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WSTEP

Postepujacy proces integracji Europy oraz perspektywa przystapienia Polski
do Unii Europejskiej stwarzaja m.in. dodatkowe mozliwosci edukacyjne, a takze
atrakcyjne szanse rozwoju kariery zawodowej. Urzedy pracy i inne placówki
poradnictwa zawodowego w krajach partnerskich, jak równiez w Polsce reje-
struja rosnaca liczbe osób zainteresowanych podjeciem ksztalcenia, szkolenia
lub pracy poza granicami swojego kraju.

Aby móc w pelni wykorzystac pojawiajace sie szanse i mozliwosci, nalezy
dobrze przygotowac sie do wejscia w nowe warunki. Im lepiej bedziemy znali
struktury europejskie oraz im dokladniej bedziemy poinformowani o zasadach
funkcjonowania Unii Europejskiej, tym wieksze beda mozliwosci realizowania
naszych potrzeb i potrzeb Panstwa klientów.

W odpowiedzi na nadchodzaca sytuacje oraz sygnaly swiadczace o duzym
zainteresowaniu zagadnieniem Unii Europejskiej przygotowalismy dla Panstwa
publikacje pt. System Instytucjonalny Unii Europejskiej. Ma ona charakter zbio-
ru najwazniejszych informacji dotyczacych Unii. Pozycja ta sklada sie z 10 roz-
dzialów, które poruszaja najistotniejsze tematy z tej problematyki. Rozdzial I
jest wprowadzeniem do zagadnienia i przedstawia historie integracji Europy.
Kolejne cztery rozdzialy przyblizaja strukture Unii Europejskiej, instytucje re-
alizujace zadania Wspólnoty Europejskiej, system prawa i mechanizmy funk-
cjonowania Unii Europejskiej. Rozdzial VI wyjasnia specyfike finansowania
dzialalnosci Unii Europejskiej, procedury uchwalania budzetu i sposób jego
kontroli. Rozdzial VII poswiecony zostal strategii rozszerzenia Unii Europej-
skiej i procesowi negocjacji z krajami kandydujacymi do czlonkostwa w Unii.
W nastepnym rozdziale opisane zostaly oryginalne jezyki prawa wspólnotowe-
go, jezyki urzedowe Wspólnoty i jezyki robocze organów Wspólnoty, natomiast
rozdzial IX opisuje symbole Unii Europejskiej. W ostatnim rozdziale postano-
wilismy zamiescic adresy glównych instytucji Unii Europejskiej.

Mamy nadzieje, ze publikacja ta okaze sie Panstwu pomocna w utrwalaniu
informacji dotyczacych Unii Europejskiej.

Centrum Metodyczne Informacji
i Poradnictwa Zawodowego

Krajowego Urzedu Pracy

5



I. HISTORIA INTEGRACJI EUROPY .

Znajomosc prawa unijnego, instytucji Unii, jej polityk i procedur jest'istot-
na dla dzialania wewnatrz Unii oraz dla procesu przygotowania do czlonkostwa.

Pierwsze koncepcje politycznej i gospodarczej integracji Europy formulo-
wane byly juz w minionych stuleciach, jednakze dopiero po zakonczeniu II woj-
ny swiatowej powstaly warunki dla urzeczywistnienia idei integracji regionalnej
w Europie. Nastapila prawdziwa eksplozja planów integracji regionalnej, eko-
nomicznej i politycznej.

Europejskie procesy integracyjne przechodzily rózne etapy:
. etap pierwszy (1945-1958), przynoszacy najpierw narodziny samej idei

integracji, a nastepnie zwyciestwo koncepcji Wspólnot Europejskich;
. etap drugi (1958-1969), bedacy okresem budowy podstaw integracji;
. etap trzeci (1969-1986), owocujacy procesami rozszerzania i zaciesniania

wiezi gospodarczych pomiedzy panstwami czlonkowskimi;
. etap czwarty (1986-1992), charakteryzujacy sie powstawaniem nowych

struktur integracyjnych oraz przygotowywaniem ich do stworzenia Unii Eu-
ropejskiej;

. etap piaty (po 1992 r.), obejmujacy aktualny okres stopniowego wprowa-
dzenia w zycie Unii Europejskiej zainicjowany podpisaniem traktatu z Ma-
astricht i kontynuowany przyjeciem Traktatu Amsterdamskiego (patrz za-
lacznik: Kalendarium Integracji Europejskiej).

Pierwotnie motywami przewodnimi gospodarczego i politycznego zjedno-
czenia Europy byla chec zapewnienia pokoju na kontynencie, skonsolidowanie
wysilków wokól odbudowy zniszczonych po wojnie krajów oraz wlaczenie
przemyslu niemieckiego do miedzynarodowego systemu handlowego i gospo-
darczego.

Unia Europejska zostala powolana do zycia l listopada 1993 roku postano-
wieniami traktatu z Maastricht. Unia Europejska zostala utworzona na bazie
trzech Wspólnot: Europejskiej Wspólnoty Wegla i Stali (EWWiS), Europejskiej
Wspólnoty Energii Atomowej (EURATOM) i Europejskiej Wspólnoty Gospo-
darczej, której nazwe traktat z Maastricht zmienial na Wspólnota Europejska.

Jean Monnet, jeden z ojców integracji europejskiej, mówil: "My nie two-
rzymy koalicji panstw, my jednoczymy ludzi". Zgodnie z ta mysla, Unia Euro-
pejska staje sie unia obywateli Europy, przywiazanych do zasad wolnosci, de-
mokracji i rzadów prawa. Unia Europejska jest nowym typem zwiazku miedzy
panstwami, opartym na zasadzie wzajemnosci i solidarnosci, które postanowily
wspólnie sprostac miedzynarodowej konkurencji i razem pracowac dla rozwoju
spolecznego i gospodarczego.
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Traktat z Maastricht okresla cele i zadania Unii. Jej zadaniem jest przede
wszystkim organizacja, w sposób konsekwentny i solidarny, stosunków pomie-
dzy Panstwami Czlonkowskimi i ich narodami. Do najwazniejszych celów Unii
naleza: zapewnienie bezpieczenstwa, postepu gospodarczego i spolecznego oraz
ochrona wolnosci, praw i interesów obywateli. Unia Europejska respektuje toz-
samosc narodowa panstw czlonkowskich, ich historie, tradycje i kulture.

Sklad czlonkowski Unii Europejskiej pokrywa sie ze skladem czlonkowskim
Wspólnot Europejskich.Tak wiec od I stycznia 1995 roku w sklad Unii wchodzi
15 panstw: Belgia (1957), Francja (1957), Holandia (1957), Luksemburg (1957),
Niemcy (1957), Wlochy (1957), Dania (1973), Irlandia (1973), Wielka Brytania
(1973), Grecja (1981), Hiszpania (1986), Portugalia (1986), Austria (1995), Fin-
landia (1995), Szwecja (1995). Do Unii Europejskiej naleza równiez terytoria
zamorskie jej czlonków. Zgodnie z traktatem z Maastricht o status czlonka Unii
moze ubiegac sie kazde panstwo europejskie (po spelnieniu okreslonych warun-
ków). Decyzje w tej sprawie podejmujejednomyslnie Rada Unii, po zasiegnieciu
opinii Komisji i po otrzymaniu zgody Parlamentu Europejskiego bezwzgledna
wiekszosciaglosów swoich czlonków.



II. STRUKTURA UNII EUROPEJSKIEJ
(TRZY FILARY)

Konferencja o Unii Europejskiej, która odbyla sie w Maastricht w Holan-
dii, doprowadzila w grudniu 1991 roku do zgody w sprawie dokumentu zwa-
nego "Traktat z Maastricht". Formalnie podpisano go w lutym 1992 roku tak-
ze w Maastricht, a wlasciwa nazwa dokumentu brzmi "Traktat o Unii Euro-
pejskiej" (wszedl w zycie w 1993 r.).

W wyniku wejscia w zycie Traktatu o Unii Europejskiej uksztaltowana zo-
stala struktura trzech filarów. Filar pierwszy obejmuje zreformowany traktat
o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej, którego glównym nowym komponentem
stala sie Unia Gospodarcza i Walutowa, oraz dwa pozostale traktaty dotyczace
Wegla i Stali oraz Energii Atomowej, które ulegly w wyniku Traktatu z Ma-
astricht nieznacznym modyfikacjom. Drugi filar Unii Europejskiej to Wspólna
Polityka Zagraniczna i Bezpieczenstwa.Trzeci filar to Wspólpraca w Sprawach
Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci.Podczas gdy w obszarze pierwszego
filaru decyzje podejmowane sa w oparciu o mechanizmy supranarodowe
i obowiazuje wspólnotowy porzadek ochrony prawnej, to w ramach drugiego
i trzeciego filaru wspólpraca krajów czlonkowskichodbywa sie na zasadach mie-
dzyrzadowych.A zatem podjecie decyzji (uchwalenie wiazacego aktu prawnego)
wbrew woli któregokolwiekz krajów czlonkowskichzasadniczo niejest mozliwe.

Pierwszy filar

Obywatelstwo Unii Europejskiej

W krajach czlonkowskich Unii wielka wage przyklada sie do ochrony pra-
wa i interesów obywateli. W Traktacie o Wspólnocie Europejskiej znalazl sie
zapis dotyczacy obywatelstwa Unii Europejskiej. Zgodnie z nim obywatele
panstw czlonkowskich stali sie automatycznie obywatelami Unii Europejskiej.

Kazdy obywatel Unii ma m.in. prawo do swobodnego poruszania sie
i przebywania na obszarze panstw czlonkowskich, podjecia pracy w kazdym
panstwie czlonkowskim, ochrony dyplomatycznej i konsularnej, przedkladania
petycji do Parlamentu Europejskiego, zwrócenia sie ze skarga do Rzecznika
Praw Obywatelskich Unii Europejskiej. Kazdy obywatel Unii nie majacy oby-
watelstwa panstwa czlonkowskiego, w którym mieszka, moze w nim glosowac
i kandydowac w wyborach samorzadowych. Dotyczy to równiez wyborów do
Parlamentu Europejskiego.

W Unii Europejskiej obowiazuje zasada, ze wszelkie decyzje powinny byc
podejmowane jak najblizej obywatela. Zasada ta, noszaca nazwe subsydiarno-
sci, zostala zapisana w Traktacie z Maastricht. Subsydiarnosc oznacza podzial
zadan i kompetencji miedzy Wspólnotami Europejskimi, panstwami czlonkow-
skimi oraz ich jednostkami administracyjnymi.
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Nowe obszary kompetencji

Traktatem z Maastrich panstwa czlonkowskie przekazaly Wspólnocie cze-
sciowo lub calkowicie kilka nowych obszarów tematycznych oraz rozszerzyly
niektóre obszary lezace wczesniej w zakresie kompetencji wspólnotowych.
W stosunku do takich obszarów jak ksztalcenie ogólne, wymiana mlodziezy,
ksztalcenie zawodowe, polityka kulturalna czy ochrona zdrowia twórcy Traktatu
przyznali organom Unii jedynie posrednie i raczej powierzchowne mozliwosci
dzialania. Szerzej przekazane zostaly Wspólnocie uprawnienia ustawodawcze
w dziedzinie ochrony konsumentów.

Do Traktatu dolaczony zostal tzw. Protokól Socjalny, którego glównym za-
daniem jest umozliwienie realizacji i wdrazania celów Karty Socjalnej z 1989 r.
do systemów krajów czlonkowskich. Cele Karty to glównie wspieranie zatrud-
nienia, ochrona socjalna miejsc pracy i dialog spoleczny.

W oddzielnym tytule Traktatu ujeto tematyke "sieci transeuropejskich".
Chodzi tu przede wszystkim o: wplywanie na ujednolicenie standardów, zapew-
nienie kompatybilnosci projektów inwestycyjnych, pomoc logistyczna i finan-
sowa w dzialaniach zmierzajacych do laczenia powiazan komunikacyjnych
i teleinformatycznych pomiedzy panstwami czlonkowskimi czy wprowadzanie
elektronicznych systemów zarzadzania ruchem.

Unia Gospodarcza i Walutowa

Nowym celem Unii Europejskiej (po utworzeniu w 1993 r. Rynku We-
wnetrznego) byla Unia Gospodarcza i Walutowa. UGW miala zostac zrealizo-
wana w trzech etapach. Pierwszy etap obejmowal okres od 1 lipca 1990 r. do
1993 r. Glównym zadaniem w tym okresie bylo wyeliminowanie istniejacych
barier w swobodnym przeplywie kapitalu.

