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EVROPSKÁ UNIE



 symbol jednoty
 kruh dvanácti zlatých hvězd – solidarita, 

harmonie
 počet hvězd – symbol dokonalosti a jednoty

Evropská vlajka



 „Devátá symfonie“ Ludwiga van Beethovena
 „Óda na radost“ (Fridrich Schiller)
 vize o bratrství celého lidstva

Evropská hymna



 9. května 
 v roce 1950 francouzský ministr zahraničí 

Robert Schuman přednesl plán na vytvoření 
jednotné Evropy

Den Evropy



 euro
 myšlenku společné měny přijala většina zemí 

v roce 2002
 protiváha americkému dolaru

Evropská měna



 od středověku pokusy o jednotu Evropy
 zásadní změna po druhé světové válce 

(oslabení Evropy)
 1951 – Německo, Francie, Itálie a země 

Beneluxu – Evropské sdružení uhlí a oceli
 1957 – Římské dohody – vznik Evropského 

hospodářského společenství (EHS)

Historie



 1973 – Dánsko, Británie, Irsko
 1981 a 1986 – Řecko, Portugalsko, Španělsko
 1995 – Švédsko, Finsko, Rakousko
 2004 – přistoupilo 10 zemí
 Zjisti, které země přistoupily do EU v roce 

2004
 Zjisti, které země přistoupily jako poslední

Rozšiřování EU



 společné využití přírodních a lidských zdrojů
 ochrana společného trhu
 společná měna
 podpora chudších zemí
 odstranění hranic

Základní cíle EU



 Evropská rada – shromáždění hlav nebo vlád 
členských států, minimálně dvakrát ročně

 Rada EU – hlavní rozhodovací orgán
 Evropská komise – „evropská vláda“
 Evropský soudní dvůr – v Lucemburku
 Evropská centrální banka -Frankfurt nad 

Mohanem
 Evropský parlament – ve Štrasburku, volený 

občany

Instituce EU



EVROPSKÁ RADA
Zastoupení hlav států a předsedů 

vlád

Stanoví cíle a 
priority, 

zabývá se 
spory v radě 

EU

EVROPSKÁ KOMISE
Správa Evropské unie

RADA MINISTRŮ
Zastoupení vlád EVROPSKÝ PARLAMENT

Zastoupení občanů

Předkládá 
návrhy

činí rozhodnutí, 
přijímají směrnice 

a nařízení (tedy 
zákony)

EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR
Judikatura

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA
Kontrola měny

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR
Kontrola příjmů a výdajů
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