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Rezumat: Autorul prezintă, pe scurt, datele principale ale istoriei 
construcţiei Uniunii Europene, care au fost ţările promotoare şi liderii mai 
importanţi ale acestora. Sunt prezentate instituţiile principale ale Uniunii 
Europene şi atribuţiile Parlamentului European. Se încearcă o descriere a 
dezvoltării conceptului de Spaţiul Schengen şi se relevă unele dificultăţi actuale 
legate de criza migranţilor. 

Aşa cum se ştie fiecare activitate umană are şi critici. La punctul 6 sunt 
prezentate, sub rezerva verificării de către cititori, a unor puncte de vedere 
exprimate de eurosceptici şi euro critici. În final sunt aduse în atenţie unele 
aspecte ale posibilelor evoluţii ale organizaţiei în următorii ani. 

Aducem în atenție un scurt istoric al ieșirii Marii Britanii din Uniunea 
Europeană și consecințele multiple ale acestui gest (BREXIT). 

Cuvinte-cheie: Uniunea Europeană; Comisia Europeană; Parlamentul 
European; Spaţiul Schengen; Brexit; România. 

 

Abstract: The author briefly presents the landmarks of European Union 
history, the countries which have been promoting it and its most important leaders. 
Also, it outlines the main institutions of the European Union and the terms of 
reference of the European Parliament. It describes the development of the 
‘Schengen Space’ concept and it reveals some current difficulties related to the 
migrants’ crisis. 

As everybody knows each human activity has its critics. Thus, chapter 7 
provides the views expressed by Euro-sceptic people, the Euro critics, which 
should be checked upon by the readers. Finally, the article brings to readers’ 
attention some aspects of possible developments of the organization in the coming 
years. 
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