
Evropská unie 
- politická a ekonomická unie 

- náhrada Evropského společenství (1958) – zakladatelé: Belgie, Francie, Lucembursko, 

Západní Německo, Itálie 

- oficiální vznik Maastrichtskou smlouvou 1. 11. 1993 – 3 pilíře EU: 

a) Evropské společenství – ekonomická spolupráce 

b) Společná zahraniční a bezpečnostní politika 

c) Policejní a justiční spolupráce   

- 27 členských států 

- orgány EU:  1. Rada Evropské unie 

                      2. Evropský parlament 

                      3. Evropská rada 

                      4. Evropská komise 

                      5. Soudní dvůr Evropské unie 

                      6. Centrální Evropská banka 

 

https://www.youtube.com/watch?v=79OEQLHnGOE 

Rada Evropské unie 
- též Rada ministrů 

- zastoupení všech členských států 

- přijímá legislativu společně s Evropským parlamentem 

- v předsednictví Rady se střídají státy po šesti měsících 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_ZJXUaDkOnY 

 

Evropský parlament 
- společně s Radou Evropské unie přijímá legislativu 

- 751 poslanců, kteří reprezentují svou zem 

- voleni přímou volbou 

- sídlem je Štrasburk, ale zasedají i v Bruselu 

- základní pravomoci: a) legislativní – spolurozhodování na legislativním procesu 

                                     b) rozpočtová – schvaluje rozpočet a kontroluje využití peněz 

                                     c) kontrolní – dohlíží na všechny aktivity Unie, volí předsedu Komise 

Evropská rada 
- členy jsou hlavy států nebo předsedové vlád 

- předseda ER je volen na 2,5 roku 

- hl. úkol: dává Evropské unii nezbytné podněty pro rozvoj a vymezuje její priority 

- schází se 4x ročně 

- zveřejňuje zprávu o pokroku v EU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=79OEQLHnGOE
https://www.youtube.com/watch?v=_ZJXUaDkOnY


Evropská komise 
- nadnárodní orgán 

- úkoly:  

a) prosazuje obecné zájmy EU tím, že navrhuje a vymáhá dodržování právních předpisů  

b) předkládá návrhy nových právních předpisů 

c) přiděluje finanční prostředky z EU 

d) reprezentuje EU v zahraničí 

- složená z komisařů – z každé členské země jeden zástupce 

Soudní dvůr evropské unie 
- funkce: zajistit, aby bylo právo EU vykládáno a uplatňováno stejným způsobem ve všech 

zemích EU  

- zajistit, aby země a orgány EU dodržovaly právní předpisy Unie  

- úkoly:  

a) výklad práva 

b) vymáhání práva 

c) zrušení právního předpisu EU 

d) zajištění činnosti ze strany orgánů EU 

e) postihy orgánů EU  

- sídlo v Lucemburku 

- z každé členské země jeden soudce 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NfFu9xcb1PY&list=PLrkJgoCPSGwxZ7Nb8cLiCCaE1b0zvJ

NG0  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NfFu9xcb1PY&list=PLrkJgoCPSGwxZ7Nb8cLiCCaE1b0zvJNG0
https://www.youtube.com/watch?v=NfFu9xcb1PY&list=PLrkJgoCPSGwxZ7Nb8cLiCCaE1b0zvJNG0

