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HISTORIJSKI PREGLED 

Odmah poslije Drugog Svjetskog rata 1946. godine, britanski premijer Vinston Čerčil predlaže 
stvaranje Ujedinjenih država Evrope. Tri godine poslije toga, 1949., osnovan je Savjet Evrope, da 
bi Šumanovom deklaracijom 1950. bili postavljeni temelji današnje Evropske unije. Naime, Ro‐
bert Šuman, francuski ministar spoljnih poslova, je 9. maja 1959. godine predložio da se udruži 
industrija uglja  i  čelika Francuske  i SR Njemačke  i da  to udruženje  također bude otvoreno za 
sve demokratske države Evrope. Godinu poslije toga, 1951., potpisan je Pariški ugovor o uspos‐
tavljanju Evropske zajednice za ugalj i čelik (ECSC). Ugovor su potpisale sljedeće zemlje: Fran‐
cuska, Njemačka, Italija, Belgija, Holandija i Luksemburg. Navedene zemlje su 1957., Rimskim 
ugovorom, osnovale Evropsku ekonomsku zajednicu  (EEZ)  i Evropsku zajednicu za atomsku 
energiju (EURATOM). 

1959. potpisan  je  sporazum  o  slobodnoj  trgovini  (EFTA). Taj  sporazum  su potpisale  sljedeće 
zemlje: Austrija, Danska, Norveška,  Portugalija,  Švedska,  Švajcarska  i Velika  Britanija.  1962. 
godine utemeljena  je  i zajednička poljoprivredna politika a carine  između članica su smanjene 
za 50%. 

Pomenute tri zajednice, Evropska ekonomska zajednica (EEZ), Evropska zajednica za atomsku 
energiju (EURATOM)  i EFTA, 1967. se ujedinjuju u  jedinstvenu Ekonomsku zajednicu (EZ) sa 
zajedničkim organima. 

1968. stvara se carinska unija unutar Evropske zajednice, a 1971. godine prihvaćen je Vernerov 
plan – na osnovu kojeg bi do 1980. godine trebalo ostvariti Ekonomsku i monetarnu uniju. 

1973. Evropskoj zajednici pristupaju sljedeće zemlje Danska, Irska i Velika Britanija. 1974. uspo‐
stavljena  je zajednička evropska valutna  jedinica (ECU), sastavljena kao obračunska korpa ev‐
ropskih valuta, čiji su se međusobni odnosi više puta mijenjali. 1979. uvodi se Evropski mone‐
tarni sistem (EMS) u koji su bile uključene sve zemlje članice EZ osim Velike Britanije. 

Grčka je pristupila EZ 1981. U junu 1985. godine je sklopljen Sporazum u Šengenu prema kojem 
SR Njemačka, Belgija, Francuska, Luksemburg i Holandija ukidaju unutrašnje zajedničke grani‐
čne kontrole i uvode slobodu kretanja za sva fizička lica – za državljane zemalja potpisnica spo‐
razuma, drugih članica EU ili trećih zemalja. Osim pomenutih država, Šengensku konvenciju su 
potpisale Italija, Portugalija, Španija, Grčka, Austrija, Švedska, Finska, Danska i Irska. 

Španija i Portugalija pristupaju EZ 1986., tako da broj zemalja članica raste na 12. Iste godine se 
prvi put zavijorila evropska zastava sa 12 zvjezdica. 

Predsjednik Evropske komisije Žak Delor predložio je mjere za uspostavljanje jedinstvenog ev‐
ropskog tržišta, te utvrđeno stvaranje Evropske ekonomske i monetarne unije (EMU) u tri faze. 
EZ  i EFTA, 20.06.1990. počinju pregovore o stvaranju Evropskog ekonomskog prostora (EEA). 
Nekoliko dana poslije toga počinje prva faza stvaranja EMU koja se sastojala u ukidanju preos‐
talih prepreka slobodnim tokovima kapitala i usklađivanju ekonomske, novčane i fiskalne poli‐
tike u EU. 

