идеята за европейските граждани като
активни участници в процеса на вземане на решения; в нея освен това се залага
принципът на субсидиарност, съгласно който правомощията следва да се поделят между
Съюза и държавите членки, и се утвърждава предимството на правото на ЕС над правото
на държавите членки.22

По отношение на целите на Съюза комисията насочва вниманието си по-конкретно
върху: премахването на неравновесието между регионите; опазването на околната
среда и културното наследство: научните изследвания с оглед на развитието на
европейските народи; постигането на икономически напредък в рамките на свободния
вътрешен пазар; валутната стабилност; насърчаването на международните отношения;
свободното движение на хора и идеи; и защитата и развитието на правата на човека.

С оглед на постигането на тези цели е необходимо европейските институции да действат
съвместно, като се постигне ново равновесие на правомощията чрез укрепване на
Парламента и Комисията и на принципа на сътрудничество между държавите членки в
рамките на Съвета.

В края на представянето проектът на договора, „внесен от комисията по
институционални въпроси и основаващ се на 30-годишния опит, натрупан в рамките на
дейностите на Общността, както и на очевидната нужда от надвишаване на настоящата
степен на единство“, е приет от Европейския парламент с 237 гласа „за“, 31 гласа
„против“ и 43 гласа „въздържал се“.23
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Политическият завет на Алтиеро Спинели
При все това въпреки одобрението на Парламента проектът на договор бива постепенно
изоставен в хода на междуинституционалните разисквания. Отново се оказва, че
иновативната сила на политическите действия на Спинели е изпреварила своето време
и не успява да доведе до незабавни резултати. Преразглеждането на договорите,
заложено в Единния европейски акт, се оказва незадоволително, ще се отнася до
предложенията, включени в проекта на договор на комисията по институционални
въпроси, координирана от италианския член на ЕП.

„Дами и господа, когато гласувахме по проекта за договор за Съюз, Ви споменах
разказа на Хемингуей за стария рибар, които улавя най-голямата риба в живота си, но
впоследствие акулите я изяждат, така че той се връща вкъщи единствено с нейните
кости. Ето и ние също се завърнахме вкъщи, без да ни е останало нищо друго освен
костите на рибата. Това не е причина Парламентът да се откаже от борбата. Трябва да
се подготвим да излезем отново в открито море, с по-добри такъми този път, за да
уловим своята голяма риба и да я опазим от акулите.“24

Алтиеро Спинели умира в Рим на 23 май 1986 г. Приживе той не получава признание за
обхвата на своите идеи и политически действия. При все това решителността, която
излъчват неговите думи, подсказват, че рано или късно той ще получи такова признание.
Така и става. Сега, 30 години след приемането на проекта на договор, се счита, че
Алтиеро Спинели и работата, извършена от координираната от него комисия по
институционални въпроси, са оказали съществено влияние върху процеса на изграждане
на Европейския съюз.

Бележки
1 Battling for the Union, Altiero Spinelli 1979-1986 (Борбата за Съюза, Алтиеро Спинели 1979 – 1986 г.), Европейски

парламент, Служба за официални публикации на Европейските общности, Люксембург, 1988 г., стр. 50.
2 „Разделителната линия между прогресивни и реакционни партии вече не следва официалната линия за повече или

по-малко демокрация или за въвеждането на повече или по-малко социализъм; разграничението преминава по-
скоро по новата и твърде съществена линия, която разделя членовете на партията на две групи. Първата е съставена
от хората, за които основната цел на борбата е старата цел, а именно завладяването на националната политическа
власт... Втората е съставена от хората, според които основната цел се състои в създаването на стабилна
международна държава.“ Spinelli, A., Rossi, E., The Manifesto of Ventotene, предговор Eugenio Colorni, Mondadori,
Милано 2006 г.

3 Galasso, G., „Altiero Spinelli, l'Italia e il processo d'integrazione europea, 1979 – 1986“, дисертация за степен в областта
Източници на дипломатическата история, Университет в Бари, докладчик г-н Лучано Монцали, 2011/2012 г.,
стр. 45 – 46.

4 Spinelli, A.,  Diario europeo 1970 – 1976 г., ред. Paolini, E., Il Mulino, Болоня, 1991 г., запис в дневника от 29 юни 1970 г.
5 Spinelli, A., „Le plan Pompidou pour l'Europe: une chance à saisir“, Le Monde, 30 март 1971 г.
6 Graglia, P. S., Altiero Spinelli, Il Mulino, Болоня 2008 г., стр. 523.
7 Пак там.
8 Относно връзката между Спинели и процеса на конституционализация на Европейския съюз вж. Altiero Spinelli -

federalista europeo, Европейски парламент, Брюксел, 2009 г.
9 Писмо от Спинели до Берлингуер, 1 март 1979 г., включено в Europeismo e democrazia: Altiero Spinelli e la sinistra

europea 1950-1986, Pasquinucci, D., Il Mulino, Болоня 2000 г., стр. 309.
10 Galasso, G., Altiero Spinelli, op. cit., стр. 97.
11 Вж. A. Spinelli, Discorsi al Parlamento europeo 1976-1986, Dastoli, P. V., Il Mulino, Болоня 1987 г., стр. 180 – 221.
12 Реч на Алтиеро Спинели, Debates of the European Parliament of 21 May 1980, стр. 139.
13 Писмо, изпратено на 25 юни 1980 г. от Алтиеро Спинели до неговите колеги в Европейския парламент, Исторически

