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Viri vsebine: spletne strani http://www.europarl.europa.eu, http://ec.europa.eu/,
http://europa.eu, promocijske publikacije Evropskega parlamenta in Evropske komisije.
Fotografije: Copyright European Parliament, Wikipedia in drugi viri, kjer je dodatno navedeno

Gradivo je izključno informativne narave v okviru projekta Evrošola in je namenjeno učencem, dijakom in učiteljem, ki 
želijo spoznavati Evropsko unijo. Gradivo je brezplačno, prodaja celote ali delov je prepovedana. Za morebitne napa-
ke v gradivu avtorji ne prevzemajo odgovornosti. Namen gradiva je, da služi kot pripomoček pri pripravi na projekt 
Evrošola.
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Uvodni pozdrav
Dragi mladi Evropejci in Evropejke! 

Stoletja so evropski kontinent razjedale vojne in razprtije, ki so višek dosegle z morijo druge svetovne 
vojne. Ta je po svetu vzela življenja okoli 60 milijonov ljudi, na koncu pa vendarle prinesla streznitev in
spoznanje, da bo potrebno sovraštvo med evropskimi narodi zamenjati s prijateljstvom in sodelovanjem. 

V vseh pogledih pisana evropska družina danes združuje 28 držav članic, v katerih živi 500 milijonov 
ljudi vsaj 175 narodnosti, ki uporabljajo tri različne pisave in govorijo 24 uradnih jezikov.
Proces sprejemanja odločitev je v tako pestrem okolju vseskozi izpostavljen številnim izzivom. 

Pred številnimi izzivi danes stoji tudi povezava, zato je še posebej pomembno, da evropski državljani 
poznamo EU, njene prednosti, pomanjkljivosti, ki jih je potrebno odpraviti in
načine, kako lahko na skupno prihodnost neposredno vplivamo.

Desetletja potem, ko je 9. maja 1950 je francoski zunanji minister Robert Schuman predstavil deklaracijo, 
ki pomeni začetek Evropske unije, je povezava daleč od idealne podobe. Še vedno med člani evropske 
družine obstajajo spori, prepiri, različna mnenja, vztrajajo še mnogi zakoreninjeni predsodki. A z veliko 
in pomembno razliko. Vsa ta nasprotja se danes v Evropi, namesto z orožjem, rešujejo v konferenčnih 
sobah, s kompromisi, do katerih pogosto vodi dolga pot. Kljub temu prvotni cilj povezave – mir in 
ukinitev vojn - v praksi še vedno deluje. Čeprav (p)ostaja eden pomembnih izzivov EU. 

Evropska unija ni neka oddaljena, fiktivna institucija, ampak izrazito vpliva na naše vsakdanje življenje. 
Velik vpliv na to, da bo smer nadaljnje izgradnje in razvoja prava, imamo evropski državljani sami. 
Najbolj neposreden način je, da uveljavljamo svojo demokratično pravico in se vsakih pet let odpravimo 
na evropske volitve. 

Če ne želimo, da drugi odločajo namesto nas, moramo to storiti sami. Predpogoj za to pa je poznavanje 
problematike in razmišljanje o rešitvah. Naj vam pri obojem pomaga gradivo, ki je pred vami.

Prijetno spoznavanje Evropske unije!

Ekipa Evrošola 2017 za Informacijsko pisarno Evropskega parlamenta v Sloveniji 
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Prvi Evropejci so bili lovci in nabiralci. Sčasoma so se naučili kmetovanja in začeli rediti živali in gojiti 
poljščine ter živeti v vaseh.
V času kovinskih dob so odkrili, kako pridobiti različne kovine s segrevanjem različnih vrst kamenin 
na zelo vročem ognju. Najboljša vrsta
kovine je bilo jeklo, ki je bilo močna kovina in ga je bilo težko zlomiti, zato je bila dobra možnost za 
izdelavo mečev in drugega orožja ter orodja.

Antična Grčija
Pred 4 000 leti so v Grčiji začeli graditi mesta, ki so jim sprva vladali kralji. Okoli leta 500 pr. Kr n. š. 
so Atene uvedle demokracijo, kar pomeni „vladavino ljudstva“. Demokracija je pomemben evropski 
dosežek, ki se je razširil po svetu.