U oktobru 1990. dolazi do ujedinjenja Njemačke, a u februaru 1992. potpisan je ugovor u Mas‐
trihtu kojim  su utvrđeni najvažniji kriteriji za ulazak u Evropsku ekonomsku  i monetarnu 
uniju. 

To znači, da bi jedna zemlja pristupila EZ mora ispuniti sljedeće uslove: 
‐ Stopa inflacije ne smije preci 1,5 % više od prosječne inflacije tri zemlje s najnižom infla‐

cijom u EU; 
‐ Obračunski deficit ne smije premašiti 3 % bruto‐društvenog proizvoda; 
‐ Javni dug ne smije biti veći od 60 % bruto‐društvenog proizvoda; 
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‐ Oscilacije kursa tokom najmanje dvije godine ne smiju preći raspon utvrđen u Evrops‐
kom kursnom mehanizmu; 

‐ Dugoročne kamatne stope (prosjek za 12 mjeseci) ne smiju više od 2 % preći prosjek tri 
članice s najvećom stabilnošću cijena. 

Ugovori iz Mastrihta su stupili na snagu u novembru 1993. cime i EZ prerasta u Evropsku uniju 
(EU). 

U januaru 1994. je započela druga faza valutne unije i osnovan je Evropski monetarni institut. 

Švedska, Austrija  i Finska su pristupile Evropskoj uniji 1.  januara 1995., a Norveška  je odbila 
referendumom ulazak u Uniju iako su uspješno završeni pregovori oko ulaska u EU. 

U Madridu  je 15.  i 16. decembra 1995., na sastanku Evropskog savjeta, preko šefova država  i 
vlada članica EU, odlučeno i odabrano ime zajedničke buduće valute – euro. 

Uključenje finske marke u EMS slijedi 14. oktobra 1996. a poslije toga i italijanske lire u novem‐
bru iste godine. Grčka drahma ulazi u EMS 16. marta 1998. 

Od strane Evropskog savjeta je 2/3. maja 1998. utvrđeno koje zemlje ispunjavaju uslove za ula‐
zak u EMU i koje bi time uvele euro kao valutu. 

Evropska centralna banka  (ECB) počinje sa  radom 1.juna 1998.  i  tako zajedno sa nacionalnim 
bankama zemalja EU  čini Evropski sistem centralnih banaka a koji  je  imao glavni zadatak da 
održi stabilnost cijena. 

Krajem 1998. neopozivo je fiksiran kurs nacionalnih valuta, koje su članice EMU, prema euru. 

Početkom 1999. započela je treća faza EMU i uveden je euro kao bezgotovinski novac u sljede‐
ćim zemljama: Austriji, Belgiji, Finskoj, Francuskoj, Irskoj, Italiji, Luksemburgu, Holandiji, Nje‐
mačkoj, Portugaliji  i Španiji. Računi  se vode u euru  ili u nacionalnoj valuti, a cijene  se mogu 
isticati istovremeno u nacionalnoj valuti ili u euru. U januaru 2002. ušao je u opticaj euro – pa‐
pirni i kovani novac i uvedena je konačno jedinstvena evropska valuta u 12 zemalja članica EU i 
oko 300 miliona Evropljana ima zajednički novac. 

Osnovni stubovi Evropske unije 

Osnovni stubovi EU definisani Ugovorom iz Mastrihta su sljedeći: 

‐ Prvi stub EU: 
‐ Carinska unija, 
‐ Jedinstveno tržište, 
‐ Zajednička poljoprivredna politika i 
‐ Monetarna unija. 

‐ Drugi stub EU: 
‐ Zajednička spoljna i bezbjednosna politika. 

‐ Treći stub EU: 
‐ Saradnja u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova. 

Carinska unija 

Zemlje koje pripadaju Evropskoj Uniji su se sporazumno dogovorile o ukidanju carina u među‐
sobnoj razmjeni unutar Unije i uvođenju zajedničkih carina na uvoz proizvoda iz trećih zemalja. 

Unutrašnje tržište Evropske unije 

Unutrašnje tržište Evropske unije počiva na četiri osnovne slobode i to: 
‐ Slobodno kretanje ljudi, 
‐ Slobodno kretanje roba, 
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‐ Slobodno kretanje usluga i 
‐ Slobodno kretanje kapitala. 

