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Tomorrow’s Europe of 25 9 kwietnia 2003 roku Parlament Europejski poparł ogromną 

większością głosów piąte poszerzenie Unii Europejskiej. 

Przedsięwzięcie  nie mogłoby dojść do skutku bez tej zgody.

16 kwietnia na szczycie Rady Europejskiej w Atenach 

podpisano traktaty akcesyjne. 

Po niespełna 15 latach od upadku muru berlińskiego, w 

maju 2004 roku Unia Europejska poszerzy się o 10 nowych 

państw: Cypr, Republikę Czeską, Estonię, Węgry, Łotwę, Litwę, 

Maltę, Polskę, Słowację i Słowenię. W ten sposób liczba państw 

członkowskich zwiększy się z 15 do 25, a populacja Wspólnoty 

wzrośnie z 380 do 455 milionów. W 2007 do 25 państw 

członkowskich mają dołączyć Bułgaria i Rumunia. Również Turcja 

została oficjalnie uznana za państwo kandydujące.

Kraj kandydujący do wejścia do Unii Europejskiej musi 

spełniać następujące kryteria: ma być państwem  

demokratycznym respektującym prawa człowieka i prawa 

mniejszości, powinien wyróżniać sie sprawną i efektywną 

gospodarką mogącą konkurować z krajami Unii, oraz sprostać 

zadaniom włączenia prawodawstwa europejskiego do 

ustawodawstwa krajowego. 
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Europa 25 państw



Tomorrow’s Europe of 25 W stronę pokoju, wolności i demokracji
Jak powiedział Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, 

Pat Cox, „Rozszerzenie jest osiągnięciem politycznym 

zwienczającym staranie tego pokolenia Europejczyków. 

(...) Słowo „podział” musimy wpisać do przeszłości Europy. 

Dając zielone światło dla rozszerzenia, Parlament Europejski 

zdecydował położyć kres naznaczonej podziałami Europie 20 

wieku i dać początek Europie 21 wieku zbudowanej na 

wspólnych wartościach.

Najważniejsze z tych wartości to: pokój, wolność, 

demokracja, sprawiedliwość, poszanowanie praw człowieka 

i praw mniejszości, postęp gospodarczy i społeczny, wspólnota 

różnorodności.

W stronę większego dobrobytu
Perspektywa rozszerzenia już teraz wywiera w państwach 

kandydujących konkretne rezultaty. Wzrost gospodarczy 

w tych krajach od paru lat utrzymuje się na poziomie blisko 

4% rocznie.

Wejście na rynek europejski ponad 75 milionów nowych 

konsumentów w 2004 roku przyczyni się do wzrostu 

powszechnego dobrobytu oraz, w konsekwencji, do stabilizacji 

politycznej na kontynencie. Nowa „25” będzie reprezentować 

27% światowego bogactwa (Stany Zjednoczone - 31%, 14% 

Japonia, 5,5% Rosja). 

5

Wstępując do Unii Europejskiej



Jeśli statystyki nie mówią wszystkiego, należy podkreślić, 

że w Grecji, Hiszpanii, Irlandii i  Portugalii dochód na osobę 

wzrastał w tempie dwukrotnie wyższym w porównaniu ze 

średnią unijną właśnie po wstąpieniu tych krajów do Unii 

Europejskiej. Stanowi to potwierdzenie faktu, że członkowstwo 

w Unii Europejskiej jest dobrym bodźcem do rozwoju 

gospodarki.

Od 1989 roku było wiele programów mających na celu 

przygotowanie nowych Krajów Członkowskich do wstąpienia 

w struktury europejskie. Programy te mają na celu usprawnienie 

administracji, dostosowanie legislacji, finansowanie rozwoju 

regionalnego i rozwoju obszarów wiejskich, inwestycje w 

środowisko i sieci transportowe oraz stopniowe włączanie w 

różne dziedziny działalności Unii Europejskiej.

W latach 2004-2006 Unia Europejska przeznaczy ponad 40 

milionów € dla nowych Krajów Członkowskich. 

Korzystając z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

będzie można pomóc regionom szczególnie opóźnionym w 

porównaniu ze średnią unijną. Wspomniane 40 milionów € 

stanowi 3% rocznego Produktu Krajowego Brutto. 

Tak czy inaczej, niekwestionowane  korzyści z członkowstwa to 

przemiany polityczne i gospodarcze.
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W stronę wyższego standardu życia   

Unia Europejska niepodważalnie przyczynia się do polepszenia 

komfortu życia poprzez: zapewnienie pokoju oraz przestrzeganie 

praw człowieka, zwalczanie przestępczości zorganizowanej oraz 

terroryzmu, tworzenie większego obszaru wolności, rozwoju oraz 

wprowadzanie surowych norm ochrony środowiska, bezpieczną 

żywność oraz bezpieczeństwo nuklearne.

W stronę różnorodności kulturowej 
Unia Europejska kładzie nacisk na poszanowanie różnorodności 

kulturowej. Jedność w różnorodności czyni państwa tworzące 

Unię silniejszymi. Decyzje są podejmowane w sposób 

demokratyczny, istnieje również szerokie pole do negocjacji.



