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EVROPSKA UNIJA

Skupaj do uspeha

Države članice Evropske unije že več kot pol stoletja živijo v miru. Unija 

je utemeljena na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, 

demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic. 

Njeni državljani se lahko prosto gibljejo po celotnem območju Unije. 

Trgovinskih ovir ni več. Dvanajst držav članic uporablja skupno valuto 

evro. Evropska unija je eno od najuspešnejših gospodarstev na svetu.

Z združenimi močmi so države članice gospodarsko uspešnejše in politično 

močnejše. Pri tem so Evropski uniji v veliko pomoč njene institucije, 

lastna zakonodaja in proračun.

Večina nove zakonodaje držav članic temelji na odločitvah Evropske unije, 

kar kaže na pomen, ki ga imajo evropski zakoni v vsakdanjem življenju 

njenih državljanov.

Leta 2003 je proračun Evropske unije znašal 97,5 milijarde evrov, kar je 1 odstotek 
njenega BDP. Približno enako vsoto denarja so istega leta porabili turisti v Franciji.
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2004 

Leto prelomnic

V letu 2004 bodo Evropsko unijo 

zaznamovali trije ključni dogodki :

Širitev EU
Petnajst let po padcu berlinskega zidu se bo Evropski uniji pridružilo deset 

novih držav : Ciper, Češka, Estonija,  Latvija, Litva, Madžarska,  Malta, Poljska, 

Slovaška in Slovenija. Od 1. maja 2004 bo Unija štela 25 držav članic.

Evropska ustava
Ob povečanju svojega članstva bo Evropska unija na novo opredelila 

svoje temeljne vrednote, ugotovila, kakšno prihodnost si želijo Evropejci, 

in vnovič pretehtala vloge svojih institucij in postopke odločanja. 

Na podlagi tega bodo države članice sprejele Pogodbo o Ustavi za Evropo.

Evropske volitve
Volitve poslancev v Evropski parlament bodo potekale junija 2004. 

Novoizvoljeni parlament bo štel 732 poslancev, ki bodo zastopali 455 milijonov 

prebivalcev iz 25 držav članic.

Leta 2001 je bruto proizvod Evropske unije znašal 8.827 milijard evrov. 
Istega leta je bruto proizvod ZDA znašal 11.257 milijard evrov.

Evropski parlament je odigral pomembno vlogo pri delu Konvencije o prihodnosti 
Evrope, ki je potekala v letih 2002 in 2003. Namen Konvencije je bil pripraviti osnutek 
Ustave za Evropo.
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INSTITUCIJE EVROPSKE UNIJE

Igralska zasedba EU

Vsaka institucija igra svojo vlogo v Evropski uniji.

Evropski parlament
Skupaj s Svetom EU sprejema večino evropskih zakonov in potrjuje proračun 

Evropske unije. Ima torej precejšen vpliv na vsakdanje življenje Evropejcev. 

Volitve v Evropski parlament so vsakih pet let.

Evropski svet
Sestavljajo ga voditelji držav in vlad ter predsednik Evropske komisije. 

Svet obravnava priporočila Evropskega parlamenta in oblikuje splošne 

usmeritve Evropske unije.

Svet EU
Skupaj z Evropskim parlamentom sprejema zakonodajo. Sestavljen je 

iz ministrov držav članic. Udeležba ministrov na zasedanjih Sveta je odvisna 

od obravnavanega področja (kmetijstvo, finančne zadeve, splošne zadeve, 

zunanji odnosi ipd.).

Evropska komisija
Pripravlja predloge evropskih zakonov, skrbi za izvajanje zakonodaje 

in proračunske politike. V njej so predsednik Komisije in komisarji, ki so pri 

opravljanju svojih nalog neodvisni in ne smejo zahtevati niti sprejemati 

navodil od posameznih vlad ali drugih organov držav članic. Komisija ima 

petletni mandat. Delo Komisije nadzira Evropski parlament, ki ji lahko 

izglasuje nezaupnico.

Sodišče Evropskih skupnosti
Zagotavlja pravilno tolmačenje in dosledno izvajanje evropskega 

pravnega reda in ima pravico kaznovati kršitelje.

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET

Zakonodajni tandem

Evropska komisija predlaga zakone, o katerih skupaj odločata Evropski 

parlament in Svet EU. Zakoni nastajajo v več fazah, z največ tremi branji v 

Evropskem parlamentu. 