Sporazum o saradnji 

Evropska unija potpisuje poseban sporazum sa trećim zemljama stvarajući time i okvir za šire‐
nje odnosa sa tim zemljama i izvan trgovinskih veza omogućavajući tim zemljama približavanje 
evropskim integracijama. 

Zajednička spoljna i bezbjednosna politika 

Zajednička spoljna i bezbjednosna politika omogućuje razvoj zajedničke politike odbrane i sve 
odluke iz oblasti zajedničke spoljne i bezbjednosne politike se donose jednoglasno u Savjetu EU. 

Monetarni sistem EU 

Da bi se stabilizovale cijene na zajedničkom evropskom tržištu, stvoren  je Evropski monetarni 
sistem kao i sistem fiskalnih kurseva između valuta. Saradnja centralnih banaka zemalja članica 
u  okviru Evropskog  sistema  centralnih  banaka  – ESCB  omogućuje  funkcionisanje  evropskog 
monetarnog sistema. 

Glavni organi i institucije EU 

Savjet Evrope je najviši organ u EU u čiji sastav ulaze predsjednici država ili vlada zemalja čla‐
nica kao i predsjedavajući Evropske komisije. Osnovna pitanja koja ulaze u njihove nadležnosti 
su pitanja zajedničke vanjske  i bezbjednosne politike kao  i pitanja odlučivanja o  jedinstvenoj 
strategiji u područjima gdje sve članice imaju značajne interese. 

Glavne institucije EU su Evropski parlament, Savjet Ministara zemalja članica, Evropska komi‐
sija, Sud evropske zajednice i Sud za reviziju. 

Postoji takođe i veći broj komiteta kao što su socijalni, politički, ekonomski, i regionalni i njiho‐
va uloga je savjetodavna. Značajnu ulogu u procesu odlučivanja ima Evropska komisija. Savjet 
Ministara donosi odluke vezane za sprovođenje zajedničke na osnovu smjernica koje definise 
Savjet Evrope. 

Funkcionisanje, ovlaštenja i odgovornosti u EU 

Zemlje članice su na osnovu jednog broja sporazuma precizno utvrdile međusobna ovlaštenja i 
odgovornosti. 

Od  samog  početka  funkcionisanja,  Evropska  zajednica  ima  ovlaštenja  da  kontroliše  sljedeće 
oblasti: poljoprivredu, ribarstvo, međunarodnu trgovinu Evropske zajednice i ostalih u svijetu, 
nastojeći da  zaživi unutrašnje  zajedničko  tržište  sa  slobodnim kretanjem  roba,  ljudi, usluga  i 
kapitala na području cijele EZ. 

Vremenom su postala aktuelna i druga pitanja koja se razmatraju u okviru EU kao npr. zaštita 
okoline,  istraživanje  i  tehnički  razvoj,  zaštita  potrošača,  zdravstvo,  transport,  unapređivanje 
ekonomskog  i socijalnog  jedinstva među članicama  i regijama unutar Evropske zajednice  i sa‐
radnja sa zemljama u razvoju. 

Svaki korak u okviru EU mora biti odrađen u sklade sa principom supsidijarnosti što podrazu‐
mijeva najpovoljniji način odlučivanja – znači da sve političke odluke moraju odgovarati stavo‐
vima građana zemalja članica. 

LJUDSKA PRAVA 

Ljudska prava, demokratija i pravni sistem su glavni stavovi Evropske unije ustanovljeni spora‐
zumom o osnivanju Evropske zajednice. Poštivanje  ljudskih prava  je uslov za zemlje koje žele 
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postati članovi Unije kao i za zemlje koje su potpisale trgovački ugovor i druge vrste ugovora sa 
Unijom. 

Cilj politike Unije o ljudskim pravima je usmjeren na društveno, političko, ekonomsko, socijalno 
i kulturno pravo. Evropska unija želi takođe da unapređuje i podstiče pravo žena i djece, kao i 
prava manjina i protjeranih ljudi. Rat protiv terorizma je isto Drugi prioritet unije. 

