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25
států v Evropské unii

732
poslanců v Evropském parlamentu

evropské 
volby

11.-12. června



Tomorrow’s Europe of 25 Dne 9. dubna 2003 Evropský parlament, jehož souhlas byl 

nezbytný, volil velkou většinou pro páté rozšíření Evropské unie.

Při zasedání Evropské rady v Aténách dne 16. dubna byly 

podepsány smlouvy o přistoupení.

V květnu 2004, necelých patnáct let po pádu Berlínské zdi, 

vstoupí do Evropské unie deset nových zemí: Česká republika, 

Estonsko, Kypr, Maďarsko, Malta, Litva, Lotyšsko, Polsko, 

Slovensko a Slovinsko.

Evropská unie se tak rozroste z 15 na 25 členských států a z 380 

na 455 miliónů obyvatel. V roce 2007 by se k dvaceti pěti zemím 

mělo připojit Bulharsko a Rumunsko. Turecko bylo oficiálně 

uznáno za kandidátskou zemi.

Chce-li vstoupit do Evropské unie, musí být každý kandidát 

demokratickým státem, který respektuje lidská práva a 

menšiny, musí mít životaschopnou tržní ekonomiku, která je 

konkurenceschopná v rámci Unie, a musí být schopen začlenit 

evropské zákony do své legislativy. 
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Evropa zítřka má 25 členů



Tomorrow’s Europe of 25 Pro mír, svobodu a demokracii
Jak řekl předseda Evropského parlamentu Pat Cox „rozšíření 

představuje rodící se politický úspěch této generace 

Evropanů. (…) Rozdělení je slovo, které musí patřit evropské 

minulosti.. Evropský parlament se tím, že odsouhlasil rozšíření, 

rozhodl skoncovat s rozdělenou Evropou XX. století, kterou 

charakterizovalo barbarství: otevírá dveře Evropě XXI. století, 

která je založená na společných hodnotách“.

Ve středu těchto hodnot jsou: mír, svoboda, demokracie, 

spravedlnost, respektování lidských práv a menšin, ekonomický 

a sociální pokrok, jednota v rozmanitosti.

Pro rostoucí prosperitu
Samotná vyhlídka rozšíření má konkrétní účinky v kandidátských 

zemích. Ekonomický růst tam již několik let představuje zhruba 

4% ročně.

Příchod více než 75 miliónů nových spotřebitelů na evropský 

trh v roce 2004 bude mít příznivý dopad na prosperitu každého 

státu a tím na politickou stabilitu kontinentu. Dvacet pět zemí 

představuje 27% z celkového světového bohatství (Spojené 

státy: 31%; Japonsko: 14%; Rusko: 5,5%). 
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Vstup do Evropské unie



Není-li přirovnání důkaz, je přesto nutné zdůraznit, že za dobu od 

1991 do 2002 vzrostl příjem na hlavu ve Španělsku, Řecku, Irsku 

a Portugalsku - tedy v zemích, kde byl tento příjem v okamžiku 

jejich přistoupení značně nižší než průměr Společenství, 

minimálně dvakrát rychleji než průměrný příjem na hlavu v 

Evropské unii jako celku. Tím je řečeno, jak silný popud přineslo 

přistoupení ekonomikám těchto zemí.

Od roku 1989 je rozšíření o budoucí členské státy připravováno 

několika programy. Ty mají za cíl posílit jejich administrativu, 

přizpůsobit jejich legislativu, financovat rozvoj regionů a venkova, 

investovat do životního prostředí a dopravy a umožnit jejich 

postupné začlenění se do jednotlivých politik Evropské unie…

Během let 2004-2006 bude do evropského rozpočtu dodáno více 

než 400 miliónů eur ve prospěch deseti nových členských států, 

zejména prostřednictvím Evropského regionálního rozvojového 

fondu, který pomáhá regionům, jejichž rozvoj citelně zaostává 

za evropským průměrem. Těchto 400 miliónů  představuje ročně 

zhruba 3% z jejich hrubého domácího produktu. Avšak zisk z 

přistoupení k Evropské unii se nebude měřit v rámci rozpočtu: 

rozhodující bude politická a ekonomická dynamika daná 

příslušností k Evropské unii.
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Pro kvalitnější život
Evropská unie přispěje ke zlepšení kvality života v budoucích 

členských státech tím, že zaručí mír a respektování lidských 

práv, bude bojovat s velkou trestnou činností a teroristickými 

hrozbami, vytvoří široký prostor svobodného pohybu a zavede 

přísné předpisy týkající se životního prostředí, bezpečnosti 

potravin a jaderné bezpečnosti.