Z poczatkiem 1994 r. rozpoczal sie drugi etap:
. powolano Europejski Instytut Walutowy z siedziba w Niemczech, we

Frankfurcie nad Menem,
. Komisja Europejska przyjela "Zielona Ksiege" (maj 1995 r.) - scenariusz

dochodzenia do jednolitej waluty,
. Rada Europejska przyjela w Madrycie postanowienie o przyjeciu nazwy

Euro dla jednolitej waluty Unii Europejskiej (grudzien 1995 r.),
. postanowienie szefów rzadów, które panstwa czlonkowskie przystapia do

Unii Walutowej (maj 1998 r.). Przystapilo II panstw (bez Grecji, której nie
udalo sie spelnic wymaganych kryteriów, a takze Wielkiej Brytanii, Danii
oraz Szwecji, które na wlasna prosbe pozostaly poza sfera Euro),

. powstanie (na bazie EIW) Europejskiego Banku Centralnego (lipiec 1998 r.),
który wspólpracuje z bankami centralnymi krajów czlonkowskichUGW two-
rzac Europejski SystemBankówCentralnych.
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W trzecim etapie, poczawszy od 1999 r. nastepuje stopniowe wprowadzanie
jednolitej waluty najpierw do rozrachunków miedzypanstwowych i miedzyban-
kowych, a nastepnie do obiegu gospodarczego.

Kazde panstwo czlonkowskie, które chce sie zakwalifikowac do UGW musi
spelniac kilka wstepnych warunków. Kryteria mozna podzielic na dwie grupy.
Pierwsza sluzy osiagnieciu stabilnosci cenowej w ujeciu zewnetrznym (kursy
walutowe miedzy panstwami czlonkowskimi), wewnetrznym (inflacja) oraz
zapewnienie kontynuacji trendu zbieznosci cenowej miedzy krajami, które chca
wziac udzial w unii walutowej (dlugoterminowe stopy procentowe).

Drugi filar

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczenstwa (WPZB)

Do zasadniczych celów WPZB naleza;
. ochrona wspólnych wartosci, podstawowych interesów i niezaleznosci Unii,
. wzmacnianie bezpieczenstwa Unii ijej panstw czlonkowskich,
. zachowanie pokoju i wzmacnianie bezpieczenstwa miedzynarodowego,
. wspieranie wspólpracy miedzynarodowej,
. rozwój i wzmacnianie demokracji oraz zasad panstwa prawnego, jak równiez

poszanowanie praw czlowieka i podstawowych wolnosci.
Do celów tych dazy sie:

. poprzez ciagla, wzajemna wymiane informacji i konsultacje miedzy pan-
stwami czlonkowskimi oraz przez ustalenie wspólnych stanowisk, wedlug
których ksztaltowane powinny byc polityki poszczególnych panstw i

. poprzez ustanawianie i prowadzenie wspólnych akcji, tzw.joint actions.

Mechanizmy decyzyjne w obszarze WPZB

Traktat o Unii Europejskiej stworzyl panstwom czlonkowskim kilka mozli-
wosci podejmowania decyzji w ramach WPZB:
· Rada Europejska, tzn. szefowie panstw i rzadów, ustala najwazniejsze cele

Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczenstwa,
. wszystkie inne wazne decyzje podejmuje jednoglosnie Rada Ministrów

Spraw Zagranicznych i Obrony, bez jakiegokolwiek udzialu Parlamentu.Eu-
ropejskiego. Sa to:

"wspólne stanowiska",
- "wspólne akcje",
- decyzje o rozdziale funduszy operacyjnych.

· W okreslonych uprzednio przypadkach Rada Ministrów Spraw Zagranicz-
nych i Obrony moze podejmowac decyzje kwalifikowana wiekszoscia glo-
sów, bez koniecznosci uprzednich konsultacji w Parlamencie. Dotyczy to:

przeprowadzania "wspólnych akcji",
- kwestii proceduralnych.

11
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· Parlament Europejski bierze udzial w WPZB wedlug okreslonych regul:
konsultacje z Parlamentem przeprowadzane sa w "waznych kwestiach"
i przy "okreslaniu glównych kierunków dzialania"; Rada natomiast
"zapewnia, by zdanie Parlamentu Europejskiego zostalo nalezycie wziete
pod uwage",
Parlament zawsze moze kierowac do Rady "zapytania i zalecenia",
co najmniej raz w roku odbywa sie w Parlamencie debata ,,0 postepach
w realizacji".

Trzeci filar

Poczatki trzeciego filaru

· W 1976 r. po raz pierwszy ministrowie spraw wewnetrznych i sprawiedliwo-
sci spotkali sie w Fontana di Trevi, aby omówic wspólna strategie zwalcza-
nia miedzynarodowego terroryzmu i handlu narkotykami, tzw. "Grupa
TREVI". Od tego czasu spotyka sie dwa razy do roku.

· W 1986 r. zostala zalozona "Grupa Imigracja-ad-hoc", która sklada sie
z urzedników krajowych ministerstw odpowiedzialnych za kwestie imigracji
oraz funkcjonariuszy Komisji. Zadaniem tej grupy jest uzgadnianie narodo-
wych strategii dotyczacych podan o imigracje, wydawanie wiz i przyznawa-
nie azylu.

· W Rodos w 1988 r. Rada Europejska ustanowila "Grupe koordynatorów ds.
swobody przemieszczania sie (tzw. Grupa RODOS), której zadaniem jest
koordynacja prac innych grup w obszarze likwidacji kontroli na wewnetrz-
nych granicach.

· W 1990 r. zostala utworzona "Grupa koordynatorów ds. walki z narkotyka-
mi" (tzw. Grupa CELAD) i w 1992 r. Grupa Antymafijna.

· Przedstawiciele Belgii, Niemiec, Francji, Luksemburga i Holandii podpisali
15 czerwca 1985 r. w Schengen Uklad dotyczacy stopniowej likwidacji kon-
troli granicznych na wspólnych granicach. Pózniej do grupy Schengen dola-
czyly Grecja, Wlochy, Portugalia i Hiszpania.

· 19 czerwca 1990 r. podpisany zostal Uklad Wykonawczy do Ukladu z Schengen
(Schengen 11).Przewiduje on m.in. utworzenie wspólnej, elektronicznej kartoteki
sledczej panstw ukladu, tzw. System Informacyjny z Schengen.

Nowy ksztalt wspólpracy w obszarze wymiaru sprawiedliwosci
i spraw wewnetrznych

Pola dzialan Wspólnej Polityki Wymiaru Sprawiedliwosci i Spraw We-
wnetrznych:
l) polityka azylowa,
2) regulowanie zasad wjazdu na teren panstw ukladu i strzezenie ich granic,
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3) polityka imigracyjna i regulacja pozwolen na pobyt i podjecie pracy dla
obywateli krajów trzecich,

4) walka z narkomania,
5) walka z przestepczoscia miedzynarodowa,
6) wspólpraca sadowa w sprawach cywilnych,
7) wspólpraca sadowa w sprawach karnych,
8) wspólpraca w sprawach celnych,
9) wspólpraca policji na rzecz zapobiegania i zwalczania terroryzmu, miedzyna-

rodowego handlu narkotykami i innych form zorganizowanej przestepczosci,
m.in. poprzez budowe Europejskiego Urzedu Policji.

Unia Europejska ma w powyzszych obszarach trzy mozliwosci podejmo-
wania dzialan:

. Rada moze jednoglosnie "ustalac wspólne stanowiska" i "wspierac kazda
forme wspólpracy" miedzy panstwami czlonkowskimi,

. Rada moze jednoglosnie "przyjac wspólne srodki" i uchwalic przy tym, ze
srodki wykonawcze moga byc przyjete kwalifikowana wiekszoscia,

. Rada moze opracowac miedzypanstwowe porozumienia i polecic je ratyfika-
cji panstwom czlonkowskim "zgodnie z ich porzadkiem konstytucjonalnym".

Wspólpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwosci i spraw wewnetrznych
z powodu znacznych róznic w krajowych systemach prawnych i administracyj-
nych postepuje z trudem.

- -- --



III. INSTYTUCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Wspólnota Europejska (dawna nazwa: Europejska Wspólnota Gospodarcza-
EWG) powstala w 1957 roku na mocy Traktatów Rzymskich zawartych przez
szesc panstw: Belgie, Francje, Holandie, Luksemburg, Wlochy i Niemcy. Glówne
osiagniecia Wspólnoty to ustanowienie Rynku Wewnetrznego, opartego na tzw.
czterech swobodach- wolnym przeplywietowarów, uslug, osób i kapitalu miedzy
panstwamiczlonkowskimi.

Zadania powierzone Wspólnocie Europejskiej realizuja nastepujace insty-
tucje:

· Parlament Europejski (rocznie 12 posiedzen plenarnych w Strasburgu, Se-
kretariat Generalny w Luksemburgu, posiedzenia Komisji w Brukseli),

· Rada Unii Europejskiej (siedziba w Brukseli),
· Komisja Europejska (siedziba w Brukseli),
· Trybunal Sprawiedliwosci Wspólnot Europejskich (siedziba w Luksembur-

gu). Sad Pierwszej Instancji.
· Trybunal Obrachunkowy (siedziba w Luksemburgu).

Rade i Komisje wspieraja:
. Komitet Ekonomiczno-Spoleczny,
· Komitet Regionów,
· Komitet Stalych Przedstawicieli (COREPER).

Kazda z tych instytucji dziala w zakresie uprawnien przyznanych przez
Traktaty ustanawiajace: EWWiS z 1951 r., Wspólnote Europejska (dawna
EWG) i EURATOM podpisane w Rzymie 25 marca 1958 r. Organy te skladaja
sie na system instytucjonalny Wspólnot Europejskich. (Unia Europejska nie
posiada, poza Rada Europejska, wlasnego systemu instytucjonalnego). Na prze-
strzeni ponad 40 lat istnienia Wspólnot Europejskich zakres kompetencji orga-
nów ulegal ~ianie. .

Parlament Europejski

Kompetencje

Parlament Europejski (poczatkowo nazywany Zgromadzeniem Parlamentar-
nym lub Wspólnym) dzialajako wspólny organ dla wszystkich trzech organizacji
tworzacych WspólnotYEuropejskie, od poczatku ich istnienia (od 1952 r. - jako
organ EWWiS, a od 1stycznia 1958r. - takze organ EWG i EURATOM-u).

Pierwotna rola Parlamentu Europejskiego, ograniczajaca sie do funkcji do-
radczych, ulegla zasadniczemu wzmocnieniu dzieki nowelizacjom Traktatu na
podstawie Jednolitego Aktu Europejskiego i Traktatu o Unii Europejskiej, jak
równiez dzieki orzecznictwu Trybunalu Sprawiedliwosci.
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Parlament Europejski spelnia role prawotwórcza dzielac te kompetencje
z Rada. Nie posiada prawa inicjatywy prawotwórczej, chociaz toczace sie w nim
liczne debaty dotyczace waznych problemów Unii Europejskiej mozna poczy-
tywac jako poczatek procesu prawotwórczego. Mimo to jego rola w systemie
instytucjonalnym Wspólnot jest bardzo wazna.

Do podstawowych kompetencji Parlamentu Europejskiego naleza:
l) wspóldzialanie w procesie tworzenia prawa,
2) udzial w procedurze budzetowej,
3) mianowanie rzecznika praw obywatelskich,
4) akceptacja skladu Komisji oraz uchwalanie dla niej wotum nieufnosci,
5) zadawanie pytan Komisji, Radzie itd.,
6) dzialania na rzecz legalnosci aktów prawnych i wlasciwego ich stosowania.

Parlament ma równiez mozliwosc ustanowienia Komitetu Dochodzeniowe-

go w zwiazku z zarzutem niewlasciwego stosowania prawa. Uprawnienia te nie
moga jednak naruszac kompetencji Trybunalu Sprawiedliwosci. Wybiera tez
Rzecznika Praw Obywatelskich. Ogólny zarys kompetencji Parlamentu mozna
znalezc w Traktacie EWWiS.

Sklad

Parlament Europejski sklada sie z przedstawicieli panstw czlonkowskich
UE wybieranych w wyborach bezposrednich i powszechnych na okres 5 lat
(pierwsze wybory przeprowadzono w czerwcu 1979 r.). Czynne i bierne prawo
wyborcze przysluguje obywatelom panstw UE oraz osobom fizycznym zamiesz-
kujacym na terytorium panstwa czlonkowskiego. Aktualnie Parlament liczy 626
deputowanych wybranych na okres pieciu lat.

System podzialu mandatów zostal przyjety w oparciu o liczbe ludnosci kaz-
dego z panstw czlonkowskich.

Struktura

Na czele Parlamentu stoi jego przewodniczacy, 14 wiceprzewodniczacych
oraz 5 kwestorów. Przewodniczacy Parlamentu Europejskiego jest wybierany
przez czlonków Zgromadzenia na okres dwóch i pól lat, absolutna wiekszoscia
glosów w trzech pierwszych turach. Równiez wiceprzewodniczacych wybiera
Zgromadzenie Europejskie. Zadaniem ich jest wspomaganie przewodniczacego
w wykonywaniujego funkcji. Kwestorzy sa wybierani w takim samym trybie jak
wiceprzewodniczacy i spelniaja funkcje o charakterze administracyjnym. W rze-
czywistosci pelnia role konsultatywna.Poza SekretariatemGeneralnym i sluzbami
prawnymi w sklad Parlamentuwchodzi siedem DyrekcjiGeneralnych:
. Dyrekcja Generalna l: organizacja sesji,
· Dyrekcja Generalna 2: komitety i delegacje,
· Dyrekcja Generalna 3: informacja ipublic relations,
. Dyrekcja Generalna 4: badania,
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· Dyrekcja Generalna 5: personel, budzet i finanse,
· Dyrekcja Generalna 6: administracja i sluzby,
· Dyrekcja Generalna 7: tlumaczenia, sprawy ogólne.