архив на Европейския съюз, Фонд A.S.H.A., досие AS-356, 02 „Club du Crocodile“.
14 На първата среща, чийто протокол се изготвя от сътрудника на Спинели, Пиер Вирджилио Дастоли, присъстват:

Ханс Аугуст Люкер, Карл фон Вогау и Паола Гайоти Де Биазе (Група на Европейската народна партия



EPRS Ролята на Алтиеро Спинели по пътя към Европейския съюз

Отдел „Исторически архив“ Стр. 9 от 9

(Християндемократи)), Станли П. Джонсън (Групата на европейските демократи), Ричард Балф и Брайън Кий (Група
на социалистите), Бруно Визентини (Група на либералите и демократите) и Силвио Леонарди (Група на комунистите
и други). Вж. Graglia, P., Altiero Spinelli, op. cit., стр. 600.

15 Предложение за резолюция за създаване на специална комисия за изготвяне на предложения относно напредъка
и развитието на Общността, Исторически архив на Европейския парламент, PE1 AP PR B1-0889/80 0010.

16 Резолюция за създаване на комисия по институционалните въпроси, ОВ С 234, 14 септември 1981 г., стр. 48.
Резолюцията е приета с 164 гласа „за“, 24 гласа „против“ и 12 „въздържали се“.

17 Реч на Алтиеро Спинели, Debates of the European Parliament of 7 July 1981, стр. 75 – 76.
18 Доклад относно позицията на Европейския парламент относно реформата на Договорите и изграждането на

Европейския съюз, Исторически архив на Европейския парламент, PE1 AP RP/INST.1981 A1-0305/82 0010, PE1 AP
RP/INST 1981 A10305/82 0020 и PE1 AP RP/INST.1981 A1-0305/82 0030.

19 Резолюция относно позицията на Европейския парламент относно реформата на Договорите и изграждането на
Европейския съюз,  (A1-0305/82), OJ C 238, 13 септември 1982 г., стр. 25 – 28.

20 Доклад, изготвен от името на комисията по институционални въпроси, относно съдържанието на предварителния
проектодоговор за създаване на Европейския съюз, Исторически архив на Европейския парламент, PE1 AP
RP/INST.1981 A1-0575/83 0010..

21 Разисквания на Европейския парламент относно Европейския съюз, 14 февруари 1984 г., 1 – 309 г., стр. 26 – 58 и 72
– 110.

22 Пътят към доклада на Спинели от 1984 г.
23 Резолюция относно проекта на договор за създаване на Европейския съюз, ОВ C 77, 19 март 1984 г., стр. 53 – 54.
24 Алтиеро Спинели, изказване от 16 януари 1986 г.; Battling for the Union, op. cit., стр. 44.

Ограничаване на отговорността и авторско право
Отговорност за съдържанието на настоящия документ носи изцяло авторът. Изразените в
документа мнения не отразяват непременно официалната позиция на Европейския парламент.
Възпроизвеждането и превеждането за нетърговски цели са разрешени, при условие че се
посочва източникът и издателят получава предварително известие, както и копие.

Текст, завършен през септември 2016 г., Люксембург © Европейски съюз, 2016 г.

Снимков материал: © Европейски съюз.

eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu (интранет)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank (интернет)
http://epthinktank.eu (блог)

http://epthinktank.eu/2014/02/03/the-road-to-the-1984-spinelli-report
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/

	От Вентотене до Комисията
	Един човек и неговият манифест
	Европа на федералистите и разграничението между прогресивни и консервативни 
	сили
	Конфедерализъм, федерализъм и функционализъм за обединяване на Европа
	Парламент на гражданите за Европа

	Ролята на член на Комисията (1970 – 1975 г.)
	Проектът за реформа на европейските институции
	Приемането на преки избори и оставката на Спинели от Комисията

	Ранни парламентарни дейности (1976 – 1979 г.)
	Парламент със законодателни функции за Европейския съюз
	Живот, посветен на Европа

	Клуб „Крокодил“ (1980 г.) и проектът на договор за Европейския съюз
	Парламентът гласува срещу бюджетната процедура за 1980 г.
	Клуб „Крокодил“
	Резолюция относно позицията на Европейския парламент
	Проектодоговорът
	Политическият завет на Алтиеро Спинели

	Бележки  
	Ограничаване на отговорността и авторско право