Zapuščina starih Grkov:
> zgodbe o bogovih in junakih, vojnah in dogodivščinah;
> skladno oblikovani templji, marmornati kipi in lončevina;
> olimpijske igre;
> dobro zasnovana gledališča in veliki pisatelji
> učitelji - kot sta Sokrat in Platon
> matematiki - kot sta Evklid in Pitagora
> znanstveniki - kot sta Aristotel in Eratosten
Rimski imperij
Rim je bil na začetku zgolj vas v Italiji. Toda Rimljani so bili odlično organizirani, njihova vojska se je 
zelo dobro bojevala in postopoma osvojila vse ozemlje okoli Sredozemlja. Sčasoma je Rimski imperij 
segal vse od severne Anglije do puščave Sahara in od Atlantika do Azije.

Zapuščina Rimljanov:
> dobre in ravne ceste, ki so povezovale vse dele imperija;
> čudovite hiše z dvorišči in tlemi, tlakovanimi z mozaiki;
> močni mostovi in akvadukti;
> oboki, ki so dajali njihovim stavbam trdnost in trajnost;
> novi gradbeni materiali, kot sta cement in beton;
> novo orožje - kot so katapulti;

Srednji vek
Ko je Rimski imperij propadel, so različna ljudstva zavzela 
različne dele Evrope. 
Na primer:
> Kelti - njihovi potomci danes živijo predvsem v Bretanji,
Cornwallu, Galiciji, na Irskem, Škotskem in v Walesu. 
V teh delih Evrope so keltski jeziki in kultura še zelo živi.

Germanska plemena:
> Angli in Sasi so se naselili v Angliji in tam vladali do leta 1066.
> Franki so osvojili velik del Evrope, v katerega spada tudi Francija, 
v obdobju od leta 500 do 800 n. št.. Njihov najslavnejši kralj je bil Karel Veliki.
> Goti (Vizigoti in Ostrogoti) so ustanovili kraljestvi v Španiji in Italiji.
> Vikingi so živeli v Skandinaviji. V devetem in desetem stoletju so pluli  v druge dežele, kjer so ropali 
njihova bogastva, trgovali z njimi in se tam naselili.
> Normani - „severni ljudje“ so bili Vikingi, ki so se naselili v Franciji  in leta 1066 osvojili Anglijo.

Zgodovinski oris
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Slovani so se naselili v mnogih delih vzhodne Evrope in postali predniki današnjih slovansko govo-
rečih narodov, med katere spadajo Belorusi, Bolgari, Čehi, Hrvati, Poljaki, Rusi, Slovaki, Slovenci, Srbi 
in Ukrajinci.
Potem ko so se Madžari v 9. in 10. stoletju naselili v Panonski nižini, so leta 1000 ustanovili Ogrsko 
kraljestvo. Njihovi potomci danes živijo na Madžarskem in v drugih sosednjih državah.

Krščanstvo je v srednjem veku postalo glavna religija v Evropi in skoraj povsod so bile zgrajene 
cerkve. Nekatere od njih so zelo mogočne – zlasti velike katedrale z visokimi stolpi in vitražnimi okni 
s podobami iz barvnega stekla. V južni Španiji, kjer je bila glavna vera islam, so
vladarji zgradili mošeje in minarete. Najslavnejša med njimi, ki sta ohranjena še danes, sta mošeja v 
Kordovi in minaret Giralda v Sevilli.

Renesansa
V srednjem veku večina ljudi ni znala niti brati niti pisati, v štirinajstem in petnajstem stoletju pa so 
študentje začeli ponovno odkrivati starodavne knjige. 

Zanimanje zanje se je povečalo zlasti med bogatimi in izobraženimi ljudmi (v Firencah v Italiji pa 
tudi drugje), ki so si po izumu tiska v Evropi (leta 1445) lahko privoščili nakup knjig. Z branjem so se 
zaljubili v staro Grčijo in Rim. 

Svoje domove so dali zgraditi po vzoru rimskih palač, nadarjenim slikarjem in kiparjem pa so plačevali, 
da so jih okrasili s prizori iz grških in rimskih zgodb ter s kipi bogov, junakov in cesarjev.

Velika odkritja in nove ideje
V času renesanse je trgovina z oddaljenimi deželami postajala zelo pomembna za evropske trgovce. 
Do njih so iskali najbližje poti. Zato so leta 1492 Krištof Kolumb in njegovi mornarji izpluli iz Španije 
in prepluli Atlantik. Toda namesto da bi prišli do Indije, so odkrili Bahame
(otoke v Karibskem morju, blizu ameriške obale).