W Parlamencie Europejskim dziala 20 sektorowych komisji grupujacych
europejskich deputowanych. Niezaleznie od faktu, iz Parlament funkcjonuje
w oparciu o system corocznej sesji, zbiera sie na tygodniowych sesjach plenar-
nych raz w miesiacu w Strasburgu. Komisje obraduja z reguly przez dwa kolej-
ne tygodnie w Brukseli; ostatni tydzien miesiaca jest zazwyczaj poswiecony
spotkaniom frakcji politycznych i dodatkowym sesjom. Do zadan stalych komi-
sji nalezy zapewnienie ciaglosci prac Zgromadzenia i przygotowanie debaty
podczas posiedzen jawnych i plenarnych. Traktat o Unii Europejskiej wprowa-
dzil mozliwosc ustanowienia tymczasowych komisji dochodzeniowych w celu
badania spraw niewlasciwego zarzadzania podczas stosowania prawa wspólno-
towego.

Rada Unii Europejskiej

Kompetencje

Rada Unii Europejskiej stanowi prawo Unii. Moze wystepowac w kilku po-
staciach: jako Rada do Spraw Ogólnych (ministrowie spraw zagranicznych
panstw czlonkowskich) lub Rada Specjalna - tzw. branzowa (np. ministrowie
rolnictwa, przemyslu, spraw wewnetrznych itd.). Rada Unii Europejskiej wy-
pracowuje i koordynuje polityke wewnetrzna i zagraniczna UE. Rada jest in-
stytucja wspólpracy ponadnarodowej oraz miedzynarodowej. Jej podstawowe
kompetencje obejmuja przede wszystkim:
· koordynowanie polityk gospodarczych panstw czlonkowskich,
· podejmowanie decyzji,
· przekazywanie kompetencji wykonawczych Komisji lub tez samodzielne ich

wykonywanie.
Rada spelnia zasadnicza role prawodawcy Wspólnoty. Dzielac te kompe-

tencje z Parlamentem Europejskim, uchwala ona prawo Wspólnoty w formie
rozporzadzen, dyrektyw i decyzji. Ponadto, Rada ma ogromny wplyw na ksztalt
i zakres regulacji prawnych. Wazne sa równiez kompetencje Rady w zakresie
Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczenstwa, w ramach której prowadzi
konsultacje, okresla wspólne stanowisko oraz podejmuje decyzje o wspólnym
dzialaniu. W dziedzinie wymiaru sprawiedliwosci i spraw wewnetrznych Rada
moze przyjmowac wspólne stanowisko, podejmowac wspólne dzialania itd.

Procesy decyzyjne

Procesy decyzyjne dotycza m.in. trybu podejmowania decyzji w Radzie.
Generalnie rzecz biorac, decyzje moga byc podejmowane:
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. jednomyslnie,
· kwalifikowana wiekszoscia,
· bezwzgledna wiekszoscia.

W obecnym stanie.prawnymjednomyslnosc nadal utrzymywanajest w wielu
sprawach. Na drugim miejscu pod wzgledem czestotliwosci stosowania znajduje
sie kwalifikowana wiekszosc.

Sklad i struktura

Rada jest instytucja Wspólnot Europejskich, która sprawuje przede wszyst-
kim funkcje prawotwórcze. Sklada sie z przedstawicieli panstw czlonkowskich.
Czlonkowie Rady reprezentuja interes poszczególnych panstw czlonkowskich.

Rada w swej dzialalnosci wspomaganajest trzema instytucjami;
· Komitetem Stalych Przedstawicieli (COREPER),
· Sekretariatem Generalnym,
· Przewodniczacym.

Istnieje równiez mozliwosc powolania innych cial wspomagajacych prace
Rady.

Struktura Rady sklada sie - oprócz Sekretariatu Generalnego i sluzb
prawnych - z tzw. Dyrekcji Generalnych:
· Dyrekcja Generalna A: ds. zarzadzania zasobami ludzkimi: organizacja me-

tody pracy, personel administracji, tlumaczenia,
· Dyrekcja Generalna B: rolnictwo, rybolówstwo,
· Dyrekcja Generalna C: rynek wewnetrzny, unia celna, polityka przemyslowa,

wlasnosc intelektualna, zblizenie prawa, prawo spoleczne, wolnosc
w zakresie uslug,

· Dyrekcja Generalna D: badania, energia, transport,
· Dyrekcja Generalna E: Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczenstwa,

wspólpraca zewnetrzna,
· Dyrekcja Generalna F: kontakty z Parlamentem Europejskim, Komitetem

Ekonomiczno-Spolecznym, Komitetem Regionów, budzet, polityka informa-
cYJna,

· Dyrekcja Generalna G: sprawy socjalne, Unia Gospodarcza i Walutowa,
· Dyrekcja Generalna H: wymiar sprawiedliwosci i sprawy wewnetrzne,
· Dyrekcja Generalna I: ochrona srodowiska i zdrowia, polityka konsumencka,

walka z narkotykami i AIDS,
· Dyrekcja Generalna J: polityka socjalna, zatrudnienie, polityka regionalna,

spójnosc ekonomiczno-spoleczna, edukacja, mlodziez, kultura, srodki au-
diowizualne.

Ponadto istnieja tzw. Rady Stowarzyszeniowe (Turcja, Malta, Cypr) oraz
Rady Wspólpracy (Algieria, Maroko, Tunezja, Egipt, Jordania, Syria, Liban,
Izrael, panstwa Afryki, Karaibów i Pacyfiku).
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Charakterystyczna cecha pracy Rady jest sprawowanie urzedu przewodni-
czacego (tzw. Prezydencji) przez 6 miesiecy.

W ramach Rady Unii Europejskiej kluczowa role odgrywa Komitet Sta-
lych Przedstawicieli - COREPER. Sklada sie on z ambasadorów panstw
czlonkowskich Unii akredytowanych przy Wspólnotach Europejskich. W ra-
mach COREPER dziala 200 grup roboczych. Jego glównym zadaniem jest
wspóludzial w procesie decyzyjnym poprzez dyskutowanie nad przedstawiany-
mi przez Komisje projektami. W jego ramach dokonuje sie takze uzgadniania
tekstów projektowanych aktów prawnych.

Komisja Europejska

Uwagi wstepne

Miejsce Komisji Europejskiej w strukturze instytucjonalnej Wspólnoty wy-
znaczaja Traktaty Rzymskie, Traktat Paryski oraz Traktat o Unii Europejskiej,
nadajace jej dzialaniom znaczenie bardzo wazne dla sprawnosci funkcjonowa-
nia trzech Wspólnot.

Komisja jest zarówno inicjatorem procesu prawodawczego, jak i organem
o uprawnieniach wykonawczych, a takze instytucja, która stoi na strazy prze-
strzegania Traktatu. Reprezentuje interes Wspólnoty, a nie interes poszczegól-
nych panstw czlonkowskich. Z racji wykonywanych funkcji jest ona najbardziej
widocznym organem wspólnotowym dla spoleczenstw panstw czlonkowskich
i nieczlonkowskich.

Po przyjeciu nowych panstw czlonkowskich: Austrii, Finlandii i Szwecji
sklad Komisji poszerzono z 17 do 20 czlonków. Jej czlonkami moga byc tylko
obywatele panstw czlonkowskich. Dziesiec panstw czlonkowskich desygnuje po
jednym czlonku Komisji, natomiast Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpa-
nia i Wlochy po dwóch czlonków.

Czlonkowie Komisji dzialaja w ogólnym interesie Wspólnoty i sa calkowi-
cie niezalezni w wykonywaniu swych funkcji. Ich kadencja wynosi 5 lat Geden
lub dwóch komisarzy z kazdego panstwa czlonkowskiego, w tym przewodnicza-
cy i jego dwóch zastepców), a mandat jest odnawialny.

Komisja dziala kolegialnie, podejmujac wspólne decyzje. Komisarze maja
do swej dyspozycji gabinety skladajace sie z doradców politycznych i admini-
stracyjnych. Ich zadaniem jest doradzanie, koordynowanie dzialalnosci admini-
stracyjnej oraz zapewnienie lacznosci z innymi instytucjami wspólnotowymi
i krajowymi.

Kompetencje

Do podstawowych zadan Komisji nalezy:
. zapewnienie stosowania postanowien Traktatu i innych srodków,
. formulowanie zalecen i opinii,
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. realizacja wlasnych kompetencji decyzyjnych,

. wypelnianie zadan przekazanych przez Rade.
Wypelnianie tych zadan ma na celu zapewnienie wlasciwego funkcjonowa-

nia Jednolitego Rynku, przy czym najwazniejsza sfera dzialalnosci Komisji jest
inicjowanie i tworzenie prawa.

Wsród kompetencji powierzonych Komisji wazne znaczenie maja:
. przygotowanie zalecen dotyczacych ogólnych wytycznych polityki gospo-

darczej panstw czlonkowskich i Wspólnoty,
. opracowanie sprawozdan dotyczacych polityki gospodarczej panstw,. kontrola sytuacji budzetowej i wysokosci dlugu publicznego w panstwach

czlonkowskich,
. przygotowanie sprawozdan dotyczacych dlugu publicznego,
. wspóltworzenie Komitetu Walutowego,
. badanie sytuacji i zalecanie podjecia odpowiednich srodków ochronnych

przez panstwa czlonkowskie majace trudnosci z bilansem platniczym,
. przedstawianie wniosków majacych na celu rozwój wspólpracy w zakresie

kultury,
. koordynowanie wraz z panstwami czlonkowskimi polityki w zakresie ochro-

ny zdrowia, sieci transeuropejskich i przemyslu.
Istotna role odgrywa Komisja w dziedzinie dwóch "filarów" funkcjonowa-

nia Unii Europejskiej, a mianowicie "filaru" drugiego (Wspólna Polityka Za-
graniczna i Bezpieczenstwa) oraz "filaru" trzeciego (wspólpraca w dziedzinie
wymiaru sprawiedliwosci i spraw wewnetrznych).

Struktura

Komisja sklada sie z tzw. Dyrekcji Generalnych (DG), z których kazda
zajmuje sie innym aspektem integracji, polityk Unii oraz jej stosunkami ze-
wnetrznymi - w tym i kwestia rozszerzenia. W sklad Komisji wchodza równiez:
Sekretariat Generalny, jednostka ds. studiów i analiz, Inspektorat Generalny,
sluzby prawne, Biuro Prasowe, sluzby tlumaczy, biuro statystyczne, Dyrekcja
ds. Informatyki, Biuro Bezpieczenstwa, Biuro ds. Publikacji Wspólnot.

Obecnie kadencja Komisji trwa 5 lat (poprzednio cztery lata). Komisja
spelnia centralna role w systemie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich oraz
Unii Europejskiej. W róznych sferach dzialalnosci, takich jak: tworzenie rynku
wewnetrznego, polityka socjalna, Unia Gospodarcza i walutowa Komisja sta-
nowi sile napedowa procesów integracyjnych. Komisja pelni role glównego
negocjatora w przyjmowaniu nowych panstw czlonkowskich.
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Trybunal Sprawiedliwosci

Kompetencja ogólna

Trybunal Sprawiedliwosci jest organem sadowym Wspólnot Europejskich,
którego zasadnicza rola jest zapewnienie przestrzegania prawa przy wykladni
i stosowaniu Traktatu. Podobnie jak Parlament, Trybunal jest instytucja wspólna
dla trzech Wspólnot. Siedziba Trybunalu Sprawiedliwosci jest Luksemburg.

Kompetencje szczególowe

Trybunal, w ramach wyznaczonych przez przepisy Traktatu, spelnia role:
l) sadu konstytucyjnego,
2) sadu administracyjnego,
3) sadu cywilnego,
4) instancji odwolawczej,
5) sadu arbitrazowego.

Ad l. Trybunal jako sad konstytucyjny rozstrzyga o uprawnieniach i zobo-
wiazaniach instytucji Wspólnot, podziale kompetencji miedzy panstwami
czlonkowskimi a wspólnotowymi, zapewnia zgodnosc prawa wtórnego (patrz
rozdzial System prawa UE) z Traktatami. Kontroluje legalnosc aktów prawnych
i wydaje opinie o zgodnosci umów zawieranych pomiedzy Wspólnota a pan-
stwami albo organizacjami miedzynarodowymi.

Ad 2. Trybunal wystepujac w roli sadu administracyjnego rozstrzyga skargi
osób fizycznych i prawnych na podjete srodki prawne, jak równiez orzeka
w sprawach miedzy Wspólnota a funkcjonariuszami, wynikajace ze stosunku
zatrudnienia.

Ad 3. Trybunal dzialajac jako sad cywilny rozstrzyga sprawy o odszkodo-
wania w przypadku szkód wyrzadzonych przez organy Wspólnoty oraz funkcjo-
nariuszy podczas wykonywania ich obowiazków.

