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V vesolju je mnogo zvezd. Okoli 
nekaterih zvezd krožijo 

planeti. Naša Zemlja je 
planet. Zvezda, okoli 
katere kroži, je Sonce.

To je Zemlja. Na Zemlji je morje in 
kopno. Veliki kosi kopnega se imenujejo 

celine ali kontinenti. Ena od celin je Evropa.

Ljudje na Zemlji živimo  
v različnih državah. 

Naša država je Slovenija.

KAJ JE EVROPSKA UNIJA?

TUKAJ JE 
SLOVENIJA.

Stari Grki so besedo Evropa uporabljali za imenovanje celine Evrope in še pogosteje za imenovanje večjega dela ozemlja, 
ki ga danes imenujemo Balkanski polotok. Do prve široko uveljavljene rabe besede Evropa je prišlo v 14. in 15. stoletju. 
Takrat so s pojmom Evropa začeli enačiti in nadomeščati latinsko »krščanstvo« oz. »kristjanstvo«. V 18. stoletju so si nekateri 
intelektualci »Evropo« zamišljali kot (kon)federalno državo z isto versko podlago, običaji, načeli javnega prava in politike ter 
z istimi viri gospodarstva, zlasti trgovine. Evropa je torej pomenila politično-civilizacijsko obliko in se je nanašala predvsem 
na »Zahodno Evropo«, danes pa je ta pojem razširjen na celoten evropski geografski prostor vse do Urala.



V Evropi je veliko držav. 28 evropskih držav je povezanih  
v Evropsko unijo. 

Evropska unija je nastala pred 60 leti.
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Današnje posplošeno pojmovanje Evrope oz. »evropskega« se zaradi preteklega pojmovanja mnogokrat navezuje na pojem 
»Evropska unija«, vendar teh dveh pojmov ne smemo enačiti. »Evropa« se nanaša tudi na kategorije zunaj Evropske unije.
23. marca državljani Evropske unije praznujemo obletnico podpisa Rimske pogodbe, s katero je bila ustanovljena Evropska 
gospodarska skupnost (EGS). Rimsko pogodbo je leta 1957 podpisalo šest ustanovnih članic, ki so z aktivnejšim gospodarskim 
povezovanjem želele preseči konflikte 2. svetovne vojne. Z razvojem sodelovanja na političnem, varnostnem, socialnem, 
kulturnem in drugih področjih je EGS hitro presegla svoje okvire in se razvila v še vedno nadgrajujočo se Evropsko unijo, ki 
združuje že 28 držav. Slovenija je postala njena članica 1. maja 2004. 

AT – Avstrija, BE – Belgija, BG – 
Bolgarija, CY – Ciper, CZ – Češka, DK 
– Danska, EE – Estonija, FI – Finska, FR 
– Francija, EL – Grčija, HR – Hrvaška, 
IE – Irska, IT – Italija, LV – Latvija, 
LT – Litva, LU – Luksemburg, HU – 
Madžarska, MT – Malta, DE – Nemčija, 
NL – Nizozemska, PL – Poljska, PT 
– Portugalska, RO – Romunija, SK – 
Slovaška, SI – Slovenija, ES – Španija, 
SE – Švedska, UK – Združeno kraljestvo 
Velike Britanije in Severne Irske



EVROPSKA UNIJA JE KOT VELIK VRT
Predstavljaj si, da je Evropska unija velik vrt. Vsaka država je 
gredica, prebivalci držav pa so vrtnarji.
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POIŠČI NA SLIKI:

Evropska unija je skupnost podobno mislečih držav, ki temelji na načelih svobode, demokracije, 
spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravne države. V Evropski uniji se dosledno 
spoštuje nacionalno identiteto držav članic in njihovo enakopravnost. Cilj Unije je krepitev miru, njenih 
vrednot in blaginje njenih narodov.



Čeprav vrtnarji obdelujejo vsak svoje 
gredice, jih zanimajo skupne stvari.  
Na primer, kje dobiti vodo za pitje  
in zalivanje gredic.