Kmalu so sledili drugi raziskovalci. V letih 1497–1498 je Vasco da Gama, portugalski mornariški častnik, 
kot prvi Evropejec prispel v Indijo tako, da je plul okoli Afrike. Leta 1519 je drugi 
portugalski raziskovalec, Ferdinand Magellan, ki je služil španskemu kralju – vodil prvo evropsko 
pomorsko odpravo okoli sveta.
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Kmalu za tem so Evropejci raziskovali Karibske otoke in 
Ameriko (ki so jo imenovali „Novi svet“) in tam ustanovili 
kolonije. Zavzeli so zemljo in trdili, da zdaj pripada njihovi 
matični državi v Evropi. S seboj so prinesli svojo vero, 
običaje in jezike – in tako sta angleščina in francoščina 
postala glavna jezika, ki sta se govorila v Severni Ameriki, 
španščina in
portugalščina pa v Srednji in Južni Ameriki.

Sčasoma so Evropejci pluli vse dlje – do Kitajske, Japonske, 
jugovzhodne Azije, Avstralije in Oceanije. Mornarji, ki 
so se vračali iz teh oddaljenih krajev, so pripovedovali 
o nenavadnih bitjih, ki se zelo razlikujejo od tistih v 
Evropi. To je navdušilo znanstvenike in raziskovalce, 
da so se podali na daljne odprave proučevati živalske 
vrste, nazaj pa so prinesli nove rastline, ki so jih začeli 
gojiti tudi pri nas. 

V devetnajstem stoletju so raziskovalci prodrli globoko 
v Afriko in do leta 1910 so evropski narodi kolonizirali 
večino afriške celine. 

Ljudi pa so vedno bolj zanimala tudi pereča vprašanja 
iz domače celine. V osemnajstem stoletju so v ospredje 
vedno bolj stopala vprašanja kako voditi državo in 
kakšne pravice in svoboščine bi morali imeti ljudje. 
Pisatelj Jean-Jacques Rousseau je dejal, da bi morali 
biti vsi ljudje enakopravni. Drug pisatelj, Voltaire, je 
dejal, da bi bil svet boljši, če bi nevednost in vraževerje 
zamenjala razum in znanje.

Obdobje novih idej, imenovano razsvetljenstvo, je v 
nekaterih državah pripeljalo do velikih sprememb, na 
primer francoske revolucije leta 1789, ko se je francosko 
ljudstvo odločilo, da mu ne bodo več vladali kralji in 
kraljice. Eno od njihovih revolucionarnih gesel je bilo 
„Svoboda, enakost, bratstvo“, ki je kasneje postalo tudi 
francosko državno geslo.
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Industrijska revolucija
Začelo se je z energetsko krizo. Potem, ko so na tisoče let so ljudje kurili z lesom in ogljem, so se 
ponekod v Evropi nadvse skrčili gozdovi. Odgovor na pomanjkanje goriva je bil premog. V Evropi ga 
je bilo veliko in rudarji so ga začeli kopati.
Pred približno 150 leti je Anglež Henry Bessemer izumil plavž, ki je lahko proizvedel velike količine 
jekla po ugodni ceni. Kmalu je Evropa proizvajala ogromne količine jekla, kar je spremenilo svet. 
Poceni jeklo je omogočilo gradnjo nebotičnikov, velikih mostov, prekooceanskih ladij, avtomobilov, 
hladilnikov ... pa tudi tankov in orožja.

Moderni svet
Številni evropski izumi v 19. in 20. stoletju 
so pomagali ustvarjati svet, kakršnega 
poznamo danes. Na primer:
1886 - bencinski motor
1901 - prva radijska sporočila
1909 - bakelit, prva plastična snov
1912 -neonska razsvetljava
20. leta -televizija in avtoceste
1935 - radar in kemični svinčnik
1937 – instant kava
1939 - prvo reaktivno letalo
40. leta - prvi računalnik

Danes približno četrtina delovnih ljudi v Evropi proizvaja stvari, ki jih potrebuje sodobni svet: hrano in 
pijačo, mobilne telefone in računalnike, oblačila in pohištvo, pralne stroje in televizijske sprejemnike, 
avtomobile, avtobuse in tovornjake ter mnogo drugih stvari.

