
UNIUNEA EUROPEANA 

Europa - continent, 
România - tară, In 
UE noi am intrat Să 
nu stăm afară. 

La ce ne gândim când auzim vorbindu-se despre Uniunea Europeană? 
Probabil că la ceva nou! Aşa este UE. Este considerată o nouă eră, o casă 
nouă, mare - comună a multor Ńări pe care le ajută să se dezvolte, să fie mai 
curate şi mai bogate. 

La 1 ianuarie 2007 România şi Bulgaria s-au integrat în Uniunea 
Europeană. De atunci am învăŃat ce înseamnă să fii cu adevărat un cetăŃean 
european, adică să respecŃi natura, oamenii, să poŃi comunica şi să ai un 
comportament civilizat. 

In fiecare grădiniŃă, şcoală şi liceu auzi vorbindu-se despre Uniunea 
Europeană. Europa este continentul în care trăieşti tu împreună cu noi. In UE 
trebuie să fim uniŃi, chiar dacă suntem diferiŃi. Statele care fac parte din 
Uniunea Europeană au multe interese comune şi anume: să trăiască în pace, 
să-i ajute pe oameni să trăiască mai bine, să protejeze natura şi viaŃa. 

Uniunea Europeană este pentru noi, românii, şi pentru mulŃi alŃii, o 
familie de state democratice şi, aşa cum fiecare stat are un steag, un imn şi o 
sărbătoare naŃională, şi UE are simbolurile ei: steagul UE este un dreptunghi 
albastru pe care strălucesc în cerc 14 steluŃe aurii, iar imnul oficial al UE 
este „Odă bucuriei", de Beethowen. Ziua UE este sărbătorită la 9 mai, în 
amintirea omului de stat francez, Robert Schuman, care a lansat ideea de 
Europă unită în anul 1950. 

Trebuie să fim mândri de ceea ce avem şi de ceea ne-a lăsat Dumnezeu. 
Uniunea Europeană este cel mai de preŃ lucru pe care îl avem. Noi, românii, 
suntem bucuroşi cu ce ne-am ales - ne-am ales cu UE. 

Acum, că ne-am integrat, 
Vrem să ne schimbăm, S-
avem sufletul curat Şi la 
alŃi sfaturi să dăm. 

LA MULłI ANI, UE! 
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