Namen Evropske unije je, da z vzpostavitvijo notranjega  trga in ekonomske in monetarne unije ter z izvajanjem skupnih 
politik spodbuja skladen, uravnotežen in trajnosten razvoj gospodarskih dejavnosti, visoko stopnjo zaposlenosti in socialne 
varnosti, enakost med spoloma, trajno in stabilno rast, visoko stopnjo konkurenčnosti, visoko raven varstva in izboljšanje 
kakovosti okolja, zvišanje ravni in kakovosti življenja ter ekonomsko in socialno povezanost in solidarnost med državami 
članicami. Bori se proti socialni izključenosti in diskriminaciji ter spodbuja socialno pravičnost in varstvo, enakost žensk in 
moških, solidarnost med generacijami ter varstvo pravic otrok. 3



POTREBUJEMO ČISTO VODO
Vsi, ki so na vrtu, so med seboj 

enakopravni. To se pravi, da vsak od njih 
lahko predlaga, kje bi dobili čisto vodo, ki jo 

potrebujejo. A ljudi je preveč, da bi se vsi naenkrat 
zbrali in dogovorili, kje bi dobili čisto vodo. Zato vrtnarji  

na vsaki gredici izberejo najboljši predlog.
Vrtnarji na vsaki gredici izberejo svojega predstavnika. Ta bo 
predstavnikom drugih gredic povedal, kaj so se dogovorili.  
Vsi predstavniki se dobijo na skupnem prostoru.

Večkrat na leto se sestanejo predsedniki vlad in držav Evropske unije. Tako srečanje imenujemo Evropski svet, v vsakdanjem 
jeziku pa mu pravimo tudi »vrh EU«. Evropski svet je najpomembnejši organ Evropske unije. Na srečanjih Evropskega sveta 
odločajo o načelnih vprašanjih prihodnje skupne politike (sem spadajo, denimo, vprašanja o sprejemanju novih članic). Evropska 
komisija je politično neodvisna institucija, ki zastopa EU in se zavzema za interese EU kot celote. Na številnih področjih je 
gonilna sila institucionalnega sistema EU: predlaga zakonodajo, politike in programe ukrepanja. Zadolžena je za izvajanje 
odločitev Evropskega parlamenta in Sveta.4



Na koncu se vsi predstavniki odločijo, kateri predlog je najboljši.  
Skupaj bodo zbrali tudi denar in pomagali pri delu.

Svet Evropske unije je osrednji zakonodajni organ Evropske unije, zato ga pogosto označujejo kot najmogočnejši organ Unije.  
V njem se sprejemajo evropski predpisi. Pri zakonskih odločitvah mora Svet EU upoštevati mnenje Evropskega parlamenta in 
predloge Evropske komisije. Njegovih sej se udeležujejo vladni ministri vseh držav članic, zato ga imenujejo tudi Svet ministrov. 
V Svetu so zastopana različna mnenja in predlogi držav članic Evropske unije. Na podlagi teh predlogov sprejema Svet 
kompromisne ukrepe, ki jih pripravi Evropska komisija. Skupni ukrepi obravnavajo posebne situacije, v katerih je potrebno 
ukrepanje Evropske unije (okoljske spremembe, boj proti organiziranemu kriminalu ...). V teh ukrepih so določeni njihovi 
cilji, obseg in sredstva, ki morajo biti na razpolago Uniji, po potrebi pa tudi njihovo trajanje in pogoji za njihovo izvajanje. 5

SVET EVROPSKE UNIJE



EVROPSKI PARLAMENT

Tako kot vrtnarji na velikem vrtu se moramo tudi prebivalci 
Evropske unije med seboj dogovarjati. Naši predstavniki se 
imenujejo evropski poslanci. Skupni prostor, kjer se dogovarjajo,  
je Evropski parlament.
Na sestanek vrtnarjev je prišlo 28 predstavnikov, iz vsake gredice 
po eden. Tudi držav Evropske unije je 28, a poslancev je 751.  
Iz držav, kjer živi veliko ljudi, je v parlamentu več poslancev,  
iz držav, kjer je manj ljudi, pa manj. 