Pro kulturní volbu
Evropský projekt zhodnocuje kulturní rozmanitost. Jednota v 

rozmanitosti činí státy, které tvoří Evropskou unii, silnějšími. 

Rozhodnutí se přijímají demokratickou cestou a nechávají velké 

místo vyjednáváním.



Tomorrow’s Europe of 25 Evropská unie má více než padesátiletou historii. Na začátku byly 

Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemí. Pak 

se Evropská unie rozšířila: v roce 1973 o Dánsko, Irsko a Spojené 

království, v roce 1981 o Řecko, v roce 1986 o Portugalsko a 

Španělsko, v roce 1995 o Finsko, Rakousko a Švédsko. V roce 2004 

zaznamená své páté rozšíření.

Během doby se politiky Evropské unie postupně obohatily. Od 

tvrdého ekonomického a obchodního jádra se rozšířily na oblasti 

politické a obrany, soudní a policejní a až na oblast lidských práv.

Dnes vychází velká část legislativy členských států z evropských 

rozhodnutí. Evropská unie si přesto stanovila jedno neměnné 

pravidlo: jedná pouze tam, kde je účinnější, než by byl každý 

členský stát jednotlivě. A aby zaručila své dobré fungování poté, 

co se rozroste na 25 členských států, vybaví se Ústavou.
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50 let Evropy



Tomorrow’s Europe of 25 Během pokroku při evropském budování posiloval Evropský 

parlament pravidelně svou pozici. Dnes vykonává v rámci 

Evropské unie pravomoci, které jsou podobné jako v národních 

parlamentech v rámci státu. Společně s Radou ministrů 

přijímá evropské zákony. Evropský parlament tak ovlivňuje 

bezprostřední zájmy Evropanů: dobrý důvod, aby se šlo volit.

Evropští poslanci, kteří se od roku 1979 volí každých pět let, 

nezasedají podle národnosti, ale v rámci politických skupin. 

V současnosti je v Evropském parlamentu 7 politických skupin a 

několik nezařazených poslanců. Evropský parlament pracuje ve 

všech oficiálních jazycích: nyní je jich 11, v roce 2004 jich bude 20.

Evropský parlament je místem pro rozpravu a rozhodování, kde 

se demokraticky konfrontují politická mínění a národnosti. Je to 

také zkušební terén evropského veřejného mínění.
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Evropský parlament: 
ve jménu demokracie



Tomorrow’s Europe of 25 V květnu 2003, po podepsání smlouvy o přistoupení, Evropský 

parlament přivítal 162 pozorovatelů, zástupců národních 

parlamentů členských zemí, které se připojí k Evropské unii v 

roce 2004. Jako národní poslanci se účastní plenárních zasedání 

Evropského parlamentu a už nyní se podílí na rozpravách 

parlamentních výborů a politických skupin, ke kterým jsou 

přiděleni.

Občané nových členských zemí, kteří budou rovněž občany 

Evropské unie, zvolí v červnu 2004 své poslance do Evropského 

parlamentu.

Evropský parlament, který dnes čítá 626 poslanců, jich bude mít 

732, z toho 162 poslanců z nových členských států.

Evropský parlament v červnu 2004

                                              Křesla

Polsko                                            54

Maďarsko                                     24

Česká republika                        24

Slovensko                                    14

Litva                                                13

Lotyšsko                                          9

Slovinsko                                        7

Kypr                                                   6

Estonsko                                         6

Malta                                                5
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732 poslanců Evropského 
parlamentu v roce 2004



Tomorrow’s Europe of 25 Evropský parlament spolu s Radou ministrů přijímá většinu 

evropských „zákonů“. Schvaluje rozpočet. Evropský parlament, 

volený každých pět let, působí na četná rozhodnutí, která 

ovlivňují každodenní život Evropanů.

Evropská rada, kterou tvoří hlavy států nebo vlád a předseda 

Evropské komise, pravidelně stanoví u příležitosti vrcholných 

schůzek orientaci Unie. Skládá účty Evropskému parlamentu, 

který jí adresuje doporučení.

Evropská komise má evropskou „zákonodárnou“ iniciativu a dbá 

na provádění stanovených politik. Je vyměňována každých pět 

let. Evropští komisaři jsou nezávislí. Parlament kontroluje činnost 

Komise a může jí vyslovit nedůvěru.

Soudní dvůr Evropské unie dbá na to, aby byly respektovány 

komunitární právo a legislativa. Může užívat sankce.
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Evropská unie a její činitelé