Iako  je Evropska unija postigla dobre  rezultate na planu poštivanja  ljudskih prava,  još uvijek 
nije sasvim zadovoljna. Unija  je posebno zabrinuta što se tiče  ljudskih prava na azil u doselje‐
ničkim područjima. Unija se  takođe bori protiv rasizma, neprijateljstva  i diskriminacije prema 
manjinama. Evropska unija ima drugu tradiciju da prihvata osobe iz drugih zemalja, osobe koje 
dolaze u EU da rade i osobe koje napuštaju svoju zemlju zbog rata i protjerivanja. EU je donijela 
pravila za 5 miliona osoba koje su došle iz trećih zemalja radi posla i koji su legalno naseljeni u 
uniji. Takođe,  te osobe  imaju pravo da se spoje sa svojim članovima  familije. Ranije  ta pravila 
nisu bila sprovedena na isti način u svim zemljama članicama Unije. 

Već su poduzete određene mjere da se osnuje zajednički evropski sistem za azil, odobri izbjeg‐
lički status  i stvore uslovi za primanje osoba koje  traže azil. Takođe  je osnovan zajednički ev‐
ropski izbjeglički fond za pomoć izbjeglicama, integraciju i slobodan povratak izbjeglica. 

Evropska unija  je  takođe poduzela mjere  i donijela odluke da se pruži privremena pomoć pri 
masovnom dolasku protjeranih osoba, kao npr. u toku rata na Balkanu 90‐tih‐godina. Te odlu‐
ke, koje su stupile na snagu nakon rata na Kosovu 1999., štite protjerane osobe do 3 godine  i 
pomažu im da dobiju dozvolu za boravak, dozvolu za radni odnos, smještaj, pristup socijalnoj i 
medicinskoj pomoći kao i odobrenje da djeca mogu pohađati školu. Te  iste osobe imaju pravo 
da zatraže azil u zemlji u kojoj se nalaze. 

Borba protiv diskriminacije 

Evropska unija kroz svoje programe finansira mnoge aktivnosti u borbi protiv rasizma i neprija‐
teljstva prema strancima u granicama Unije uključujući razmjenu između međunarodnih usta‐
nova i stvaranju mreže te uključujući organizacije koje ne moraju pripadati državi ali se bore za 
poštivanje ljudska prava. Kroz program koji traje od 2001 do 2006. sa totalnim budžetom od 100 
miliona eura finansira se takođe kontrola poštivanja ljudskih prava u EU i kontrola već poduze‐
tih mjera od strane članica Unije. 

Rad da se zaustavi prodaja ljudi, posebno žena i djece, je postao politički prioritet za uniju. Stare 
a i nove članice Unije, kao i zemlje kandidati za ulazak u Uniju, rade zajedno na pomoći žrtva‐
ma i zajedno organizuju kampanje protiv takvog načina djelovanja. 

Unija je već sprovela nekoliko programa u borbi protiv prodaje ljudi i seksualnom zlostavljanju 
djece. Unija  trenutno  finansira projekte  kroz  ram‐program Agis  za  saradnju  između policije, 
sudsko‐pravnu saradnju među članicama Unije. Agis program traje od 2003‐2007. 

Svjetska borba za ljudska prava 

EU je postepeno davala prioritet pitanjima za ljudska prava u odnosima sa drugim zemljama i 
regijama da bi ljudska prava od 1992 postala i sastavni dio svih trgovačkih ugovora ili ugovora 
o saradnji sa trećim zemljama i u njihovim kontaktima. Danas postoji vise od 120 takvih ugovo‐
ra. 

Ljudska prava su od velike važnosti i posebnog značenja u Cotonova ugovoru – paket o trgovi‐
ni  i pomoći koja povezuje Uniju sa 78 zemalja u razvoju  iz Afrike, Zapadne  Indije  i područja 
Mirnog mora (AVS‐zemlje). Ako jedna od tih zemalja ne poštuje ljudska prava, tada može ugo‐
vor o  trgovini  i pomoći da se privremeno obustavi, smanji  ili skrati. Unija smatra da se samo 
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kroz demokratsku strukturu može smanjiti siromaštvo što im je i glavni cilj za razvoj u zemlja‐
ma koje se nalaze izvan Evrope. 