Evropski parlament je parlamentarni organ Evropske unije (EU). Parlament v sedanji sestavi je bil izvoljen leta 2014, v njem 
pa je 751 poslancev iz 28 držav članic EU. Tretjina izmed njih so ženske. Pri večini zakonodajnih odločitev ima Parlament 
pravico do soodločanja. Skupaj s Svetom je pristojen za sprejemanje zakonodaje in izvaja demokratični nadzor nad vsemi 
institucijami EU, zlasti nad Komisijo. Pristojen je za odobritev ali zavrnitev imenovanja predsednika Komisije in komisarjev ter 
lahko izreče nezaupnico Komisiji kot celoti. Skupaj s Svetom je pristojen za proračun in lahko zato vpliva na porabo sredstev 
EU. Na koncu proračunskega postopka sprejme ali zavrne proračun v celoti. Od leta 1979 njegove poslance neposredno volijo 
državljani posameznih držav članic. »Evropske volitve« so vsakih pet let v vseh državah članicah hkrati. Naslednje bodo junija 
2019. Evropski parlament s sedežem v Strasbourgu ima tri kraje dela: Bruselj, Luxembourg in Strasbourg. 6



Evropski poslanci se ne pogovarjajo le o čisti vodi. Odločajo se tudi 
o vseh drugih rečeh, ki so pomembne za vse nas, ki živimo v Evropi.

Sveta EU ne smemo enačiti s Svetom Evrope. V Svetu Evropske unije se sprejemajo evropski predpisi. Svet Evrope, ki ima sedež 
v Strasbourgu, pa si prizadeva predvsem za varstvo človekovih pravic po svetu in ni institucija Evropske unije. 
Evropski parlament si pristojnost odločanja deli s Svetom Evropske unije. Tak postopek sprejemanja zakonodaje v Evropski uniji 
imenujemo redni zakonodajni postopek. Poleg pomembne vloge v zakonodajnem postopku pa deluje Evropski parlament tudi 
zunaj institucionalnih okvirov. Tako opozarja na kršitve človekovih pravic in se med drugim zavzema za rasno, nacionalno in 
versko enakopravnost.    7

Slovenija ni najmanjša država. Naših poslancev v Evropskem 
parlamentu je 8.



EVROPSKO DRŽAVLJANSTVO

Kdor živi v eni od držav Evropske 
unije, je evropski državljan. Tudi 
mi, ki živimo v Sloveniji, smo 
evropski državljani. In tudi TI 
si evropski državljan, evropska 
državljanka. 

Prebivaš lahko v vsaki državi, 
ki je članica Evropske unije.

Evropsko državljanstvo ne zamenjuje nacionalnega državljanstva, temveč ga dopolnjuje. Vsak državljan Evropske unije ima pravico, 
da se prosto giblje in se zadržuje v kateri koli državi članici. Imeti mora enake pravice kot njeni matični državljani in v primerjavi  
z njimi ne sme biti zapostavljen. 8

Ti lahko hodiš v šolo, tvoji starši 
pa v službo tudi v drugih državah 
Evropske unije, ne le v Sloveniji.

V vsaki od držav Evropske unije 
se lahko zdraviš.



V vsaki od držav Evropske unije lahko odrasli izbirajo 
evropske poslance. Temu rečemo, da volijo evropske 
poslance. Lahko so izvoljeni tudi sami. 

Vsak evropski državljan lahko naslovi vprašanje ali peticijo na Evropski parlament ali predsednika Evropskega parlamenta.  
To lahko storijo tudi osebe, ki prebivajo na ozemlju Evropske unije in niso državljani države članice Evropske unije. Ker vsaka 
država Evropske unije nima povsod po svetu lastnih veleposlaništev ali konzularnih predstavništev, se lahko državljani Evropske 
unije, ki v tujini potrebujejo pomoč, obrnejo tudi na konzulate drugih držav članic. 9

Potuješ lahko v katero koli 
državo Evropske unije.

Vsak evropski državljan se 
lahko pritoži na Sodišče 
Evropskih skupnosti, če meni, 
da se mu je zgodila krivica.

V večini 
evropskih  
držav lahko 
plačuješ z evri.



