
UR GOUARNEREZH EUROPEAN ABAOE EMGLEV MAASTRICHT, 1992.

→ ‘Vit kregiñ : orin ha lañs ar raktres politikel european

→ film

- ar paloù :

- an doareoù :

I- Mennoù nevez
→ Gant emglev Maastricht, sinet e 1992, 'vez treuzfeurmet ar CEE en Unvaniezh European. Kresket

eo  ar  geodedelezh  european  ha  kreñvaet  eo  ar  raktres  politikel  e  pleg  fin  ar  brezel  yen  ha  lañs  ar
mondializañ.  Muioc'h-mui  'vez soñjet  ’barzh ur c'halloudegezh european gouest  da  gevezerañ ar re-all.
Krouet 'vez ar PESC ( politique étrangère et de sécurité commune) en karg da gas ar genobererezh war raok
war an dachenn-se ha da  unvaniñ  ar politikerezhioù diavaez. Anv 'zo ivez da sevel un arme european a-
benn hir termen. Anvet eo kannad ar politikerezh diavaez e 1999, en karg da gomz en anv an UE 'barzh ar
bed.

→ Kaset 'vez pelloc'h an unvanidigezh ekonomikel gant krouidigezh ar Bank european kreiz, staliet e
Francfort e 1998. E 2002 'vez lakaet an euro e pleustr. Aesetaet 'vez an daremprejoù diabarzh an UE gant
spas Schengen (sinet e 1985 ha lakaet e pleustr e 1995) : libr da vat eo ar monedone etre ar broioù ezel ha
diblaset 'vez eveshaerezh an harzoù war harzoù diavaez an UE.

→ Koulskoude e chom diaez ar genstagerezh politikel : dic'houest eo an UE da diwall ha da verañ ar
brezelioù e Yougoslavia (1993-1995) ha ret eo d'an OTAN hanterouriñ dre faot ne oa ket deus un arme
european. Gant emglev Sant  Malo  etre Saozon ha Gallaoued e 1998  'vez  roet un taol-lañs da danvez un
arme european boutin neuze. Met e 2003 e teu sklaer n'eus ket deus ur politikerezh etrevroadel european
boutin : rannet eo ar broioù european diwar benn an hanterourañs en Irak (perzh emañ ar RU e-keit ma vez
burutellaet anezhi gant bro C'hall).

II- Derc'hel da 'n em ledañ.
→ Fin eo d'ar brezel yen  ha  kemer 'ra  lañs  an ledanidigezh. Perzh eo al  politikerezh-mañ  'barzh ar

volontez da sevel ur c'halloudegezh european a-benn kevezerañ poloù-all ar bed. E 1995 'vez staget broioù
didu kozh ;  e 2004 10 bro deus  Europa  kreiz ha kreizdouarel ;  e 2007 Roumania  ha Bulgaria.  E  miz
Gouhere 2013 e oa deut Kroasia e-barzh.

→ Deus  un  tu-all  'vez  lure  da  stagañ  broioù-all,  evel  Turkia,  war  abegoù  politikel  dreistholl  pe
sevenadurel marteze. Tamm ha tamm 'teu ar soñj da sevel ur politikerezh mignoniaj gant an amezeien ne
c'houla  ket  an  UE  toueziañ  :  ar  PEV gant  broioù 'zo deus  ar  mor  kreizdouarel  pe  Reter  Europa evel
Ukrainia.



III- Peseurt gouarnerezh 'barzh un Unvaniezh a 28 bro ?
→ Sevel 'ra al ledanidigezh kudenn ar mod  da c'houamiñ  ha da gemer divizoù. Gant emglev Nice

(2000) oa bet lakaet e plas sistem ar muiañ niver doareet (majorité qualifiée) : gant pep bro ’vez un niver a
vouezhioù diouzh  he  fouez  demografel  hag  o  derc'hel  kont  deus  ar  broioù bihan.  Met  e  2004 eo  ret
adkempen ar reolennoù diviz gant degouezh 10 bro nevez 'n un taol.

→ Savet 'vez ur gonstitusion european e 2004 a-benn kreskiñ pouez politikel an Unvaniezh ha resisaat
kempouez ar galloudoù. Nac'het eo gant bro C'hall hag an Izelvroioù dre referandum bloaz war lerc'h.
Diluziet eo ar gudenn gant emglev Lisbon e 2007 : klasket 'vez gant an UE bezañ anavezet splannoc'h hag
anvet eo prezidant ar C'huzul European, Hermán Van Rompuy.

→ Met kuzh 'ra dalc'hoù bras. Kresket 'zo bet an  disfiziañs e-keñver  an UE gant un tamm mat a
Europeaned ’vel devoa diskouezet nac'hidigezh ar referandum diwar benn ar gonstitusion e bro C'hall e
2005, daoust ma oa soutenet gant ar strollajoù politikel bras. Sellet eo 'vel d'un aozadur pell, difetis  ha
liberal  betek  re.  Setu  'vez  santet  an  disfiziañs-se  betek  'barzh  gouamamantoù'zo  :  muioc'h-mui  eo  un
unanidigezh diouzh an dibab (euro, zonenn Schengen...). Ouzhpenn-se he deus diskouezet krizenn an euro
abaoe 2008 al liammoù strizh etre an unanidigezh ekonomikel hag an unanidigezh politikel. Diskouezet
'deus ivez e talc'h ar pep pouezusañ deus an traoù da vezañ gwelet etre ar Stadoù war eeun : roll ar gouplad
franko-alaman. Ouzhpenn-se emañ lakaet diaes an Unvaniezh European gant dalc'hoù etrevroadel evel an
embroiñ ha kudenn ar refujidi : poan o deus bet ar broioù da 'n em lakaat a du war ur politikerezh boutin da
gas da benn hag aet eo war gil an unvaniezh war dachenn ar frankiz beajiñ e-diabarzh ar zonenn Schengen.
A-benn ar fin 'zo kement-se lañs gant al luskadoù politikel enebet diouzh ar savidigezh european m'emañ
distabilaet ar raktres en e bezh : ar referandum aozet e miz Even 2016 e Breizh Veur war ur « Brexit » a zo
bet gonezet gant enebourien ar raktres politikel european . Ar c’haozadegoù etre Breizh Veur ha an UE a
verko sur mat un dro-kemm istorel bras evit amzer dazont ar savidigezh european, met ivez evit amzer
dazont Breizh Veur.