Slične odluke i pravila postoje i u programima EU i obuhvataju: 
‐ Sadašnje i buduće zemlje sa Balkana i Turske koje su kandidati za ulazak u EU. 
‐ Rusiju i republike na Kavkazu i Centralnu Aziju. 
‐ Susjedne zemlje Unije u južnom i istočnom području Sredozemlja. 

Program EU za hitnu humanitarnu pomoć u obliku novca, stvari ili tehničke pomoći ima cilj da 
smanji ljudske patnje prouzrokovane prirodnim katastrofama ili nedemokratskim režimima. 

Zadnjih godina EU vodi dijalog o ljudskim pravima sa zemljama Rusijom, Kinom i Iranom. EU 
je uvela sankcije zbog kršenja ljudskih prava u Srbiji, Burmi i Zimbabveu. 

Da bi pojačala podršku ljudskim pravima u cijelom svijetu, EU financira evropsku inicijativu za 
demokratiju i ljudska prava. Inicijativa, koja je osnovana 1994., ima godišnji budžet 130 miliona 
eura. U inicijativi se poštivanje ljudskih prava i pojačanje demokratije gleda u dugoročnoj per‐
spektivi i usmjeruje se na 4 područja. 

‐ Da jača demokratiju, da jača dobre državne uprave i vladavinu zakona kroz saradnju sa 
građanskim stanovništvom kako bi se podsticalo pluralističko društvo sa više mišljenja i 
pogleda, zajedno sa slobodom medija. 

‐ Da se ukine smrtna kazna u zemljama gdje još postoji. 
‐ Da  se  bori protiv  suzbijanja  tortura  i mučenja  kroz  razne mjere  sprečavanja  kao npr. 

stručno usavršavanje međunarodnih sudova. 
‐ Da  se bori protiv  rasizma  i diskriminacije prema manjinama  i  stanovništvu  iz drugih 

zemalja kojima se garantuje poštivanje političkih prava. 

Iako inicijativa nema posebne mjere što se tiče pitanja o ravnopravnosti polova i zaštiti djece, ta 
pitanja se ipak rade kroz projekte kad je pogodno. Inicijativa takođe podržava zajedničke mjere 
koje EU  i druge organizacije  (kao Međunarodni  crveni krst, Ujedinjene nacije, Evropski  sud, 
Organizacija za  sigurnost  i  saradnju u Evropi) zajednički provode kako bi zaštitili poštivanje 
ljudska prava.  

Proširenje Evropske unije izaziva intenzivnu debatu 

Proširenje Evropske unije  izaziva u posljednje vrijeme  intenzivnu debatu. Postalo  je  izuzetno 
popularno da se govori o mogućnosti apsorbovanja drugih zemalja.  

Prema sadašnjim pravilima, da bi jedan zemlja postala članicom Eu mora ispuniti političke, eko‐
nomske  i administrativne kriterije,  takozvane Kriterije  iz Kopenhagena. To  je važilo kad  je u 
maju 2004. primljeno 9 novih zemalja a vjerovatno će važiti i za Bugarsku i Rumuniju koje pre‐
ma planu trebaju postati članice EU 1. januara 2007. godine. 

Međutim, čini se da  je nešto novo u planu. Dok su dosadašnji kriteriji uslovljavali da se nova 
članica prilagodi EU, sve se više govori o  tome da  li EU zaista  ima mogućnost da primi nove 
članove, što se evropskim jezikom naziva mogućnošću apsorbovanja. Termin se najčešće koristi 
od  strane  konzervativnih  snaga  kao  što  su  francuski Ministar  unutrašnjih  poslova  Nicolas 
Sarkozy kao i njemački kancelar Angela Merkel. Konzervativci naglašavaju da EU mora voditi 
računa i o vlastitim mogućnostima kad je u pitanju prijem novih članova. 