Ad 4. Trybunal jest instancja nadrzedna wobec Sadu Pierwszej Instancji,
jak równiez instancja odwolawcza od decyzji Komisji oraz w sprawach doty-
czacych m.in. pomocy panstwa czy konkurencji.

Ad 5. Trybunal rozpatruje sprawy wynikajace z klauzul arbitrazowych.
Trybunal Sprawiedliwosci spelnia bardzo wazna role wydajac orzeczenia

wstepne, które dotycza:
l) wykladni przepisów Traktatu,
2) wykladni i waznosci dzialan organów wspólnotowych oraz Europejskiego

Banku Centralnego,
3) wykladni statutów organów utworzonych przez Rade.

Sklad

Trybunal Sprawiedliwosci sklada sie z 15 sedziów i 9 adwokatów general-
nych. Zarówno sedziowie Trybunalu, jak i adwokaci sa powolywani przez pan-
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stwa czlonkowskie na okres 6 lat z mozliwoscia ponownego wyboru na nastepne
kadencje. Sedziowie musza gwarantowac niezawislosc. W tym celu obowiazuja
dwie nienaruszalne zasady:
. nielaczenie funkcji sedziego z jakakolwiek inna funkcja polityczna, admini-

stracyjna i zawodowa,
. immunitet, dzieki któremu nie podlegaja oni sciganiu, ani tez nie moga sta-

wac przed jakimkolwiek organem sadownictwa krajowego, nawet po wyga-
snieciu ich mandatu, o ile nie zostanie wydana specjalna zgoda Trybunalu
Sprawiedliwosci.

Sad Pierwszej Instancji

Jednolity Akt Europejski wprowadzil instytucje Sadu Pierwszej Instancji
przy Trybunale Sprawiedliwosci, który rozpoczal dzialalnosc w 1989 r. Sad ten
sklada sie z 15 sedziów, zas jego uprawnienia dotycza spraw wniesionych przez
osoby fizyczne i prawne. Sedziowie ci wybierani sa na mocy porozumienia
wszystkich panstw czlonkowskich. Mandat trwa 6 lat. Sedziowie wylaniaja
z wlasnego grona przewodniczacego. Sad na ogól orzeka w skladach izb 3-5
sedziów. Sad zajmuje sie przede wszystkim sporami miedzy instytucjami
Wspólnoty i funkcjonariuszami, sprawami konkurencji i cen, a obecnie - w ra-
mach rozszerzania swoich kompetencji - takze sprawami dotyczacymi postepo-
wania antydumpingowego.W scisle okreslonych przypadkach od orzeczen Sadu
przyslugujeodwolanie do Trybunalu.

Struktura

W sklad Trybunalu Sprawiedliwosci wchodza:
. Dyrekcja I - biblioteka, badania, dokumentacja,
. Dyrekcja II - tlumaczenia (pierwsza faza postepowania),
. Dyrekcja III - tlumaczenia (ostatnia faza postepowania),
. Dyrekcja IV - prasa, informacja,
. Dyrekcja V - sprawy personalne.

Trybunal Obrachunkowy

W literaturze polskiej uzywa sie zamiennie terminów: Trybunal Obrachun-
kowy, Trybunal Kontroli Budzetowej, Trybunal Rewidentów Ksiegowych
(nazwa ang. Court oj Auditors).

Trybunal Obrachunkowy powolany zostal na mocy ukladu miedzyrzadowe-
go zawartego w 1965 r. Traktat o Unii Europejskiej sytuuje Trybunal wsród
naczelnych organów Wspólnoty.
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Kompetencje

Zadaniem Trybunalu jest dokonywanie kontroli rachunków dotyczacych
dochodów i wydatków Wspólnoty oraz wszystkich jej organów. Niezwykle
wazna jest rola Trybunalu w procedurze budzetowej. Po zamknieciu roku bu-
dzetowego sklada on sprawozdanie umozliwiajace udzielenie absolutorium
przez Parlament Komisji Europejskiej.

Kontrola finansowa dokonywana przez Trybunal nie ogranicza sie do anali-
zy dokumentów organów wspólnotowych, ale moze on takze przeprowadzac
kontrole w panstwach czlonkowskich.

Sklad

Trybunal sklada sie z 15 czlonków (rewidentów) wybieranych sposród osób
wchodzacych w sklad organów kontroli w panstwach czlonkowskich. Ich ka-
dencja trwa 6 lat. Sa mianowani przez Rade, po zaopiniowaniu przez Parlament
Europejski. Wykonuja obowiazki niezaleznie, reprezentujac interes Wspólnoty.

Komitet Ekonomiczno-Spoleczny (KES) Wspólnot Europejskich

KES jest wspólnym organem Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
i Wspólnoty Europejskiej. Spelnia role reprezentanta róznych grup zawodowych
i spolecznych - pracodawców, pracobiorców, przedstawicieli wolnych zawo-
dów, producentów, rolników, przewozników, kupców, rzemieslników. Wypra-
cowuje stanowiska w sprawach gospodarczych i spolecznych. Moze wyrazac
z wlasnej inicjatywy opinie, które przekazywane sa Radzie i Komisji.

Komitet sklada sie z 222 czlonków reprezentujacych interes Wspólnoty,
mianowanych przez Rade po konsultacji z Komisja na podstawie list zglasza-
nych przez panstwa czlonkowskie, zawierajace dwukrotnie wiecej kandydatów.
Czlonkowie Komitetu zorganizowani sa w trzech grupach podobnej wielkosci:
grupa I - pracodawców, grupa II - pracowników, grupa III - róznych interesów.
Kadencja Komitetu trwa 4 lata z mozliwoscia powtórzenia kadencji.

Komitet Regionów Unii Europejskiej

Komitet Regionów jest najmlodsza instytucja Unii Europejskiej. Zostal po-
wolany na mocy Traktatu o Unii Europejskiej, grupujac przedstawicieli organów
regionalnych i lokalnych. Komitet jest straznikiem zasady subsydiarnosci. Zada-
niem Komitetujest formulowanie opinii w sprawach, w których Traktat taki obo-
wiazek przewiduje (np. oswiata, kultura, spójnosc ekonomiczna i spoleczna, Eu-
ropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego itd.). W pozostalych sprawach Komitet
zabiera glos, gdy Rada, Komisja lub on sam uzna to za stosowne.
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Komitet sklada sie z 222 przedstawicieli regionów i innych zwiazków te-
rytorialnych oraz takiej samej liczby ich zastepców. Czlonków Komitetu i za-
stepców mianuje Rada na wniosek panstw. Ich kadencja trwa 4 lata, przy czym
- w odróznieniu od skladu Komitetu Ekonomiczno-Spolecznego - rekrutuja sie
oni przede wszystkim z polityków szczebla regionalnego i lokalnego.

Rada Europejska

Odrebna instytucja jest istniejaca od 1974 r. Rada Europejska. Jej odreb-
nosc wynika z przynaleznosci do Unii Europejskiej, a nie - jak w przypadku
wyzej omówionych organów - do Wspólnoty Europejskiej.

Geneza Rady Europejskiej wywodzi sie z Konferencji Szefów Panstw
i Rzadów. Pierwsze podstawy traktatowe zostaly stworzone przez JAE, nato-
miast Traktat UE formuluje ogólna kompetencje Rady, stanowiac, iz oprócz
stymulowania rozwoju Unii Rada okresla glówne kierunki jej polityki oraz za-
sady i ogólne wytyczne Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczenstwa. Rada
Europejska okresla strategiczne cele rozwoju Unii Europejskiej, formulujac swe
dyspozycje i wiazac nimi organy Wspólnot Europejskich, których glównym
zadaniem staje sie nadanie decyzjom Rady Europejskiej odpowiednich ram
prawnych i wcielanie ich w zycie.

W sklad Rady Europejskiej wchodza: szefowie panstw lub rzadów z towa-
rzyszacym ministrem spraw zagranicznych oraz przewodniczacy Komisji. Rada
Europejska zbiera sie co najmniej dwa razy w roku pod przewodnictwem glowy
panstwa lub szefa rzadu Panstwa Czlonkowskiego, które sprawuje przewod-
nictwo w Radzie. Przewodnictwo trwa pól roku i zmienia sie rotacyjnie. Rada
Europejska funkcjonuje na podstawie regulaminu. Przygotowanie jej obrad od-
bywa sie przede wszystkim w drodze ustalen dyplomatycznych. Na posiedze-
niach nie ma formalnych glosowan, a porozumienie miedzy panstwami czlon-
kowskimi osiaga sie na drodze kompromisu i konsensusu.

Znaczenie Rady Europejskiej, jako glównego "architekta" polityki Unii,
uwidacznia sie w najwazniejszych decyzjach dotyczacych m.in. utworzenia
Europejskiej Wspólpracy Politycznej, JAE oraz traktatów z Maastricht i z Am-
sterdamu.

Rada Europejska jest wylaczona z kontroli Trybunalu Sprawiedliwosci.

Rada Europy

Rada Europy powstala jako wynik wspólpracy wielu rzadów. Podstawo-
wym argumentem przemawiajacym na rzecz zaliczenia Rady Europy do struk-
tur integracji europejskiej jest zakres podejmowanych prac i sposobów jej od-
dzialywania na panstwa czlonkowskie, jak równiez wspólpraca z innymi orga-
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nizacjami, w tym z Unia Europejska. Rada Europy pelni role bardzo istotna,
przygotowujac swoje panstwa czlonkowskie do przyszlego czlonkostwa w UE.

Okres blisko 50 lat istnienia Rady Europy pozwolil na wyksztalcenie sie
systemu instytucjonalno-prawnego tej najstarszej organizacji miedzynarodowej.
Jej ramy organizacyjne stanowia trzy podstawowe organy:
l) Komitet Ministrów,
2) Zgromadzenie Parlamentarne,
3) Kongres Wladz Lokalnych i Regionalnych.

Rada Europy postrzegana jest przede wszystkim przez pryzmat dzialan na
rzecz praw czlowieka. Jednym z fundamentalnych osiagniec w tej dziedzinie
jest Europejska Konwencja o Ochronie Praw Czlowieka i Podstawowych Wol-
nosci, zawarta w 1950 r.

Dzialalnosc Rady Europy po 1989 r., a wiec po radykalnych przemianach w
Europie Srodkowej i Wschodniej, ulegla glebokiej reorientacji polegajacej na
skupieniu sil i srodków na potrzebach panstw stanowiacych "nowe demokra-
cje". W sposób najbardziej syntetyczny przedstawia to Program Miedzyrzadowy
z 1995 r., stanowiacy, ze dzialalnosc Rady Europy powinna dazyc do zapewnie-
ma:

l. Spójnosci demokratycznej,
2. Spójnosci socjalnej i jakosci zycia,
3. Spójnosci kulturalnej i pluralizmu kulturowego.



IV. SYSTEM PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

Na system prawa Unii Europejskiej skladaja sie dwa rodzaje aktów praw-
nych: pierwotne oraz wtórne. Do aktów prawa pierwotnego naleza:
l) Traktat ustanawiajacy Europejska Wspólnote Wegla i Stali z 1951 r.

(zawarty na 50 lat),
2) Traktat ustanawiajacy Europejska Wspólnote Gospodarcza z 1957 r.

(zawarty na czas nie oznaczony),
3) Traktat ustanawiajacy Europejska Wspólnote Energii Atomowej z 1957 r.
4) Jednolity Akt Europejski z 1986 r., Traktat o Unii Europejskiej (tzw. Traktat

z Maastricht) z 1992 r. oraz Traktat Amsterdamski z 1997 r., które znacznie
zmodyfikowaly postanowienia trzech wyszczególnionych w punktach (a), (b)
i (c) traktatów zalozycielskich,

5) Traktaty akcesyjne oraz traktaty miedzynarodowe zawarte przez Wspólnote
z panstwami trzecimi.

Do systemu prawa Unii Europejskiej naleza takze przepisy wydane na pod-
stawie powyzszych pierwotnych zródel prawa. Z tego wzgledu zwane sa one
zródlami wtórnymi. Do tych zródel prawa naleza przede wszystkim wydane
przez wlasciwe organy rozporzadzenia (ang. regulations), dyrektywy (ang.
directives), decyzje (wydawane w duzej mierze takze przez Komisje), opinie
oraz zalecenia.

Aktami prawa bezwzglednie obowiazujacego w Unii Europejskiej sajedy-
nie rozporzadzenia, dyrektywy i decyzje. Rozporzadzenia maja zastosowanie
ogólne, obowiazuja w calosci i stosuja sie bezposrednio we wszystkich pan-
stwach czlonkowskich. Dyrektywy sa takze aktami prawa bezwzglednie obo-
wiazujacego. Wiaza one jednak jedynie co do zamierzonego - okreslonego
w nich skutku - zostawiajac wlasciwym organom poszczególnych panstw, do
których sa one skierowane, wybór form i metod osiagniecia tego skutku. Decy-
zje sa aktami o charakterze indywidualnym, a wiec obowiazuja w calosci te
podmioty, do których zostaly one skierowane. Zalecenia i opinie nie sa aktami
bezwzglednie obowiazujacymi.