ZASTAVE DRŽAV EVROPSKE UNIJE

Evropska unija ni zvezna država, kot so to Združene države Amerike. Prav tako tudi ni samo organizacija za sodelovanje med vladami, 
kot so to Združeni narodi. Pravzaprav je edinstvena ali sui generis. Države članice Evropske unije ostanejo neodvisne suverene države, 
vendar svojo suverenost združujejo, da pridobijo moč in svetovni vpliv, kakršnih nobena od njih ne bi mogla imeti samostojno. 
Združevanje suverenosti v praksi pomeni, da države članice del svojih pooblastil pri odločanju prenesejo na skupne evropske 
institucije, ki so jih ustanovile, tako da o posebnih zadevah skupnega interesa lahko demokratično odločajo na evropski ravni.10
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IZ KATERIH DRŽAV SO OTROCI NA SLIKI?
OPAZUJ OTROKE IN ZASTAVE. 
OBLAČILA OTROK SO 
PODOBNIH BARV KOT  
BARVE NJIHOVIH  
ZASTAV. POKAŽI  
USTREZNO ZASTAVO  
IN POVEJ, IZ KATERE  
DRŽAVE JE OTROK.
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V Evropski uniji velja »načelo subsidiarnosti«, kar pomeni, da mora Evropska unija sprejemati odločitve, ki so čim bližje državljanom.  
Z drugimi besedami, Evropska unija ukrepa le v primeru, če je njeno delovanje učinkovitejše od ukrepov, sprejetih na lokalni, 
regionalni in državni ravni, oziroma v zadevah, ki so v njeni izključni pristojnosti.
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EVROPSKI BANKOVCI
POVEŽI SPREDNJO IN HRBTNO STRAN VSAKEGA BANKOVCA.

Od 1. januarja 2002, ko je bil uveden evro, že več kot 330 milijonov državljanov Evropske unije pri svojih nakupih plačuje s skupno 
valuto. Slovenija je v evrsko območje vstopila 1. januarja 2007. Danes je evro uradno plačilno sredstvo v devetnajstih državah, 
članicah Evropske unije. Za monetarno politiko je odgovorna Evropska centralna banka s sedežem v Frankfurtu v Nemčiji. 14



POVEŽI ENAKA KOVANCA.

KOVANCI
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POJMI, POVEZANI Z EVROPSKO UNIJO 
IN EVROPSKIM PARLAMENTOM

Evropski parlament je edina neposredno izvoljena institucija EU in 
ena največjih demokratičnih skupščin na svetu. 751 evropskih poslancev 
predstavlja vas, državljanke in državljane. Evropski parlament ima sedež v 
Strasbourgu, vendar deluje tudi v Bruslju in Luxembourgu.

Pristojnosti in naloge Evropskega parlamenta
Evropski parlament je v zadnjih desetletjih postopoma pridobival vse več 
pristojnosti in je sedaj kot sozakonodajalec udeležen pri sprejemanju sko
raj celotne zakonodaje EU. Skupaj s Svetom EU spreminja in sprejema pre
dloge Komisije. Nadzira tudi delo Komisije in sprejema proračun Evropske 
unije. EP aktivno sodeluje predvsem na področjih varstva okolja, pravic 
potrošnikov, enakih možnosti, dostopa do znanja, carinskega sodelova
nja, prometa, boja proti nezakonitemu priseljevanju ter prostega pretoka 
blaga, kapitala, storitev in ljudi. Aktivno vlogo ima tudi pri razpravah o 
prihodnosti Evrope.
Evropski parlament ima tri glavne naloge:
•  sprejemanje evropske zakonodaje – skupaj s Svetom na številnih po

dročjih evropske politike. Dejstvo, da EP neposredno izvolijo državljani, 
pomaga zagotavljati demokratično legitimnost evropske zakonodaje;

•  EP opravlja demokratični nadzor nad vsemi institucijami EU, zlasti nad 
Evropsko komisijo, saj ta ne more nastopiti svojega mandata brez potrdit
ve EP in lahko svoj mandat izgubi ob izglasovanju nezaupnice Evropski 
komisiji kot celoti (več o pristojnosti demokratičnega nadzora);

•  pooblastila glede proračuna. Skupaj s Svetom je pristojen za sprejem in 
nadzor izvajanja skupnega letnega proračuna EU ter lahko tako vpliva na 
porabo finančnih sredstev in s tem na politične prioritete EU.

Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v državah članicah
V vseh prestolnicah držav članic ter v nekaterih drugih velikih mestih 
Evropske unije delujejo informacijske pisarne Evropskega parlamenta. 
Njihova naloga je graditi most med državljani in Evropskim parlamentom. 
Informacijske pisarne pripravljajo različne akcije, s katerimi obveščajo o 
vlogi in aktivnostih Evropskega parlamenta ter politikah Evropske unije.