Postavljaju se  takođe zahtjevi pred EU da se napiše  jedan raport o mogućnostima EU da ”ap‐
sorbuje” nove članove. Ministri vanjskih poslova zemalja članica su se na sastanku u Salzburgu 
dogovorili da će ”Mogućnost apsorbovanja” igrati veću ulogu kod donošenja budućih odluka o 
proširenju. Postoje takođe razlike u tumačenju termina ”mogućnost apsorbovanja”. Za jedne to 
znači da EU te neće moći ekonomski izdržati, za druge proširenje smanjuje mogućnosti integra‐
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cije a za treće to znači mogućnost zabrane za pristup u EU za zemlje za koje se procijeni da ne 
mogu biti dio evropske porodice, kao npr. Turska. 

Čini se  ipak da neće doći do  izmjene kriterija za  članstvo u EU  jer  je  to odbila većina zemalja 
članica. Među  zemljama  koje  su  pozitivne  kad  je  u  pitanju  proširenje  EU  su  u  prvom  redu 
Švedska, Velika Britanija i Poljska. 

Rehn upozorio Balkanske zemlje 

Evropski komesar za pitanja proširenja EU Olli Rehn je na konferenciji u Briselu decembra 2005. 
godine upozorio zemlje na Balkanu naglašavajući da ih čeka dug i težak put ka Evropskoj uniji. 

Rehn je upozorio Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnu Goru da pokažu ozbiljnost kad 
je u pitanju provođenje ekonomskih i političkih reformi ako žele postati članice EU naglašavaju‐
ći također da Evropa neće biti kompletna bez zapadnog dijela Balkana. 

Prema trenutnim planovima za dalje proširenje EU u prvom redu se misli na Balkan i Tursku. 
Bugarska i Rumunija bi trebale postati članovi već 1. januara 2007. iako se može desiti da njiho‐
vo  članstvo malo  zakasni. Pregovori  o priključenju  su  započeti  sa Hrvatskom  i Turskom.  Sa 
Bosnom i Hercegovinom i Srbijom i Crnom Gorom su u toku razgovori oko ugovora o asocijaci‐
jama. Makedonija je dobila status zemlje kandidata. 

Veći broj Šveđana ima pozitivan stav prema EU 

Prema podacima iz Centralnog statističkog biroa u Švedskoj (SCB), dobijenih na osnovu istraži‐
vanja provedenog u maju ove godine, veći broj Šveđana  je pozitivno raspoložen prema EU ali 
su Šveđani još uvijek protiv mijenjanja krune za euro. Prema istraživanju je 44,8 % anketiranih 
za članstvo u Evropskoj zajednici, dok je 36,6 % protiv. Kad je u pitanju promjena valute, 48,7 % 
je protiv a 38,1 % je za euro. U istraživanju je učestvovalo 6 800 osoba. 

VAŽNA PITANJA I POJMOVI VEZANO ZA EVROPSKU ZAJEDNICU 

Ko može biti član Evropske Unije? 

Svaka evropska država koja poštuje osnovne demokratske principe može zatražiti  članstvo u 
EU.  Savjet ministara  će  donijeti  odluku  o  podnesenom  zahtjevu  nakon  saglasnosti  evropske 
komisije i Parlamenta. Rezultat pregovora između zemlje kandidata i zemalja članica je ugovor 
koji treba biti prihvaćen od strane svih prije nego što zemlja kandidat postane novi član. Što se 
zemlje kandidata tiče, najčešće se stanovništvo izjasni referendumom o prihvatanju ili ne prih‐
vatanju ugovora sa Evropskom unijom. 

Prestanak članstva u EU 

Ne postoji ni jedno pravilo u EU koje bi regulisalo isključenje ili izlazak zemlje članice iz EU. Uz 
pomoć građanskog prava, zemlja članica može tražiti pregovore za izlazak iz EU. Prema prijed‐
logu zemlja članica može izaći iz EU tek dvije godine nakon podnošenja zahtjeva. 

Koliko stanovnika ima u EU? 

Zemlje članice EU imaju zajedno ca 461 milion stanovnika, prema podacima iz 2005. godine. 

Koji su zadaci Evropske komisije? 