V prvem branju Evropski parlament in Svet podata svoja stališča do predloga 

Komisije in predlagata morebitne spremembe. Če se ne moreta zediniti, 

gre predlog zakona v drugo branje. Če tudi po tem ni soglasja, predložita 

delegaciji Parlamenta in Sveta besedilo zakona v presojo Spravnemu odboru. 

V tem postopku sodeluje tudi Komisija. Če še vedno ni soglasja ali če 

Parlament zavrne ponujeni kompromis, se zakon ne sprejme.

Če pa spravni postopek pripelje do skupnega besedila – kar se najpogosteje 

tudi zgodi – izvede Evropski parlament tretje branje in sprejme zakon.
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EVROPSKI PARLAMENT

pod drobnogledom

Evropski poslanci delajo v Strasbourgu, 

kjer je sedež Evropskega parlamenta, in v Bruslju. 

Svoje naloge opravljajo :

v poslanskih skupinah, 

v katerih so poslanci združeni glede 

na politično pripadnost, pri čemer njihova 

nacionalnost ni pomembna. 

v parlamentarnih odborih, 

kjer se pripravljajo za plenarna zasedanja. 

na plenarnih zasedanjih, 

ki potekajo 12-krat na leto v Strasbourgu, 

nekaj krajših sej pa poteka tudi v Bruslju.

Delo Evropskega parlamenta poteka v vseh uradnih jezikih. 

Teh je trenutno 11, po širitvi leta 2004 pa jih bo 20. S spoštovanjem jezikov 

vseh držav članic Evropski parlament krepi demokracijo in izraža svojo 

podporo kulturni raznolikosti Evrope.

Evropski parlament ima svoj sekretariat, evropski poslanci imajo 

parlamentarne pomočnike, poslanskim skupinam pa pomaga njihovo 

lastno osebje. 

Leta 2003 so institucije Evropske unije za svoje delovanje porabile 5,3 milijarde evrov 
oziroma nekaj manj od vsote, ki sta jo Japonska in Koreja porabili za izgradnjo novih 
stadionov za svetovno prvenstvo v nogometu leta 2002.

 

Ali želite...

vzpostaviti stik z evropskim poslancem?
Podatke o poslancih lahko najdete na spletnih straneh 

Evropskega parlamenta www.europarl.eu.int, kjer so objavljeni 

tudi številni dokumenti : mnenja, poročila, zapisniki s sej, 

obvestila za medije ipd.

izvedeti več o svojih pravicah?
Kakšne možnosti imate za življenje, delo, potovanje ali študij 

v Evropski uniji? Kakšna so stališča in zakonodaja Unije na tem 

področju? Odgovore na vsa ta vprašanja lahko najdete 

na spletni strani »Europe-Direct« www.europa.eu.int/citizens

več informacij o Evropski uniji?
Dobite jih lahko v informacijski pisarni Evropskega parlamenta, 

na predstavništvu Evropske komisije ali v evropskih informacijskih 

središčih v svoji državi.

izpostaviti vprašanja, ki vas pestijo?
Posamezni državljani ali združenja lahko svoje nezadovoljstvo 

z razmerami na določenem področju, ki jih neposredno zadeva 

in je v pristojnosti Evropske unije, izrazijo v obliki peticije, 

ki jo lahko vložijo na spletnem naslovu : 

www.europarl.eu.int/petition/petition_en.htm
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KAKŠNE KORISTI IMAJO PRAVZAPRAV 
DRŽAVLJANI OD EVROPSKEGA PARLAMENTA?

Evropski parlament skupaj s Svetom sprejema evropske 

odločitve. S slednjimi se lahko strinjate ali pa tudi ne. Dejstvo 

pa je, da se te odločitve dotikajo veliko področij vašega 

vsakdanjega življenja in da jih sprejemajo poslanci, ki ste jih 

vi izvolili. Evropski parlament ima torej neposreden vpliv na 

življenje Evropejcev. To je več kot dober razlog za udeležbo 

na volitvah !