Konferenca predsednikov
Konferenco predsednikov sestavljajo predsednik Evropskega parlamenta 
in predsedniki političnih skupin. Kot organ političnega vodenja Evropske
ga parlamenta določa organizacijo dela in vsa vprašanja v zvezi z zako
nodajnim načrtovanjem, ki se nanašajo na pristojnosti in število članov 
parlamentarnih odborov ter delegacij. Odloča pa tudi o sedežnem redu 
v sejni dvorani ter pripravlja razpored in dnevni red plenarnih zasedanj.

Kvestorji
Predsedstvo Evropskega parlamenta poleg predsednika in podpredse
dnikov sestavljajo tudi kvestorji, ki imajo svetovalno funkcijo. Zadolženi so 
za administrativna in finančna vprašanja, ki neposredno zadevajo poslan
ce. Zagotavljajo, da lahko poslanci med opravljanjem svojih mandatov 
razpolagajo s potrebno infrastrukturo.

Parlamentarni odbori
Parlamentarni odbori, trenutno jih je dvajset, pripravljajo in sprejemajo 
poročila o zakonodajnih predlogih, poročila o pobudah in tudi mnenja za 
druge parlamentarne odbore. Vsak odbor imenuje svojega predsednika 
in podpredsednike ter ima na razpolago svoj sekretariat. Poleg stalnih 
parlamentarnih odborov lahko Parlament ustanovi začasne in preiskoval
ne odbore. Sestavlja jih od 25 do 71 poslancev s predsednikom, predsed
stvom in sekretariatom.

Predsednik/ica
Predsednik Evropskega parlamenta je izvoljen za dve leti in pol, z mož
nostjo podaljšanja. S pomočjo 14 podpredsednikov vodi vse dejavnosti 
Evropskega parlamenta in njegovih organov (predsedstvo in konferenca 
predsednikov) ter vse razprave na plenarnih zasedanjih. Predsednik pred
stavlja Evropski parlament navzven in v odnosih z drugimi institucijami 
Evropske unije. Zagotavlja pravilno vodenje parlamentarnih postopkov, 
nadzoruje različne dejavnosti Evropskega parlamenta in njegovih odbo
rov, predstavlja Evropski parlament v pravnih zadevah in mednarodnih 
odnosih ter da končno soglasje proračunu EU.

Politične skupine
Poslanci v Evropskem parlamentu se ne združujejo po narodnosti, temveč 
se povezujejo po političnem prepričanju v politične skupine. Politično 
skupino sestavlja najmanj 25 poslancev, ki morajo biti izvoljeni v najmanj 
eni četrtini držav EU. Trenutno je v Evropskem parlamentu sedem politič

nih skupin in skupina poslancev, ki niso člani nobene skupine in jih imenu
jemo samostojni poslanci.

Politična skupina ELS
Skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) (ELS) je z 217 
poslanci iz 27 držav članic največja politična skupina v Evropskem parla
mentu. Skupina ELS se zavzema za močno Evropo, ki temelji na načelu 
subsidiar nosti. Njeni člani si prizadevajo za uresničitev programa reform za 
prihodnost Evrope, da bi izboljšali njeno konkurenčnost za večjo rast in več 
delovnih mest ter ponovno pridobili zaupanje evropskih državljanov.

Politična skupina S&D
Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov je druga najve
čja politična skupina v Evropskem parlamentu, ki jo predstavlja 189 poslan
cev. Je edina skupina, v kateri so združeni poslanci iz vseh držav članic. Po
slanci si prizadevajo za socialno pravičnost, delovna mesta in rast, pravice 
potrošnikov, trajnostni razvoj, reformo finančnega trga in človekove pravice, 
da bi vzpostavili močnejšo in bolj demokratično Evropo.

Politična skupina ECR
Skupina Evropski konservativci in reformisti je bila ustanovljena leta 2009 
in združuje 74 poslancev iz 18 držav EU. Je tretja največja skupina v Evrop
skem parlamentu. Njeni člani so prepričani, da je treba EU usmeriti na novo 
pot in zagotoviti, da bo gospodarsko uspešna in koristna za državljane.

Politična skupina ALDE
Skupina zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo (ALDE) je po veli
kosti četrta politična skupina v Evropskem parlamentu. Trenutno ima 68 po
slancev iz 21 držav članic. Načelo politične skupine ALDE je, da mora Evropa 
ostati zvesta svojim vrednotam in podpirati temeljne pravice do svobode, 
enakosti in nediskriminacije.