Zadatak Evropske komisije  je da daje prijedloge novih zakona  i vodi računa da zemlje članice 
poštuju pravila koja su uspostavljena u okviru EU. Komisija se sastoji od 25 delegata,  jedan iz 
svake  zemlje.  Predsjednik  komisije  je  José Manuel  Barroso.  Predstavnik  Švedske  je Margot 
Wallström. Mandat delegata u Evropskoj komisiji je pet godina. 
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Koji su zadaci Savjeta ministara? 

Savjet ministara  je najveći  organ koji  ima pravo donošenja  odluka  i usvajanja novih  zakona. 
Savjet ministara čine po jedan ministar iz svake zemlje članice. Zavisno od toga koja pitanja su 
na dnevnom redu i kakve se odluke donose, određuje se koji će ministar prisustvovati sastanku. 
Tako npr. ako će se donositi odluke vezane za zaštitu čovjekove okoline, onda je prisutan Minis‐
tar za milje. U nekim slučajevima Savjet ministara donosi odluku dok je u drugim potreban do‐
govor sa Evropskim parlamentom prije donošenja odluke. 

Zadaci Evropskog parlamenta 

Evropski parlament donosi odluke zajedno sa Savjetom Ministara o novim zakonima a u nekim 
slučajevima  Evropski  parlament  ima  samo  savjetodavnu  ulogu.  Parlament  takođe  kontroliše 
rad Komisije. Parlament se sastoji od 732 delegata koji se biraju direktno u zemljama članicama. 
Švedska ima 19 delegata u Evropskom parlamentu. 

Šta je Evropski Savjet? 

Evropski Savjet se najčešće naziva EU susret na vrhu. Tu učestvuju državnici i šefovi vlada ze‐
malja članica i predsjednik Komisije. Susreti ove vrste se održavaju četiri puta godišnje. Evrops‐
ki Savjet određuje strategije  i pravce razvoja EU  i donosi opšte odluke vezane za vanjsku  i si‐
gurnosnu politiku EU. 

O kojim pitanjima odlučuje Evropska unija? 

Osnovni  zadatak  Evropske  unije  je  da  omogući  stvaranje  unutrašnjeg  tržišta  za međusobno 
poslovanje zemalja članica. Uklanjanjem svih prepreka bi se olakšalo slobodna razmjena roba, 
usluga i kapitala među zemljama članicama. Takođe se bavi pitanjima zaštite čovjekove sredine, 
zemljoradnje, vanjske politike i borbe protiv kriminala.  

Saradnja među zemljama članicama ne funkcioniše  isto po svi pitanjima. U nekim područjima 
EU odlučuje u cijelosti npr. kad  je u pitanju  trgovačka politika prema zemljama koje su  izvan 
Evropske unije. Kad  je napr. u pitanju  socijalna politika, pojedine zemlje  članice  imaju pravo 
odluke. Kad su u pitanju područja kao što je planiranje zdravstvene zaštite i školstvo, Evropska 
unija nema pravo donošenja odluke. 

Koje zemlje imaju euro kao valutu? 

Dvanaest zemalja je uvelo euro za važeću valutu. To su: Belgija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, 
Italija, Luksemburg, Holandija, Portugalija, Španija, Njemačka  i Austrija. Ostale zemlje članice 
su odlučile zadržati postojeće valute ili nisu ispunile uslove za uvođenje eura. 

Hoće li EU primati nove zemlje u svoje članstvo? 

Sve evropske zemlje koje poštuju demokratske principe i poštivanje ljudskih prava mogu zatra‐
žiti članstvo u Evropskoj zajednici. Ako EU prihvati zahtjev, zemlja postaje kandidat za ulazak 
u EU. Trenutno ima pet zemalja koje imaju status kandidata: Bugarska, Hrvatska, Makedonija, 
Rumunija i Turska. 

Pravila prilikom putovanja i preseljenja 

Kao građanin  jedne od zemalja  članica EU  imaš pravo putovati  ili  se preseliti u neku drugu 
zemlju Evropske unije, tamo raditi, studirati ili da živjeti kao penzioner i, u principu, imati ista 
prava i dužnosti kao i ostali građani te zemlje. 