Na system prawa Unii Europejskiej skladaja sie takze zasady sformulowane
w orzecznictwie Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwosci.

Innym istotnym elementem systemu prawa UE sa tzw. ogólne zasady pra-
wa. Wywodzi sie je z praw konstytucyjnych panstw czlonkowskich oraz
z umów miedzynarodowych, których strona sa te kraje.

Jedna z zasad dzialania systemu prawnego UE jest brak wyraznie zaryso-
wanej hierarchii aktów prawnych. Druga zasadajest zasada nadrzednosci prawa
Unii Europejskiej zarówno z punktu widzenia Wspólnoty, jak i poszczególnych
panstw czlonkowskich. Trzecia zasada, odnoszaca sie do porzadku prawnego
Unii Europejskiej, jest zasada bezposredniej skutecznosci aktów do niego nale-
zacych.
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Bardzo istotne sa równiez dwie zasady wytworzone na gruncie prawa Unii
Europejskiej, tzn. zasada subsydiarnosci i zasada proporcjonalnosci.

Organem wlasciwym do formulowania wiazacej interpretacji prawa Unii Eu-
ropejskiej jest Europejski Trybunal Sprawiedliwosci. Jest to takze organ, w które-
go dyspozycji sa srodki sluzace egzekwowaniu wykonania norm tego prawa.

Tabela l. Glówne formy prawa wtórnego Wspólnoty

Rozpoa.adzenie

Adresat

panstwa czlonkowskie
i obywatele

tylko panstwa
czlonkowskie

poszczególne panstwa
czlonkowskie
lub osob

organy Wspólnoty,
panstwa czlonkowskie
lub osob

organy Wspólnoty lub
anstwa czlonkowskie

Moc wiazaca

obowiazujace we
wszystkich czesciach

obowiazujaca tylko
wobec celów

obowiazujaca we
wszystkich czesciach

Dyrektywa

Decyzja

Zalecenie nie obowiazujace

Opinia nie obowiazujace

Decyzje w Uoii Europejskiej

Istotny dla funkcjonowania Unii Europejskiej i jej systemu instytucjonalne-
go jest proces decyzyjny, obejmujacy trzy etapy:
. inicjatywe,
. opinie,
. decyzje.

Biora w nim udzial przede wszystkim: Komisja Europejska - jako organ
inicjujacy oraz Parlament Europejski - zaleznie od wyznaczonego Traktatem
z Maastricht stopnia jego zaangazowania w proces decyzyjny.

Wyróznia sie cztery glówne procedury podejmowania decyzji:
. konsultacje,
· zgode,
. wspólprace,
. wspóldecydowanie.

Rada Unii Europejskiej podejmuje ostateczna decyzje jako organ prawo-
dawczy.
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V. MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA
UNII EUROPEJSKIEJ

Wspólny Rynek - Jednolity Rynek

Ustanawiajac Europejska Wspólnote Gospodarcza (EWG), panstwa czlon-
kowskie zobowiazaly sie dazyc do hannonijnego i zrównowazonego rozwoju
dzialan gospodarczych, stabilnego i nieinflacyjnego wzrostu gospodarczego,
wysokiego stopnia zbieznosci gospodarek oraz podniesienia stopy zyciowej. Do
realizacji tych celów mialo sluzyc ustanowienie Wspólnego Rynku oraz prowa-
dzenie wspólnych polityk.

Wspólny Rynek, czyli strefa gospodarcza, wewnatrz której bylyby zniesione
wszelkie bariery ograniczajace handel miedzy panstwami czlonkowskimi, mial
byc centralnym filarem EWG. Jego idea wiazala sie przede wszystkim z usunie-
ciem narodowychograniczenprawnychw zakresie swobodyprzeplywutowarów.

Panstwa czlonkowskie osiagnely znaczacy sukces, doprowadzajac do po-
myslnego zakonczenia etapu budowy Wspólnego Rynku, ale ich dzialania po-
dejmowane w celu osiagniecia wiekszej zbieznosci gospodarek coraz czesciej
hamowane byly przez kolejne przeszkody. Sytuacja ta zmusila wladze wspól-
notowe do szybkiego dzialania. W marcu 1985 r. Komisja Europejska przedsta-
wila na "szczycie" w Mediolanie tzw. Biala Ksiege o budowie Jednolitego Ryn-
ku. Zawierala ona 282 wytyczne, których zastosowanie pozwalalo krajom
Wspólnoty na wejscie do prawdziwego wspólnego rynku jeszcze przed koncem
1992 r. Ze wzgledu na to, ze wszelkie podejmowane do tego czasu decyzje
zwiazane z hannonizacja ustawodawstw narodowych wymagalyjednomyslnosci
glosów, Wspólnota uzupelnila Biala Ksiege propozycjami zmian instytucjonal-
no-prawnych. Zmiany zaakceptowane przez rzady panstw czlonkowskich
w lutym 1986 r. weszly w zycie l lipca 1987 r. jako tzw. Jednolity Akt Europej-
ski (JAE). JAE zawiera wytyczne dotyczace znoszenia barier miedzy panstwami
czlonkowskimi w przeplywie towarów, osób, uslug i kapitalu. Skupil równiez
uwage na kwestii polityki gospodarczo-spolecznej krajów.

Postanowienia JAE znalazly odbicie w Traktacie o Unii Europejskiej
z 1992 r., rozszerzajacym zakres dzialan Wspólnoty na te dziedziny, które mimo
iz nie zostaly okreslone przez Traktaty Rzymskie mianem wspólnych polityk,
charakteryzuja sie wysokim stopniem koordynacji polityk panstw czlonkow-
skich. Znalazly sie wsród nich ochrona konsumenta, srodowiska naturalnego,
badania i rozwój techniczny, polityka wspólpracy w dziedzinie infrastruktury
transportu, telekomunikacji i energetyki.
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Cztery Wolnosci (swobody)

Podstawowym elementem Jednolitego Rynku we Wspólnocie sa tzw. cztery
wolnosci, tj. swoboda przeplywu towarów, osób, uslug i kapitalu. Postanowie-
nia na ten temat zostaly zawarte w Traktatach Rzymskich, znowelizowanych
nastepnie postanowieniami Traktatu z Maastricht.

Swobodny przeplyw towarów

Swobode przeplywu towarów (wolnosc obrotu towarowego) uksztaltowaly:
. ustanowienie unii celnej,
. zniesienie wszelkich ograniczen ilosciowych w handlu miedzy panstwami

czlonkowskimi.
Zgodnie z zalozeniami unii celnej obszar, który ona tworzy, charakteryzuje

sie swoboda przeplywu towarów nie podlegajacych zadnym clom (ani oplatom
o podobnym charakterze) oraz ustanowieniem Wspólnej Taryfy Celnej na pro-
dukty pochodzace z krajów trzecich. Z ta ostatnia scisle wiaze sie prowadzenie
wspólnej polityki zewnetrznej w dziedzinie handlu, w tym reprezentowanie
interesów gospodarczych panstw czlonkowskich na arenie miedzynarodowej.

Istotna role we wspólczesnych stosunkach handlowych odgrywaja równiez
bariery ilosciowe. Zakazuja one stosowania ograniczen ilosciowych w przywo-
zie i wywozie towarów oraz nakazuja panstwom czlonkowskim przeksztalcenie
panstwowych monopoli handlowych w celu zniesienia dyskryminacji w dzie-
dzinie zaopatrzenia i zbytu.

Do rozwoju wymiany handlowej miedzy panstwami czlonkowskimi przy-
czynilo sie usuniecie barier celnych i ograniczen ilosciowych, ale nadal istnialo
wiele innych przeszkód handlowych. Skladaly sie na nie róznorodne narodowe
standardy techniczne, zdrowotne, regulacje bezpieczenstwa i higieny, kontrole
jakosciowe oraz standardy ekologiczne. Dopiero wejscie w zycie postanowien
JAE przyczynilo sie do istotnych zmian w tej dziedzinie. Pozwolil on na przy-
spieszenie procesu usuwania wspomnianych barier, glównie poprzez stworzenie
mozliwosci zastosowania zasady kwalifikowanej wiekszosci glosów w spra-
wach dotyczacych zblizania ustawodawstw panstw czlonkowskich WE. Duza
role w ujednolicaniu standardów jakosciowo-technicznych odegral równiez
Trybunal Sprawiedliwosci, który m.in. zwrócil uwage na koniecznosc wzajem-
nego uznawania standardów technicznych krajów Wspólnoty.

Reasumujac, swoboda przeplywu towarów opiera sie m.in. na dostosowaniu
lub wzajemnej akceptacji norm i przepisów,zniesieniukontroli granicznych.

Swobodny przeplyw osób

Liberalizacja przeplywu osób wyraza sie w swobodzie przeplywu pracow-
ników oraz swobodzie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej. Ta ostatnia jest
równiez scisle zwiazana ze swoboda swiadczenia uslug i odnosi sie zarówno do
osób fizycznych,jak i prawnych.
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Jezeli chodzi o liberalizacje przeplywu pracowników, Traktaty Rzymskie
zakazuja dyskryminacji ze wzgledu na obywatelstwo. W celu ulatwienia swobo-
dy przeplywu sily roboczej WE zapewnila dodatkowo pracownikom zatrudnia-
jacym sie w innym panstwie czlonkowskim taka sama opieke socjalna, jaka
otrzymuja obywatele panstwa przyjmujacego.

Swoboda prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, zwana tez swoboda za-
kladania przedsiebiorstw, odnosi sie do znoszenia wszelkich ograniczen w za-
kladaniu agencji, oddzialów lub filii przez obywateli jednego panstwa czlon-
kowskiego dzialajacego na obszarze pozostalych krajów Wspólnoty.

Ponadto, Wspólnota podjela decyzje o wprowadzeniu w zycie od l stycznia
1991 T.jednolitego systemu wzajemnego uznania kwalifikacji, a przez to umoz-
liwila swobodne wykonywanie wyuczonego zawodu we wszystkich panstwach
Wspólnoty (oczywiscie po spelnieniu odpowiednich kryteriów).

WaZllymkrokiem na drodze uzyskania swobody przeplywu osób byl Uklad
z Schengen. Zgodnie z jego postanowieniami zniesiono kontrole graniczne, two-
rzac strefe swobodnego przemieszczania sie obywateli (tzw. border-Jreezone).

Swobodny przeplyw uslug

Utworzenie Jednolitego Rynku wprowadzilo - obok innych swobód - za-
sade otwierania rynków narodowych dla swobodnego przeplywu uslug. Opiera
sie ona na wzajemnym uznawaniu narodowych przepisów prawnych dotycza-
cych tej dziedziny, a w zakresie norm podstawowych przewiduje ich harmoni-
zacje. Swoboda swiadczenia uslug obejmuje te same czynnosci co swoboda
prowadzenia dzialalnosci gospodarczej (tj. podejmowanie i wykonywanie
pracy na wlasny rachunek, zakladanie i prowadzenie przedsiebiorstw) oraz wy-
konywanie wolnych zawodów. Jednakze ich wykonywanie musi byc zwiazane
z przekroczeniem którejs z granic wewnetrznych Wspólnoty (wymóg trans-
granicznosci). Zgodnie z Traktatem Rzymskim swoboda swiadczenia uslug
odnosi sie do obywateli panstwa czlonkowskiego swiadczacych uslugi na te-
renie innego panstwa czlonkowskiego. Postanowieniom tym podlegaja takze
uslugobiorcy, bedacy obywatelami panstw czlonkowskich.

Swobodny przeplyw kapitalu i platnosci

Traktaty Rzymskie zobowiazaly panstwa czlonkowskie do stopniowego
znoszenia ograniczen przeplywu kapitalu do takiego stopnia, który "zapewnilby
wlasciwe funkcjonowanie Wspólnego Rynku".

Najwieksze zmiany w ustawodawstwie dotyczacym przeplywów kapitalo-
wych wprowadzil Traktat o Unii Europejskiej. Anulowal on dawne postanowie-
nia wplywajace posrednio na spowalnianie tempa liberalizacji obrotu kapitalo-
wego, a takze przewidywal, ze panstwa czlonkowskie zobowiaza sie do znosze-
nia wszelkich ograniczen w przeplywie kapitalu i platnosci miedzy soba oraz
pomiedzy nimi a krajami trzecimi. Panstwa czlonkowskie zadeklarowaly rów-
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niez "gotowosc przekroczenia stopnia liberalizacji przeplywu kapitalu", na jaka
bedzie pozwalala ich sytuacja gospodarcza, a szczególnie stan ich bilansu plat-
nIczego.

Reasumujac, swoboda przeplywu kapitalu opiera sie m.in. na dazeniu do
wspólnego rynku uslug finansowych i liberalizacji obrotu papierami wartoscio-
wymi. Obywatele Unii moga np. swobodnie wykonywac operacje bankowe we
wszystkich krajach czlonkowskich.