Politična skupina GUE/NGL
Konfederalna skupina Evropske združene levice – Zelene nordijske levice 
šteje 52 poslancev iz vse Evrope, ki si prizadevajo za mir, solidarnost, social
no pravičnost, enakost, demokracijo in človekove pravice.

Politična skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 
Skupino Zelenih/Evropske svobodne zveze sestavlja 51 poslancev, ki pri
hajajo iz sedemnajstih držav članic. Skupina se zavzema za varstvo okolja, 
enake možnosti, socialno pravičnost in odprto, demokratično Evropo.

Politična skupina EFDD
Skupina Evropa svobode in neposredne demokracije (EFDD) je evroskep
tična skupina, ki vključuje 42 poslancev, največ iz Italije in Velike Britanije.

Politična skupina ENF 
Skupina Evrope narodov in svobode (ENF) je nastala leta 2015 in je 
najmanjša politična skupina. Šteje 40 poslancev, od katerih jih je polovica 
iz Francije.

Samostojni poslanci NI
Samostojni poslanci ne pripadajo nobeni politični skupini. Trenutno jih je v 
Evropskem parlamentu 18.

Evropska komisija je ena glavnih institucij Evropske unije. Zastopa inte
rese EU kot celote, oblikuje predloge novih evropskih predpisov ter skrbi 
za izvajanje politik EU in porabo denarja EU. Komisijo sestavlja kolegij ko
misarjev iz 28 držav članic, vključno s predsednikom, podpredsedniki in 
podpredsednicami. Komisarji, po eden iz vsake države EU, so v petletnem 
mandatu zadolženi za politično vodenje Komisije. Predsednik določi politič
na področja, za katera so pristojni posamezni komisarji. Parlament je edini 
organ, ki lahko razpusti Komisijo.

Evropska služba za zunanje zadeve
Evropska služba za zunanje zadeve je diplomatska služba Evropske unije in 
vodi diplomatske odnose EU z državami, ki niso članice Unije. Skrbi tudi za 
doslednost in učinkovitost zunanjih ukrepov EU ter s tem za njen močnejši 
vpliv v svetu. Predstavlja jo visoki predstavnik ali predstavnica za evropske 
zadeve.

Evropski ekonomsko-socialni odbor
Evropski ekonomskosocialni odbor (EESO) je bil ustanovljen leta 1957  
v skladu z Rimsko pogodbo in je svetovalno telo, ki zastopa delodajalce, 
sindikate, kmete, potrošnike in druge interesne skupine, ki skupaj tvorijo 
organizirano civilno družbo.
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Evropski varuh človekovih pravic
Evropski varuh človekovih pravic obravnava pritožbe evropskih državlja
nov, podjetij in organizacij ter pomaga pri odkrivanju nepravilnosti v insti
tucijah, organih in agencijah Evropske unije, ki ne spoštujejo zakonodaje 
in načel dobrega upravljanja ter kršijo človekove pravice.

Evropski svet
Evropski svet sestavljajo predsedniki vlad oz. držav Evropske unije. Spreje
ma politične usmeritve in določa prednostne naloge EU. Z Lizbonsko po
godbo je Evropski svet postal polnopravna institucija EU. Uvedena je bila 
tudi funkcija stalnega predsednika Evropskega sveta. Evropska komisija, ki 
je upravni organ Evropske unije, na podlagi odločitev, sprejetih v Evrop
skem svetu, pripravi zakonske predloge. Čeprav ima velik vpliv pri določa
nju prednostnih političnih nalog EU, pa ne more sprejemati zakonodaje.

Evropsko računsko sodišče
Evropsko računsko sodišče je bilo ustanovljeno leta 1977 v Luxembourgu 
za opravljanje revizije in presoje financ EU. Njegova glavna naloga je pre
verjati, ali se s proračunom EU pravilno ravna. Tako s svojim delom pomaga 
jamčiti, da sistem EU deluje učinkovito in odprto.