Zaposlenost 

Ako si građanin  jedne od zemalja članica EU  imaš pravo stanovati  i raditi u cijeloj EU. Možeš 
tražiti posao, osnovati vlastito preduzeće pod istim uslovima kao svi građani te zemlje. Obave‐
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zan si plaćati porez zemlji u kojoj zarađuješ a istovremeno koristiti i prednosti i olakšice koje ta 
zemlja nudi. Pravo na rad ne važi samo u zemljama članicama nego i u cijelom Evropskom eko‐
nomskom području (EES). Osim zemlja EU tu ulaze i Norveška, Island i Lihtenštajn. Posebnim 
ugovorom je obuhvaćeno i pravo na rad i nastanjenje u Švajcarskoj.  

Penzija 

Kad se ostvari pravo na penziju, svaka osoba se može nastaniti u bilo kojoj evropskoj zemlji ili 
zemlji EES. Penzija se prenosi iz zemlje u kojoj je zarađena ili iz više zemalja, ako je osoba radila 
u više zemalja. 

Švedsko zdravstveno osiguranje 

Švedsko zdravstveno osiguranje važi za zakonski nastanjene osobe u Švedskoj koje borave u 
nekoj drugi zemlji Evropske unije, Islandu ili Norveškoj. Ako se razbolite ili Vam se desi neka 
nesreća  tokom putovanja unutar EU,  imate pravo neophodne  zdravstvene njege u državnim 
zdravstvenim ustanovama. Ako  ste državljanin neke EU‐ uli Efta‐zemlje,  imate pravo zdrav‐
stvene njege i u Lihtenštajnu i Švajcarskoj. 

Trebate dokazati da  imate  švedsko zdravstveno osiguranje. To  ćete učiniti evropskom zdrav‐
stvenom karticom. Svi članovi porodice trebaju imati svoje kartice. Naručite zdravstvenu karti‐
cu (sjukvårdskortet) od Zavoda za socijalno osiguranje (Försäkringskassan). 

 

Sve neophodne informacije o EU mogu se dobiti na Internetu: 

http://europa.eu.int 

 

VAŽNO! 

Odbor za EU‐debatu (Kommitté för EU‐Debatt) je BH Savezu žena u Švedskoj odobrio projekat 
”Zašto  je Evropska zajednica važna za nas?”. Cilj projekta  je povećanje znanja naših članova o 
EU. U projektu su učestvovala naša udruženja  iz sljedećih gradova: Göteborg (Fatima Gunić), 
Kalmar  (Bosna), Karlskrona  (Respekt), Oskarshamn  (Ljiljan), Skövde  (Behar), Tidaholm  (Tida‐
holmski  ljiljani)  i Örebro (BKC). Prilikom  izbora gradova vođeno  je računa da sve regije budu 
zastupljene. Kontakt osobe u pomenutim gradovima su dobile jednu brošuru koja je napravlje‐
na za Savez žena kao cjelinu i svi gradovi su izrazili svoju zelju da učestvuju u projektu i dosta‐
ve izvještaj o radu po završetku aktivnosti. 

U vašim udruženjima organizujte  susrete na kojima  ćete  sami odabrati  teme vezane za EU o 
kojima ćete diskutovati  i koje vam se čine važne  i  interesantne. Bilo bi poželjno da se što veći 
broj članova vašeg udruženja informiše o EU i o sredstvima dobijenim po osnovu projekta. Poš‐
to ste prihvatili učešće u projektu, jako je važno da nam dostavite izvještaj o načinu rada i broju 
učesnika jer je Bosanskohercegovački Savez žena obavezan dostaviti konačni izvještaj o projek‐
tu na osnovu vaših pojedinačnih izvještaja. 

Napišite nam i vaše mišljenje o ovakvom načinu rada i saradnje između Saveza žena i lokalnih 
udruženja kao i eventualne ideje koje biste željeli realizovati na lokalnom nivou tako da to mo‐
žemo imati u vidu prilikom planiranja aktivnosti i u kontaktima sa drugim organizacijama.  

Ukoliko imate pitanja javite se telefonom ili e‐mailom. 

Tfn: 0500‐48 14 86 

e‐mail: info@bihsavezzena.com 