Wspólne polityki

Do wspólnych polityk zaliczyc mozna polityke rolna, transportowa i han-
dlowa, a takze ochrony konsumenta, ochrony srodowiska, morska i rybolów-
stwa. Polityka rolna i transportowa odnosza sie glównie do dzialalnosci prowa-
dzonej na terenie Wspólnoty, natomiast polityka handlowa zwiazana jest z po-
lityka WE wobec krajów trzecich w ramach miedzynarodowych stosunków go-
spodarczych.

Wspólna Polityka Rolna

Reguly Wspólnego Rynku obejmuja swym zakresem gospodarke rolna i ry-
bolówstwo. Wspólnota zobowiazala sie do zwiekszenia wydajnosci produkcji
rolnej w drodze rozwoju postepu technicznego, zaspokojenia odpowiedniego
poziomu zycia ludnosci rolniczej poprzez podniesienie dochodów osób zatrud-
nionych w rolnictwie, stabilizacji rynków, zagwarantowania bezpieczenstwa
zaopatrzenia oraz zabezpieczenia odpowiednich cen przy dostawach dla konsu-
mentów.

Systemem subsydiowania rolnictwa stal sie mechanizm cenowy, polegajacy
na zapewnieniu minimalnych cen skupu przez europejskie organizacje rynkowe
odpowiedzialne za poszczególne produkty. Jednym z glównych jej elementów
stalo sie takze prowadzenie wspólnej polityki w miedzynarodowym handlu ar-
tykulami rolnymi, zgodnie z która pierwszenstwo przyznano towarom pocho-
dzacym z panstw czlonkowskich nad produktami importowanymi spoza Wspól-
noty. (Szerzej o tym zagadnieniu traktuje dokument "Agenda 2000").

Wspólna Polityka Transportowa

Traktaty Rzymskie wymagaly podjecia dzialan przez panstwa czlonkowskie
w celu prowadzenia jednolitej polityki transportowej, jednak jego postanowie-
nia nie zostaly do konca sprecyzowane.

Kolejny krok do wspólnej polityki transportowej stanowilo rozporzadzenie
z 1989 r. nakazujace usuniecie wszelkich barier ilosciowych w miedzynarodowym
przewozie ladunków drogami ladowymi, obowiazujace od stycznia 1993 r., oraz
rozporzadzenie umozliwiajace tzw. wolny kabotaz (swiadczenie uslug przewo-
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zowych miedzy panstwami przez przedsiebiorstwa transportowe, majace siedzi-
be w innych krajach Wspólnoty). Na mocy decyzji Rady z 1993 r. ujednoliceniu
ulegly podatki transportowe (od 1995 r.) oraz zliberalizowany zostal transport
towarowy (od stycznia 1998 r.).

Duza role w rozbudowie infrastruktury transportowej odegral Traktat z Ma-
astricht. Okreslil on dodatkowe zadania Wspólnoty, których celem jest wspiera-
nie rozwoju sieci transeuropejskich w dziedzinie transportu, telekomunikacji
i energetyki. Jednoczesne utworzenie Funduszu Spójnosci ma pozwalac orga-
nom wspólnotowym na rozbudowe infrastruktury transportowej w regionach
ubozszych.

Wspólna Polityka Handlowa

Wspólna polityka handlowa tworzy jeden z glównych filarów polityki ze-
wnetrznej Wspólnoty. Podpisujac Traktaty Rzymskie, panstwa czlonkowskie
zobowiazaly sie do "harmonijnego rozwoju handlu swiatowego, do stopniowego
znoszenia ograniczen w handlu miedzynarodowym i do znoszenia barier cel-
nych". Organem reprezentujacym panstwa Wspólnoty zostala Komisja Europej-
ska, w której kompetencjach lezalo prowadzenie rozmów handlowych w ramach
GATT (WTO), OECD oraz zawieranie wszelkich porozumien handlowych mie-
dzy Wspólnota a krajami trzecimi. Wspólna polityka handlowa obejmuje handel
towarami, uslugami oraz wynikajacy z niego obrót platniczy. Odrebnymi regu-
lami objety zostal handel artykulami rolnymi, weglem i stala, podobnie jak obrót
kapitalowy i transport.

Glównym aspektem Wspólnej Polityki Handlowej, obok polityki liberaliza-
cji handlu wewnatrzwspólnotowego,jest ustanowienie wspólnej taryfy celnej na
produkty lub uslugi pochodzace z krajów trzecich. Jest ona rokrocznie ustalana
metoda kwalifikowanej wiekszosci glosów przez Rade, natomiast stawki róznia
sie w zaleznosci od kraju.

Waznym krokiem na drodze poglebiania zbieznosci ekonomicznej panstw
czlonkowskich oraz osiagniecia najwyzszego stadium integracji - Unii Gospo-
darczej i Walutowej - byl Jednolity Rynek, charakteryzujacy sie zniesieniem
wszelkich barier ograniczajacych przeplyw dóbr, osób, uslug i kapitalu.
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VI. BUDZET UNII EUROPEJSKIEJ

Specyfika finansowania dzialalnosci UE wynika z faktu, ze kraje czlonkow-
skie przekazaly na jej rzecz w calosci lub w czesci niektóre poprzednio realizo-
wane przez siebie funkcje. Wspólna realizacja tych funkcji wymaga takze ich
solidnego finansowania.

Polityki realizowane przez Unie Europejska, przewidziane Traktatami
Rzymskimi (1957 r.), dotyczacymi WE (poprzednio EWG) i Euratomu oraz
wydatki administracyjne wspólnotowych instytucji sa finansowane z budzetu
Unii Europejskiej (general bugdet).

Natomiast dzialalnosc wynikajaca z realizacji Traktatu Paryskiego (1951 r.)
dotyczacego EWWiS jest finansowana oddzielnie z budzetu operacyjnego
(operating budget). Poza budzetem ogólnym wystepuje Europejski Fundusz
Rozwoju (European Development Fund) udzielajacy pomocy krajom Afryki,
Karaibów i Pacyfiku w ramach Konwencji z Lome. Srodki Funduszu pochodza
z bezposrednich wplat krajów czlonkowskich UE. Niezaleznie od budzetu reali-
zuje swa dzialalnosc takze Europejski Bank Inwestycyjny - EBI (European
Investment Bank).

Znajdujace sie poza budzetem ogólnym zródla finansowania dzialalnosci
UE odgrywaja stosunkowo niewielka role, gdyz pochodzace z nich fundusze
stanowia ok. 10% rocznych wydatków z tego budzetu. Podstawowa role w ca-
lym systemie finansowania UE odgrywa budzet ogólny. W budzecie tym znaj-
duje odbicie caloksztah dzialan realizowanych w ramach Wspólnot Europej-
skich.

Procedura uchwalania budzetu ogólnego Unii Europejskiej jest dosc skom-
plikowana i czasochlonna. Zaklada ona wspólprace miedzy Komisja, Rada
i Parlamentem Europejskim. Wstepny projekt budzetu na nastepny rok budze-
towy jest przygotowywany przez Komisje. Uwzglednia ona przewidywane
wplywy i wydatki niezbedne do finansowania polityk realizowanych przez Unie
oraz pokrycia kosztów funkcjonowania instytucji.

Nastepnie projekt przedkladany jest Radzie, która po wniesieniu poprawek
zatwierdza go kwalifikowana wiekszoscia glosów i przesyla do rozpatrzenia
Parlamentowi Europejskiemu. Parlament dokonuje pierwszego czytania (do
5 pazdziernika), dysponujac terminem 45-dniowym na zajecie stanowiska. Jezeli
Parlament zatwierdzi go bez zmian, budzet uwaza sie za definitywnie przyjety.
Parlament ma jednak prawo wniesc (wiekszoscia glosów) poprawki do projektu,
dotyczace wydatków okreslanych jako "nie obligatoryjne" (non-compulsory
expenditure) oraz zaproponowac Radzie modyfikacje wydatków "obligatoryj-
nych" (compulsory expenditure). Wydatki "obligatoryjne" wynikaja z realizacji
Traktatów Rzymskich i aktów prawnych przyjetych na jego podstawie (np. wy-
datki na cele rolnicze), natomiast wydatki "nie obligatoryjne" to inne wydatki
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budzetowe (wydatki na finansowanie polityki regionalnej, badawczo-rozwojo-
wej i in.).

Projekt budzetu uzupelniony o propozycje modyfikacji lub poprawki Par-
lamentu Europejskiego wraca do Rady, która moze przyjac ten projekt (budzet
zostaje przyjety) lub zmienic go w czesci dotyczacej propozycji modyfikacji lub
korekt. Parlament moze wiekszoscia bezwzgledna czlonków Parlamentu i 3/4
oddanych glosów wypowiedziec sie co do poprawek w terminie 15 dni, zatwier-
dzajac ostatecznie budzet albo wiekszoscia bezwzgledna czlonków Parlamentu
i 2/3 oddanych glosów odrzucic projekt w calosci i zazadac przedstawienia no-
wego projektu.

Gospodarka budzetowa Unii Europejskiej jest scisle regulowana. Niedo-
puszczalne jest pokrywanie ewentualnego deficytu budzetowego poprzez zacia-
ganie kredytów. Z nadwyzki budzetowej nie moga byc udzielane pozyczki; ani
saldo ujemne, ani saldo dodatnie w rozliczeniach z krajami czlonkowskimi nie
sa oprocentowane.

Budzet UE sporzadzanyjest w Euro. Komisja uzywa Euro takze to realizacji
platnosciz tytulupomocyfinansowejw ramachtzw.Funduszystrukturalnych.

Realizacja budzetu przez Komisje podlega kontroli wewnetrznej sprawo-
wanej przez Kontrolera Finansowego (Financial Controller) oraz kontroli ze-
wnetrznej ze strony Trybunalu Obrachunkowego (Court of Auditors) i Parla-
mentu Europejskiego. Czlonkowie Trybunalu Obrachunkowego maja za zadanie
sprawdzenie, czy dochody sa pobierane, a wydatki dokonywane zgodnie z obo-
wiazujacymi zasadami i podstawami prawnymi. W celu ograniczenia róznych
negatywnych zjawisk zwiazanych z realizacja budzetu Komisja powolala
w 1988 r. specjalna jednostke - UCLAF (Commisions's Unit for the Coordina-
tion ofFraud Prevention).

Podobnie jak kazde panstwo, Unia Europejska opiera swój rozwój na solid-
nie skonstruowanym budzecie. Budzet wspólnotowy zasilany jest srodkami fi-
nansowymi pochodzacymi z nastepujacych zródel:
· doplaty i inne podatki nakladane przez Wspólnote na wymiane handlowa

z krajami trzecimi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,
· oplaty pobierane na mocy wspólnej taryfy celnej od wymiany handlowej

z krajami trzecimi,
· jednolity podatek od wartosci dodanej (VAT) obowiazujacy we wszystkich

panstwach czlonkowskich,
· podatek od Produktu Krajowego Brutto (PKB) panstw czlonkowskich.

Od 1999 roku panstwa czlonkowskie co roku wplacaja do kasy Unii Euro-
pejskiej 1,27% swego Produktu Krajowego Brutto (PKB). Srodki te sa oddawa-
ne do dyspozycji Komisji Europejskiej, realizujacej budzet.

Budzet Unii w 2000 roku wynosil 93 mld Euro. Podzielony on zostal na
6 glównych kategorii: rolnictwo, fundusze strukturalne, w tym fundusz spójnosci
(Cohesion Fund), polityki wewnetrzne (badania, edukacja, transport itd.), polityka
zewnetrzna,koszty przygotowaniado rozszerzeniai koszty administracyjne.
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W strukturze wydatków dominuja wyplaty na finansowanie rolnictwa. Wy-
nika to z faktu istnienia wspólnej polityki rolnej, opartej na zasadach jednolite-
go rynku rolnego, preferencji dla produktów UE i tzw. solidarnosci finansowej.
Wydatki na finansowanie wspólnej polityki rolnej dokonywane sa z tzw. Euro-
pejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnictwa (FEOGA - sekcja gwa-
rancji) stanowiacego integralna czesc budzetu. W 2000 roku udzial wydatków
na rolnictwo zostal obnizony na rzecz rozwoju innych polityk Wspólnoty
i wynosil 41 mld Euro, co stanowilo 44% calkowitych wydatków UE.

Projekty dotyczace przemian struktur ekonomicznych i spolecznych
w krajach UE sa finansowane ze specjalnych funduszy, stanowiacych integralna
czesc budzetu UE. Sa to tzw. fundusze strukturalne, które zostaly ustanowione
w celu wspierania harmonijnego gospodarczego i spolecznego rozwoju UE,
a mianowicie:· 1958 r. - Europejski Fundusz Socjalny (EFS),
. 1964r. - sekcja orientacji FEOGA,
· 1975 r. - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Obowiazuje zasada, ze wydatki z tych funduszy powinny byc scisle koor-
dynowane w celu zapewnienia jak najbardziej efektywnego ich wykorzystania.
Srodki z nich powinny byc przeznaczone na promowanie procesów dostoso-
wawczo-rozwojowych w regionach gospodarczo opóznionych, konwersje regio-
nów powaznie dotknietych upadkiem przemyslu, walke z dlugotrwalym bezro-
bociem, integracje zawodowa mlodziezy oraz dostosowanie struktur rolnych
i rozwoju regionów rolnych. Fundusze strukturalne, na podstawie traktatu
o Unii Europejskiej, zostaly powiekszone o nowy fundusz, tzw. Fundusz Spój-
nosci, majacy za zadanie finansowanie wyrównywania poziomu ekonomicznego
krajów czlonkowskich UE. Nowym funduszem jest tez tzw. Instrument Finan-
sowy Orientacji Rybolówstwa - IFOR. W 2000 r. laczne wydatki na cele struk-
turalne wynosily blisko 33 mld Euro (35%).