Odbor regij
Odbor regij je bil ustanovljen leta 1994 v skladu s Pogodbo o Evropski uniji 
in je posvetovalno telo, ki ga sestavljajo predstavniki evropskih regionalnih 
in lokalnih oblasti. Njegova vloga je uveljavljanje lokalnih in regionalnih 
pogledov na zakonodajo EU. Odbor regij to nalogo opravlja s pripravo 
mnenj o predlogih Komisije.

OLAF je kratica za francosko ime Evropskega urada proti goljufijam (Office 
Européen de Lutte AntiFraude).

Svet Evropske unije
Svet EU sestavlja 28 ministrov držav članic, njegova sestava pa se spreminja 
glede na obravnavano temo. Je ključni organ odločanja, ki usklajuje gospo
darske politike EU in ima osrednjo vlogo v zunanji in varnostni politiki. Z 
Evropskim parlamentom si deli zakonodajne in proračunske pristojnosti. 
Svet nima predsednika, se pa na mestu predsedujočega vsakih šest mese
cev izmenjujejo države članice. Slovenija je Svetu predsedovala leta 2008.

Visoki predstavnik EU za zunanje zadeve in varnostno politiko
V tej novi funkciji, uvedeni z Lizbonsko pogodbo, sta združeni dosedanji 
vlogi visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko in 
evropskega komisarja za zunanje zadeve. Visoki predstavnik vodi Svet za 
zunanje zadeve in v tej vlogi nadomešča sedanje šestmesečno rotirajoče 
predsedstvo, hkrati pa je podpredsednik Evropske komisije. Vodi tudi po
litični dialog z mednarodnimi partnerji in postaja ključni predstavnik EU  
v odnosih s preostalim svetom.

Nagrada Saharov
Evropski parlament vsako leto podeli nagrado Saharov za svobodo misli, ki 
je namenjena osebam ali skupinam, ki si prizadevajo za zagovarjanje člo
vekovih pravic in temeljnih svoboščin. Nagrada Saharov se imenuje po ru
skem oporečniku Andreju Saharovu, ki je leta 1975 dobil Nobelovo nagrado 
za mir. Evropski parlament jo podeljuje od leta 1988.

Nagrada LUX
LUX je filmska nagrada Evropskega parlamenta. Osnovno merilo za uvrsti
tev filmov v izbor je, da film prikazuje splošne evropske vrednote in/ali raz
ličnosti znotraj evropske kulture in/ali odpira nova razmišljanja o procesu 
gradnje Evrope. Namen filmske nagrade LUX je preseganje jezikovnih meja, 
ki filmom v Evropi še vedno pogosto ovirajo dostop do širšega občinstva. 
Zmagovalni film je podnaslovljen v vseh 24 uradnih jezikih EU.

Peticije
Če ste državljan EU, imate stalno prebivališče v državi članici EU ali ste 
uslužbenec podjetja s sedežem v državi članici EU, lahko kot posameznik ali 
kot skupina kadarkoli izkoristite svojo pravico, da Evropskemu parlamentu 
izročite peticijo glede vprašanj, ki sodijo na področje delovanja Evropske 
unije glede vaših pravic evropskega državljana, varstva okolja, varstva po
trošnikov, zaposlovanja in socialne politike.

Evropska državljanska pobuda
Od leta 2012 je državljanom na voljo novo orodje za sodelovanje pri obli
kovanju politike EU. Z državljansko pobudo lahko milijon državljanov iz 
najmanj četrtine držav članic EU od Evropske komisije zahteva, da oblikuje 
zakonodajni predlog s področja, ki je v njeni pristojnosti.

Uradni jeziki
V Evropski uniji je 24 uradnih jezikov. Raznolikost nacionalnih in regional
nih jezikov je nekaj, kar Evropejci spoštujejo in negujejo, saj je del bogate 
kulturne dediščine. Parlamentarni dokumenti so objavljeni v vseh uradnih 
jezikih EU in vsak poslanec Evropskega parlamenta ima pravico, da govori  
v kateremkoli uradnem jeziku.

Simboli Evropske unije
Evropska unija je prepoznana predvsem po treh simbolih: zastavi, himni in 
dnevu Evrope, ki ga praznujemo 9. maja. Marsikdo ima za simbola Evrop
ske unije tudi skupni slogan »Združeni v različnosti« in predvsem skupno 
valuto evro.

Aktualni podatki o številčni velikosti političnih skupin so dosegljivi na www.europarl.europa.eu/meps/sl/hemicycle.html
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