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1. Integracja rozumiana jako, przyjęcie wspólnych wartości w których najważniejsze są włączenie 

społeczne, tolerancja, sprawiedliwość, solidarność i niedyskryminacja. Wartości te są integralną 

częścią europejskiego stylu życia.

2. EUROPEJSKA WSPÓLNOTA WĘGLA I STALI (EWWiS)

Powstała na podstawie traktatu podpisanego w Paryżu w 1951 r. Początkowo tworzyło ją sześć 

państw: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Włochy, Republika Federalna Niemiec. Celem 

EWWiS było utworzenie wspólnego rynku węgla i stali. Traktat paryski został zawarty na 50 lat i 

wygasł w 2002 r.

EUROPEJSKA WSPÓLNOTA GOSPODARCZA (EWG)

Powstała na podstawie traktatu podpisanego w Rzymie w 1957 r. Początkowo tworzyło ją sześć 

państw: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Włochy, Republika Federalna Niemiec. 

Podstawowymi celami EWG było:

• utworzenie unii celnej,

• powstanie wspólnego rynku;

• realizacja wspólnych polityk, np. rolnej, handlowej, transportowej.

EUROPEJSKA WSPÓLNOTA ENERGII ATOMOWEJ (EURATOM)

Powstała na podstawie traktatu podpisanego w Rzymie w 1957 r. Początkowo tworzyło ją sześć 

państw: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Włochy, Republika Federalna Niemiec. 

Podstawowym celem Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej były działania na rzecz tworzenia 

i rozwoju europejskiego przemysłu jądrowego.

Powstałe w latach 50. XX wieku wspólnoty – EWWiS, EWG i Euratom – były pierwszymi w 

historii organizacjami międzynarodowymi o ponadnarodowym charakterze. Ponadnarodowość 

przejawiała się przede wszystkim w możliwości stanowienia prawa bezpośrednio obowiązującego 

w państwach członkowskich.  

Początkowo wspólnoty miały sześciu członków. Korzyści gospodarcze, jakie odnosiły państwa 

uczestniczące w procesie integracji, sprawiły, że członkostwem zainteresowały się kolejne państwa.

Proces rozszerzania Wspólnot Europejskich

1973 Wielka Brytania, Irlandia

1981 Grecja

1986 Hiszpania, Portugalia

1990
zjednoczenie Niemiec – Niemiecka Republika Demokratyczna została włączona do 

Republiki Federalnej Niemiec
3. Traktat z Maastricht 1993 i utworzeni UNII EUROPEJSKIEJ.

Na mocy traktatu z Maastricht ustanowiono obywatelstwo europejskie, które uzupełnia 

obywatelstwo krajowe. Każdy obywatel państwa członkowskiego jest jednocześnie obywatelem 



Unii Europejskiej 

4. Przystąpienie do UE Polski 1 maja 2004 r.

5. Instytucje Unii Europejskiej

Parlament reprezentuje obywateli Unii Europejskiej. Kadencja Parlamentu trwa 5 lat. 

Eurodeputowani zasiadają w Parlamencie nie według swojego obywatelstwa, lecz według grupy 

politycznej. 

Rada Europejska- Rada określa również strategiczne interesy Unii, ustala cele oraz określa ogólne 

wytyczne wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Rada Europejska ma również istotne 

kompetencje związane z powoływaniem instytucji UE oraz z wprowadzaniem zmian do traktatów 

regulujących funkcjonowanie Unii. Siedziba Rady mieści się w Brukseli. 

Rada Unii Europejskiej Główną kompetencją Rady Unii Europejskiej jest stanowienie prawa 

wspólnie z Parlamentem Europejskim. Siedzibą Rady UE jest Bruksela, jednak w kwietniu, 

czerwcu i październiku jej posiedzenia odbywają się w Luksemburgu. 

Komisja Europejska politycznie niezależna instytucja, która reprezentuje i dba o interesy całej 

UE. Komisja jest odpowiedzialna za opracowywanie propozycji nowych przepisów 

wspólnotowych, a następnie przedstawianie ich Parlamentowi i Radzie. 

Trybunał Sprawiedliwości UE -to organ sądowy Unii Europejskiej. Jego zadaniem jest 

zapewnienie, by prawo unijne było interpretowane i stosowane w ten sam sposób w każdym 

państwie członkowskim 

6. Zasady funkcjonowania UE.

a) zasada solidarności

b) zasada pomocniczości

c) zasada równości

Zadanie (Ocena)

Chciałabym poznać wasze zdanie na temat członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej. 

Dodatkowo wykonajcie ćw 1 ze strony 178.
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