Tomorrow’s Europe of 25 Unia Europejska cieszy się ponad pięćdziesięcioletnia 

historią. Na początku tworzyły ją: Belgia, Francja, Niemcy, 

Włochy, Luksemburg i Holandia. Następnie w 1973 roku 

pojawiły się Dania, Irlandia i Wielka Brytania, Grecja w 1981, 

Hiszpania i Portugalia w 1986, a Austria, Finlandia i Szwecja 

w 1995. 

Z upływem czasu wspólna polityka Unii Europejskiej stopniowo 

poszerzała swój zakres. Począwszy od wspólnej polityki 

gospodarczej i handlowej szerokim zakresem działalności 

objęto również kwestie polityczne i obronne, wymiaru 

sprawiedliwości i współpracy policyjnej, jak również kwestie 

ochrony praw człowieka.

Obecnie większość legislacji państw członkowskich 

przyjmowana jest w oparciu o decyzje podejmowane na 

poziomie Wspólnoty. Unia Europejska przyjęła w tym 

względzie złotą regułę: podejmuje działania jedynie wówczas, 

gdy może to robić skuteczniej niż każde z państw członkowskich 

osobno. Aby zapewnić jej sprawne działanie również w 

gronie 25 państw, Unia Europejska ma przyjąć swoją Konstytucję.
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50 lat Europy



Tomorrow’s Europe of 25 W miarę postępowania integracji europejskiej Parlament 

Europejski systematycznie poszerzał swoje uprawnienia. 

Obecnie sprawuje on władzę podobną do tej, sprawowanej przez 

parlamenty narodowe. Wspólnie z Radą Ministrów ustanawia 

nowe prawo. Parlament Europejski ma więc wpływ na sprawy 

bezpośrednio dotyczące Europejczyków. Stanowi to dobry 

powód do udziału w wyborach do PE.

Deputowani do Parlamentu Europejskiego, wybierani od 1979 

roku co 5 lat zajmują miejsca nie według narodowości, ale 

według przynależności do grup politycznych. Obecnie w 

Parlamencie zasiada siedem ugrupowań politycznych oraz 

grupa niezrzeszonych. Praca w Parlamencie odbywa się w 

11 oficjalnych językach Unii Europejskiej; będzie ich 20 w 

roku 2004.

Parlament Europejski jest miejscem dyskusji i podejmowania 

decyzji, gdzie w sposob demokratyczny scieraja sie tendencje 

polityczne i postawy narodowe.
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Parlament Europejski - 
w imieniu demokracji 



Tomorrow’s Europe of 25 Po podpisaniu traktatów akcesyjnych w maju 2003 

roku, Parlament Europejski zaprosił 162 obserwatorów 

reprezentujących parlamenty narodowe państw, które staną 

się członkami Unii Europejskiej w 2004 r. Obserwatorzy 

ci, będący jednocześnie deputowanymi do parlamentów 

narodowych, już teraz biorą udział w posiedzeniach Parlamentu 

Europejskiego, debatach komisji parlamentarnych i grup 

politycznych, do których należa.

W czerwcu 2004 r. obywatele nowych państw członkowskich, 

którzy będą już wtedy także obywatelami Unii Europejskiej, 

wybiorą swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego.

PE, w którym zasiada dziś 626 deputowanych, w 2004 r. będzie 

liczył ich 732 - 162 z nowych państw członkowskich.

Parlament Europejski w czerwcu 2004r.

                                              Liczba miejsc

Polska                                             54

Węgry                                             24

Republika Czeska                    24

Słowacja                                       14

Litwa                                               13

Łotwa                                               9

Słowenia                                         7

Cypr                                                   6

Estonia                                             6

Malta                                                5
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732 deputowanych do Parlamentu 
Europejskiego w 2004 r.



Tomorrow’s Europe of 25 Większość prawodawstwa europejskiego jest uchwalana 

wspólnie przez Parlament Europejski i Radę Ministrów; 

uchwala również budżet. Wybierany co 5 lat, Parlament 

Europejski ma wpływ na liczne decyzje dotyczące Europejczyków.

Rada Europejska, w której skład wchodzą głowy państw lub 

rządów oraz Przewodniczący Komisji Europejskiej, ustala 

regularnie na swoich szczytach główne kierunki polityki UE. O 

swojej działalności informuje ona Parlament Europejski, który 

wydaje pod jej adresem zalecenia.

Komisja Europejska ma inicjatywę prawodawczą i czuwa nad 

wprowadzaniem ustanowionych polityk. Kadencja trwa 5 lat. 

Komisarze Europejscy sa niezależni. Parlament Europejski 

sprawuje kontrolę nad działalnością Komisji i może uchwalić 

wobec niej wotum nieufności.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości czuwa nad przestrzeganiem 

prawa i legislacji wspólnotowej. Ma on prawo nakładania sankcji
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Unia Europejska i jej instytucje