Natomiast wydatki na polityki wewnetrzne zostaly podwyzszone z 5,5 mld
Euro w 1999 r. do 6 mld Euro (6,5%) w 2000 r., co prowadzic ma do wspierania
rynku wewnetrznego. W 2000 r. blisko 5 mld Euro (5, l%) przeznaczono na
"akcje zewnetrzne", obejmujace m.in. dostawy zywnosci i pomoc humanitarna,
pomoc ekonomiczna krajom Azji i Ameryki Lacinskiej, krajom sródziemnomor-
skim, a takze krajom Europy Srodkowej i Wschodniej. Okolo 3,2 mld Euro
przeznaczono na przygotowania do rozszerzenia UE. Natomiast udzial kosztów
administracyjnych, zwiazanych z funkcjonowaniem instytucji UE utrzymywal
sie na poziomie 5% ogólu wydatków budzetowych i wynosil blisko 4,7 mld.
W instytucjach UE obecnie zatrudnionychjest 32000 urzedników.

Kazdego roku monitorowane sa wydatki UE, na bazie rocznych raportów
sporzadzanych przez specjalnajednostke powolana przez Komisje Europejska -
UCLAF.
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VII. STRATEGIA ROZSZERZENIA
UNII EUROPEJSKIEJ

Pierwszym krokiem re strony EWG, oznaczajacym wyjscie naprzeciw daze-
niom krajów Europy Srodkowowschodniejbylo przystapienie do rozmów na te-
mat ukladów stowarzysreniowych, które mialy na celu przede wszystkim zmniej-
srenie formalnych i faktycznychbarier handlowych. Pierwszy wazny impuls inte-
gracyjny, to szczyt Rady Europejskiej w Kopenhadre (crerwiec 1993 r.). Przyjeto
na nim liste kryteriów politycznych i gospodarczych, stanowiacych wstepny wa-
runek wszczecia procesu negocjacyjnego z krajami kandydujacymi do czlonko-
stwa w Unii. Konsekwencja sformulowan kopenhaskich bylo przyjecie na szczy-
cie europejskim w Essen w grudniu 1994 r. strategii przygotowaniapanstw ESW
do czlonkostwa.Zasygnalizowanokoniecznoscopracowania przez Komisje Bialej
Ksiegi o zblizaniu porzadku prawnego krajów kandydujacych do acquis commu-
nautairel. Ksiega przyjeta zostala przez Rade Europejska w Cannes w crerwcu
1995 r. Natomiast Unia re swej strony zobowiazala sie do wspierania dzialan do-
stosowawczych poprzez dialog miedzy instytucjami oraz wzmocniona pomoc
finansowaw ramach funduszuPhare.

Kraje kandydujace otrzymuja kwestionariusz do wypelnienia, na podstawie
którego Komisja Europejska formuluje wlasne uwagi i zalecenia. Stanowia one
Opinie o wniosku danego kraju o czlonkostwo w Unii (tzw. avis). Opinie Komi-
sji o krajach kandydujacych poprzedzil wspólnotowy dokument Agenda 2000,
w którym po raz pierwszy zarysowano reformy systemowe w Unii.

Podczas szczytu w Dublinie (grudzien 1996 r.) Rada Europejska potwier-
dzila kalendarz dochodzenia do poczatku wlasciwych negocjacji, zaakcentowala
koniecznosc przystosowania ustawodawstwa krajów aspirujacych do calego
acquis communautaire oraz zobowiazala Komisje do opracowania tzw.
"wzmocnionej strategii przedczlonkowskiej" dla wszystkich krajów ESW (bez
wzgledu na stopien zaawansowania w procesie transformacji). Na kolejnym
szczycie (Amsterdam, czerwiec 1997 r.) Rada Europejska zobowiazala sie do
podjecia wszelkich decyzji potrzebnych do rozpoczecia negocjacji oraz wzmoc-
nienia i doprecyzowania strategii przedczlonkowskiej. Na spotkaniu szefów
rzadów i panstw w Luksemburgu w grudniu ]997 r. dokonano ostatecznego
podzialu panstw kandydujacych na trzy grupy. Grupa pierwsza, w której znala-
zly sie Polska, Czechy, Wegry, Estonia, Slowenia i Cypr, jako najlepiej przy-
gotowana do czlonkostwa od strony polityczno-prawnej, ekonomiczno-struktu-
ralnej. Grupa druga - Slowacja, Bulgaria, Rumunia, Litwa i Lotwa. Grupa trze-

I Termin francuski uzywany do okreslenia praw i obowiazków wynikajacych z traktatów,
prawa i regulacji Unii Europejskiej (DOROBEK PRAWNY WSPÓLNOT EURO-
PEJSKICH).
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cia - Malta i Turcja. Postanowiono równiez, ze Partnerstwo dla Czlonkostwa
bedzie kluczowym elementem wzmocnionej strategii przedczlonkowskiej.

W odniesieniu do kazdego panstwa kandydujacego podstawowe obszary
priorytetowe odnosza sie do jego zdolnosci do spelnienia kryteriów kopenha-
skich i moznaje zaszeregowac do trzech grup:
· panstwo kandydujace posiada stabilne instytucje gwarantujace demokracje,

poszanowanie prawa, poszanowanie praw czlowieka oraz ochrone mniejszo-
sci narodowych,

· panstwo kandydujace posiada funkcjonujaca gospodarke rynkowa oraz jest
w stanie sprostac presji konkurencji i silom rynkowym wewnatrz Unii,

. panstwo kandydujace bedzie w stanie sprostac obowiazkom zwiazanym
z czlonkostwem, wlacznie z zastosowaniem sie do celów politycznych, go-
spodarczych i walutowych Unii.

Kraj Podpisanie umowy

Wegry listopad 1991
Polska listopad 1991
Bulgaria marzec 1993
Czechy pazdziernik 1993
Rumunia luty 1993
Slowacja pazdziernik 1993
Estonia czerwiec 1995
Lotwa czerwiec 1995
Litwa czerwiec 1995
Slowenia czerwiec 1996

Umowa stowarzyszajaca
Turcja wrzesien 1963
Malta grudzien 1970
Cypr grudzien 1972

Ratyfikacja Data aplikowania do
czlonkostwa UE

luty 1994
luty 1994
luty 1995
luty 1995
luty 1995
luty 1995
luty 1998
luty 1998
luty 1998
luty 1998

grudzien 1964
kwiecien 1971
czerwiec 1973

31 marca 1994
5 kwietnia 1994

14 listopada 1995
17 stycznia 1996
22 czerwca 1995
27 czerwca 1995

24 listopada 1995
13 pazdziernika 1995
8 grudnia 1995
10 czerwica 1996

14 kwietnia 1987

16 lipca 1990
3 lipca 1990

Ze strony Unii Europejskiej aktorami w procesie rozszerzenia UE sa:
. Panstwa czlonkowskie - sa strona negocjacji, biora udzial w opracowywaniu

i zatwierdzaja stanowiska negocjacyjne UE, ostatecznie przyjmuja Traktat
Akcesyjny;

. Rada Unii Europejskiej (w tym Prezydencja) - przedstawia uzgodnione sta-
nowiska negocjacyjne UE i prowadzi negocjacje na szczeblu ministrów
spraw zagranicznych lub ich zastepców w ramach Miedzyrzadowej Konfe-
rencji Akcesyjnej. Sekretariat Rady zapewnia obsluge negocjacji;

. Komisja Europejska - przeprowadza procedure przegladu prawa, przedsta-
wia propozycje stanowisk negocjacyjnych UE, w scislym kontakcie z kraja-
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mi czlonkowskimi rozwiazuje biezace trudnosci wynikle podczas negocjacji,
organizuje spotkania konsultacyjne, eksperckie i wyjasniajace;

. Parlament Europejski - jest na biezaco informowany o przebiegu negocjacji,
aprobuje koncowy tekst Traktatu Akcesyjnego;

. Obywatele Unii Europejskiej - wyrazaja swoja wole rozszerzenia UE bezpo-
srednio w drodze referendum lub posrednio przez swoich przedstawicieli
w parlamentach narodowych i w Parlamencie Europejskim.

(procedure procesu akcesyjnegoprzedstawia zalacznik nr 8)

-- - --
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VIII. JEZYKI UNII EUROPEJSKIEJ

Mozna rozróznic oryginalne jezyki prawa wspólnotowego, jezyki urzedowe
Wspólnoty i jezyki robocze organów.

Oryginalnym jezykiem Traktatu o Wspólnocie Wegla i Stali jest jezyk
francuski. Traktat EWG i traktat Euratomu zostaly sporzadzone jednoczesnie
wjezyku niemieckim,.francuskim,wloskim i niderlandzkim.przez traktaty
o przystapieniu do UE zawarte z Dania, Wielka Brytania, Irlandia, Grecja, Por-
tugalia i Hiszpania jezyki tych krajów dolaczono to tzw. jezyków prawa pier-
wotnego. Obecnie, wraz z tekstem finskim i szwedzkim, oryginalne wersje
Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o utworzeniu Wspólnot Europejskich
istnieja w dwunastu, obowiazujacych w równym stopniu, jezykach.

Z wyjatkiem galijskiego wszystkie oryginalne jezyki sa takze jezykami
urzedowymi Unii. Oznacza to, iz przynajmniej te wszystkie akty prawne, które
bezposrednio moga tworzyc prawa i obowiazki obywateli Unii, tlumaczy sie
lacznie na jedenascie jezyków i kazdemu zainteresowanemu przedklada sie
wjego jezyku ojczystym. Przed Trybunalem Sprawiedliwosci obowiazuje zasa-
da, ze strony moga wybierac kazdy z jedenastu jezyków urzedowych.

Za jezyki robocze w Komisji, w Radzie i w komisjach parlamentarnych
uznano angielski i francuski. Trybunal Sprawiedliwosci w pracach wewnetrz-
nych uzywa wylacznie francuskiego, COREPER - angielskiego, francuskiego
i niemieckiego.

Kazdy obywatel ma prawo kierowac podania i zapytania oraz otrzymywac
odpowiedzi od organów Unii w swoim wlasnymjezyku.
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IX. SYMBOLE

F/aga Unii Europejskiej: dwanascie gwiazd w miejscu godzin na tarczy
zegara na lazurowym tle. Liczba gwiazd jest niezmienna. Pomyslodawcami
flagi sa: hiszpanski dyplomata Salvadore de Madariaga y Rojo i francuski pla-
styk Arsen Heitz. Od 1955 r. jest flaga Rady Europy, a od 1986 r. równiez
Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej.

Hymn: jest to muzyczna aranzacja Herberta von Karajana "Ody do rado-
sci" z IV czesci symfonii Ludwiga van Beethovena. Taki sam hymn ma Rada
Europy.