Nekaj dosežkov evropskega parlamenta

SPREMEMBE NA PODROČJU PODJETNIŠTVA : 
posvetovanje z delavci
Če se javna ali zasebna podjetja soočajo z organizacijskimi spremembami 

ali če so ogrožena delovna mesta, morajo delodajalci svoje zaposlene s tem 

seznaniti in se z njimi posvetovati. To je predpis Evropske unije, ki je začel 

veljati marca 2002. Sprva je veljal za podjetja z več kot 100 zaposlenimi, 

Evropski parlament pa je to število znižal na 50 in državam članicam naložil, 

da strogo ukrepajo proti podjetjem, ki ne izpolnjujejo te obveznosti.

GORIVA : slovo od žvepla
Vsebnost žvepla v bencinu in dizelskem gorivu zvišuje emisije strupenih 

snovi, ki škodujejo tako zdravju ljudi kot tudi okolju. Evropski parlament in 

Svet sta se odločila, da zmanjšata najvišjo dovoljeno vsebnost žvepla 

s 50 na 10 mg/kg. Ta ukrep bo zmanjšal učinke toplogrednih plinov, znižal 

stopnjo umrljivosti zaradi bolezni dihal za 5odstotkov in število smrtnih 

primerov zaradi bolezni srca in ožilja za 2odstotka. Od leta 2009 pa bo 

dovoljena samo uporaba goriva brez žvepla. Velike zasluge za to ima 

Evropski parlament, saj si je zelo prizadeval, da prepoved vsebnosti žvepla 

začne veljati dve leti prej, kot je bilo sprva predvideno. 
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ELEKTRONSKI ODPADKI : strog nadzor in odgovorno ravnanje
Električne in elektronske naprave, kot so gospodinjski aparati, tiskalniki, 

svetilke, računalniki, televizijski aparati, telefoni, električno orodje, kosilnice, 

elektronske video igre ipd. v Evropski uniji vsako leto ustvarijo približno 

6 milijonov ton odpadkov. Te odpadke je treba odstraniti tako, da ne 

bodo škodovali okolju, kar bo – na tem je Evropski parlament še posebej 

vztrajal – odgovornost posameznih proizvajalcev. Ta odločitev Evropskega 

parlamenta in Sveta bo začela veljati avgusta 2004.

TOBAK : poglejmo resnici v oči
Novi ukrepi, uvedeni leta 2004, so usmerjeni v zmanjšanje umrljivosti 

zaradi kajenja in učinkov pasivnega kajenja, kar naj bi dosegli z znižanjem 

vsebnosti nikotina in katrana v cigaretah, s prepovedjo zavajajočih oznak, 

kot so «mild», «light», «ultra-light» ipd., ter z obveznostjo opremljanja 

cigaretnih škatlic z jasnimi in izrecnimi opozorili o posledicah kajenja 

kot na primer «kadilci umirajo mlajši» ali «kajenje povzroča smrt zaradi 

pljučnega raka». Tudi v tem primeru je bil Evropski parlament tisti, ki si je 

v okviru zakonodajnega postopka prizadeval za čim strožje ukrepe.

KOZMETIKA : etična proizvodnja
Na zahtevo Evropskega parlamenta bo od leta 2009 v kozmetični industriji 

v Evropski uniji prepovedano opravljanje poskusov na živalih in trženje 

izdelkov, pridobljenih na podlagi takih poskusov, če bodo na voljo 

druge možnosti. Od leta 2013 pa bo prodaja kozmetičnih izdelkov, razvitih 

s pomočjo poskusov na živalih, popolnoma prepovedana. Poleg tega 

se bo okrepilo obveščanje potrošnikov na tem področju, kar je še eden od 

dosežkov Evropskega parlamenta.
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SOCRATES : študenti brez meja
Erasmus je del večjega izobraževalnega programa, znanega pod imenom 

Socrates. Program Erasmus daje študentom možnost, da del svojega študija 

opravijo v eni od sedanjih ali prihodnjih držav članic Evropske unije. 

Evropski parlament je proračun Socratesa za obdobje 2000-2006 zvišal 

s 1.400 na 1.850 milijonov evrov.

TANKERJI : obvezno dvojno dno
Leto 2002: nasedli tankerji, onesnažene obale, uničeni živalski in rastlinski 

svetovi, razdejana območja – zgodba, ki smo jo že velikokrat slišali. Vendar 

je Evropska unija hitro ukrepala. Evropski parlament in Svet sta že v prvem 

branju sprejela zakon, ki od poletja leta 2003 prepoveduje tankerjem, 

ki prevažajo težka goriva in imajo le enojno dno, vstop v Evropsko unijo.



www.europarl.eu.int
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