Paszport europejski: w kolorze burgundzkiego wina, z napisem "Unia Eu-
ropejska" pod nazwa panstwa wydajacego dokument. Ma taki sam status praw-
ny jak dokumenty wydawane przez kraje czlonkowskie i moze byc uzywany
podczas podrózy po calym swiecie.
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X. ADRESY GLÓWNYCH INSTYTUCn
UNII EUROPEJSKIEJ

Parlament Europejski

Sekretariat

Centre Europeen, Plateau du Kirchberg
L-2929 Luksemburg
Tel. (352) 43001

Rada Unii Europejskiej
Sekretariat Generalny
Rue de la Loi 170
B-I048 Bruksela

Belgia
Tel. (32.2) 234 61 11

Komisja Europejska
Rue de la Loi 200
B-I049 Bruksela
Belgia
Tel. (32.2) 299 11 11

Trybunal Sprawiedliwosci Wspólnot Europejskich
Boulevard Konrad Adenauer
L-2925 Luksemburg
Luksemburg
Tel. (352) 43 031

Europejski Trybunal Obrachunkowy
12 rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luksemburg
Luksemburg
Tel. (352) 43981

Komitet Ekonomiczno-Spoleczny
Rue Ravenstein 2
B-IOOOBruksela

Belgia
Tel. (32.2) 519 90 11
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Komitet Regionów
Rue Ravenstein
B-1000 Bruksela

Belgia
Tel. (32.2) 51990 11

Komitet Konsultacyjny Europejskiej Wspólnoty Wegla i Stali
Batiment Jean Monnet

Rue AIcide De Gasperi
L-2920 Luksemburg
Luksemburg
Tel. (352) 43 011

Europejski Bank Inwestycyjny
100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luksemburg
Luksemburg
Tel. (352) 43791

Europejski Instytut Walutowy
Kaiserstrasse 29
D-6031l Frankfurt nad Menem
Niemcy
Tel. (49.69) 272 27 000
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Zalacznik nr 1

P()dzial glosów w instytucjach unijnych w Unii liczacej 27 panstw czlonkowskich, zgodnie z "Deklaracja w sprawie roz-
szerzenia Unii Europejskiej", dolaczona do Traktatu Nicejskiego (Rada Unii Europejskiej)

~VI

Udzial w liczbie ludnosci Rada Unii Europejskiej

Panstwo Liczba ludnosci (w tys.)
Stan obecny UE 27

UE 15 UE 27 Liczba Udzial w liczbie Udzial w liczbie
glosów glosów ogólem

Liczba glosów
glosów ogólem

Niemcy 82 038 21,86% 17,05% 10 11,49% 29 8,41%

Wielka 59247 15,79% 12,31% 10 11,49% 29 8,41%
Brytania

Francja 58 966 15,71% 12,25% 10 11,49% 29 8,41%

Wlochy 57612 15,35% 11,97% 10 11,49% 29 8,41%

Hiszpania 39 394 10,50% 8,19% 8 9,20% 27 7,83%

Polska 38 667 - 8,04% - - 27 7,83%

Rumunia 22 489 - 4,67% - - 14 4,06%

Holandia 15 760 4,20% 3,28% 5 5,75% 13 3,77%

Grecja 10 533 2,81% 2,19% 5 5,75% 12 3,48%

Czechy 10 290 - 2,14% - - 12 3,48%

Belgia 10213 2,72% 2,12% 5 5,75% 12 3,48%

Wegry 10092 - 2,10% - - 12 3,48%

Portugalia 9980 2,66% 2,07% 5 5,75% 12 3,48%

Szwecja 8854 2,36% 1,84% 4 4,60% 10 2,90%
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Udzial w liczbie ludnosci Rada Unii Europejskiej

Panstwo Liczba ludnosci (w tys.) UE 15 Stan obecny UE 27
UE 27 Liczba Udzial w liczbie Udzial w liczbie

glosów glosów ogólem Liczba glosów glosów ogólem

Bulgaria 8230 - 1,71% - - 10 2,90%

Austria 8082 2,15% 1,68% 4 4,60% 10 2,90%

Slowacja 5393 - 1,12% - - 7 2,03%

Dania 5313 1,42% 1,10% 3 3,45% 7 2,03%

Finlandia 5160 1,37% 1,07% 3 3,45% 7 2,03%

Irlandia 3744 1,00% 0,78% 3 3,45% 7 2,03%

Litwa 3701 - 0,77% - - 7 2,03%
Lotwa 2439 - 0,51% - - 4 1,16%
Slowenia 1978 - 0,41% - - 4 1,16%
Estonia 1446 - 0,30% - - 4 1,16%

Cypr 752 - 0,16% - - 4 1,16%

Luksemburg 429 O,ll% 0,09% 2 2,30% 4 1,16%
Malta 379 - 0,08% - - 3 0,87%

Ogólem UE 15 375 325 100,00% 78,00% 87 100,00% 237 68,70%

Ogólem UE 27 481181 - 100,00% - - 345 100,00%



Zalacznik nr 2

cd. (parlament Europejski)

~-.)

Udzial w liczbie ludnosci ParlamentEuropsu

Panstwo
Liczba ludnosci Stan obecny UE 27

(w tys.) UE 15 UE 27 Udzial w liczbie Liczba Udzial w liczbie
Liczba mandatów

mandatów ogólem mandatów mandatów ogólem

Niemcy 82 038 21,86% 17,05% 99 15,81% 99 13,52%

Wielka Brytania 59 247 15,79% 12,31% 87 13,90% 72 9,84%

Francja 58 966 15,71% 12,25% 87 13,90% 72 9,84%

Wlochy 57612 15,35% 11,97% 87 13,90% 72 9,84%

Hiszpania 39 394 10,50% 8,19% 64 10,22% 50 6,83%

Polska 38 667 - 8,04% - - 50 6,83%

Rumunia 22 489 - 4,67% - - 33 4,51%

Holandia 15760 4,20% 3,28% 31 4,95% 25 3,42%

Grecja 10 533 2,81% 2,19% 25 3,99% 22 3,01%

Czechy 10 290 - 2,14% - - 20 2,73%

Belgia 10213 2,72% 2,12% 25 3,99% 22 3,01%

Wegry 10092 - 2,10% - - 20 2,73%

Portugalia 9980 2,66% 2,07% 25 3,99% 22 3,01%

Szwecja 8854 2,36% 1,84% 22 3,51% 18 2,46%

Bulgaria 8230 - 1,71% - - 17 2,32%

Austna 8082 2,15% 1,68% 21 3,35% 17 2,32%

Slowacja 5393 - 1,12% - - 13 1,78%
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Udzial w liczbie ludnosci Parlament Europejski

Panstwo
Liczba ludnosci Stan obecny UE 27

(w tys.) UE 15 UE 27 Udzial w liczbie Liczba Udzial w liczbieLiczba mandatów
mandatów ogólem mandatów mandatów ogólem

Dania 5313 1,42% 1,10% 16 2,56% 13 1,78%
Finlandia 5160 1,37% 1,07% 16 2,56% 13 1,78%
Irlandia 3744 1,00% 0,78% 15 2,40% 12 1,64%
Litwa 3701 - 0,77% - - 12 1,64%
Lotwa 2439 - 0,51% - - 8 1,09%
Slowenia 1978 - 0,41% - - 7 0,96%
Estonia 1446 - 0,30% - - 6 0,82%

Cypr 752 - 0,16% - - 6 0,82%

Luksemburg 429 0,11% 0,09% 6 0,96% 6 0,82%
Malta 379 - 0,08% - - 5 0,68%

OgólemUE 15 375325 100,00% 78,00% 626 100,00% 535 73,09%
OgólemUE 27 481181 - 100,00% - - 732 100,00%



Zalacznik nr 3

cd. (Komitet Ekonomiczno-Spoleczny, Komitet Regionów)

~1,0

Udzial w liczbie
Komitet Ekonomiczno-Spoleczny Komitet Regionówludnosci

Liczba Stan obecny UE 27 Stan obecny UE 27

Panstwo ludnosci Udzial Udzial Udzial Udzial
(w tys.) UE 15 UE 27 Liczba w liczbie Liczba w liczbie Liczba w liczbie Liczba w liczbie

czlonków czlonków czlonków czlonków czlonków czlonków czlonków czlonków

ogólem ogólem ogólem ogólem

Niemcy 82 038 21,86% 17,05% 24 10,81% 24 6,98% 24 10,81% 24 6,98%

Wielka 59 247 15,79% 12,31% 24 10,81% 24 6,98% 24 10,81% 24 6,98%
Brytania

Francja 58 966 15,71% 12,25% 24 10,81% 24 6,98% 24 10,81% 24 6,98%

Wlochy 57612 15,35% 11,97% 24 10,81% 24 6,98% 24 10,81% 24 6,98%

Hiszpania 39 394 10,50% 8,19% 21 9,46% 21 6,10% 21 9,46% 21 6,10%

Polska 38 667 - 8,04% - - 21 6,10% - - 21 6,10%

Rumunia 22 489 - 4,67% - - 15 4,36% - - 15 4,36%

Holandia 15760 4,20% 3,28% 12 5,41% 12 3,49% 12 5,41% 12 3,49%

Grecja 10 533 2,81% 2,19% 12 5,41% 12 3,49% 12 5,41% 12 3,49%

Czechy 10 290 - 2,14% - - 12 3,49% - - 12 3,49%

Belgia 10213 2,72% 2,12% 12 5,41% 12 3,49% 12 5,41% 12 3,49%

Wegry 10 092 - 2,10% - - 12 3,49% - - 12 3,49%

Portugalia 9980 2,66% 2,07% 12 5,41% 12 3,49% 12 5,41% 12 3,49%
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Udzial w liczbie
Komitet Ekonomiczno-Spoleczny Komitet Regionówludnosci

Liczba Stan obecny UE 27 Stan obecny UE 27
Panstwo ludnosci

Udzial Udzial Udzial Udzial
(w tys.) UE 15 UE 27 Liczba w liczbie Liczba w liczbie Liczba w liczbie Liczba w liczbie

czlonków czlonków czlonków czlonków czlonków czlonków czlonków czlonków
ogólem ogólem ogólem ogólem

Szwecja 8854 2,36% 1,84% 12 5,41% 12 3,49% 12 5,41% 12 3,49%

Bulgaria 8230 - 1,71% - - 12 3,49% - - 12 3,49%
Austria 8082 2,15% 1,68% 12 5,41% 12 3,49% 12 5,41% 12 3,49%

Slowacja 5393 - 1,12% - - 9 2,62% - - 9 2,62%
Dania 5313 1,42% 1,10% 9 4,05% 9 2,62% 9 4,05% 9 2,62%
Finlandia 5160 1,37% 1,07% 9 4,05% 9 2,62% 9 4,05% 9 2,62%
Irlandia 3744 1,00% 0,78% 9 4,05% 9 2,62% 9 4,05% 9 2,62%
Litwa 3701 - 0,77% - - 9 2,62% - - 9 2,62%
Lotwa 2439 - 0,51% - - 7 2,03% - - 7 2,03%
Slowenia 1978 - 0,41% - - 7 2,03% - - 7 2,03%
Estonia 1446 - 0,30% - - 7 2,03% - - 7 2,03%

Cypr 752 - 0,16% - 6 1,74% - - 6 1,74%

Luksemburg 429 0,11% 0,09% 6 2,70% 6 1,74% 6 2,70% 6 1,74%
Malta 379 - 0,08% - - 5 1,45% - - 5 1,45%

Ogólem UE 15 375 325 100,00% 78,00% 222 100,00% 222 64,53% 222 100,00% 222 64,53%

Ogólem UE 27 481181 - 100,00% - - 344 100,00% - - 344 100,00%
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Zalacznik nr 5

Europejska
Wspólnota

Wegla i Stali
(EWWiS)

EWWiS

Europejska
Wspólnota

Energii
Atomowej

(EURATOM)

TRAKTAT
Z MAASTRICHT

I EURATOM I

Europejska
Wspólnota

Gospodarcza
(EWG)

7M1ANA
NAZWY

WSPÓLNOTA
EUROPEJSKA

WSPÓLNOTY -POZOSTAJA PODMIOTAMI PRAWA MIEDZYNARODOWEGO

I~
EWWiS

EURATOM
EWG
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Kalendarium Integracji Europejskiej
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Polaczenie Przystapienie Przystapienie Jednolity Traktat

organów Wielkiej Brytanii, Grecji Akt Amsterdamski

instytucjonalnych Irlandii i Danii do WE Europejski
EWG, EWWiS do WE
i EURATOMU

Traktaty Rzymskie
o utwoneniu Europejskiej Przystapienie Przystapienie
Wspólnoty Gospodarczej Hiszpanii i Portugalii Szwecji,

i EURATOMU do WE Finlandii, Austrii
do WE

Utworzenie Unii Celnej
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Zalacznik nr 7

Hierarchia norm w prawie europejskim

TWE i powszechne
zasady prawne

Rozporzadzenia
i decyzje, umowy
prawnomiedzynarodowe Unii

Prawa podstawowe
i fundamentalne zasady
konstytucyjne
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Pozostale prawa
konstytucyjne ./I ~ traktatów

/' / lD1edzynarodowych

Ustawy krajowe

Pozostale ustawy krajowe

Normy
krajów zwiazkowych!
kantonów/ regionów/
województw/ wladz

komunalnych



Zalacznik nr 8

PROCEDURA PROCESU AKCESYJNEGO

Panstwo europejskie zglasza do Rady Unii Europejskiej Wniosek o czlonkostwo w UE

~
Rada UE zwraca sie do Komisji Europejskiej o wyrazenie opinii na temat wniosku

~
Komisja przedklada Radzie Opinie o wniosek kandydata

~
Rada UE podejmuje jednoglosna decyzje o rozpoczeciu negocjacji z kandydatem

~
Rada UE pod przewodnictwem Prezydencji Rady UE prowadzi negocjacje z kandydatem

~
Komisja proponuje a Rada UE uzgadnia i jednoglosnie przyjmuje wytyczne na temat

stanowiska Unii w negocjacjach z kandydatem

~
Miedzy Unia a kandydatem zostaje uzgodniony projekt Traktatu Akcesyjnego

~
Traktat Akcesyjny zostaje przedlozony Radzie UE i Parlamentowi Europejskiemu

~
Parlament Europejski wyraza zgode na Traktat Akcesyjny absolutna wiekszoscia glosów

~
Rada UE jednoglosnie aprobuje Traktat Akcesyjny

~
Panstwa czlonkowskie i panstwo kandydujace oficjalnie podpisuja Traktat Akcesyjny

~
Panstwa czlonkowskie i panstwo kandydujace ratyfikuja Traktat Akcesyjny

~
Po ratyfikacji Traktat Akcesyjny wchodzi w zycie:

Panstwo kandydujace staje sie czlonkiem UE
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