Okoli sedem desetin evropskih delavcev dela v sektorju storitev - v trgovinah, na poštah, v bankah, 
hotelih, bolnišnicah … Prodajajo blago bodisi opravljajo druge storitve, ki jih ljudje potrebujejo.

Na žalost zgodovina Evrope niso samo veliki dosežki.
Stoletja so se evropski narodi v številnih vojnah bojevali drug proti drugem, največkrat zaradi prevlade, 
premoženja ali vere. Poleg tega so evropski kolonialisti so na drugih celinah ubili na milijone do-
morodcev. Številne so prisilili v suženjstvo. Evropska trgovina s sužnji je bila odpravljena v devetna-
jstem stoletju, kolonije pa so postale svobodne v dvajsetem stoletju.  Po dveh svetovnih vojnah je v 
Evropi končno zavladal mir.
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Boj za ozemlje, nadvlado in druge cilje se je v Evropi bil tako dolgo, da so na tem območju več sto 
let besnele silovite vojne.
V dvajsetem stoletju sta se na tej celini začeli dve veliki vojni in se razširili ter zajeli države po vsem 
svetu. V prvi svetovni vojni je bilo ubitih okoli 30 milijonov, v drugi okoli 60 milijonov ljudi. 
Evropo sta pahnili v revščino in za seboj pustili veliko opustošenje.

Posledice obeh svetovnih vojn so bile tako hude, da so se začela pojavljati vprašanja, kaj narediti, da 
se vojne ne bi več ponovile.

O tem je veliko razmišljal tudi francoz Jean Monnet. Ugotovil je, da so države v preteklosti za začetek 
vojne potrebovale dvoje: železo za izdelavo jekla (za tanke, puške, bombe in ostalo orožje) ter premog 
za dovajanje energije tovarnam in železnicam. Evropske države so imele obojega v izobilju, zato je 
bila možnost zlorabe dobrin in ponovitve vojn velika.
Monnet je bil prepričan, da je treba pripraviti načrt, ki bi to grožnjo omejil. Rešitev je videl v tem, da 
bi se evropske države - največje proizvajalke premoga in jekla, združile in izvajale skupni nadzor nad 
pridobivanjem in predelavo obeh dobrin.   

Načrt bi po njegovem menju deloval, če bi ga le bili evropski voditelji pripravljeni preizkusiti. O njem 
je govoril s prijateljem Robertom Schumanom, ki je bil minister v francoski vladi. Robert Schuman je 
bil mnenja, da je ta zamisel sijajna, in oznanil jo je v svojem pomembnem govoru dne 9. maja 1950.

Evropska ideja

Govor je prepričal tudi voditelje Belgije, Italije, Luksemburga, 
Nizozemske in Nemčije. Vse te države so se odločile, 
da bodo združile svoje industrije premoga in jekla in 
oblikovale skupino držav, ki so jo imenovale Evropska 
skupnost za premog in jeklo (ESPJ). Ta skupnost naj bi 
delovala v miroljubne namene in pomagala iz vojnih ruševin 
ponovno zgraditi novo Evropo. ESPJ je bila ustanovljena 
leta 1951.

Teh šest držav je tako dobro sodelovalo, da so se kmalu 
odločile ustanoviti novo zvezo z imenom Evropska 
gospodarska skupnost (EGS). Ustanovljena je bila leta 1957.

Ena glavnih idej je bila, da bi imele države EGS skupni trg 
in tako lažje trgovale med seboj. Do takrat so se morali 
tovornjaki, vlaki in ladje, ki so prevažali blago iz ene države 
v drugo, vedno ustaviti na meji in treba je bilo preveriti 
dokumente ter plačati carino. To je podaljševalo potovalni 
čas, blago iz tujine pa je bilo dražje. 

Smisel skupnega trga je bil odprava vseh teh mejnih kontrol, 
zastojev in carin ter omogočiti državam, da trgujejo med 
seboj, kot da bi bile vse del ene same države. 

Ena od posledic druge svetovne vojne za Evropo je bila, 
da sta bila po koncu spopadov proizvodnja hrane in njen 
uvoz z drugih celin močno otežena. 
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Še v začetku petdesetih let dvajsetega stoletja je v Evropi primanjkovalo hrane. Zato se je EGS odločila 
za ukrep, v okviru katerega je plačevala svojim kmetom, da so pridelovali več hrane in s tem zagotovila, 
da so lahko kmetje z obdelovanjem zemlje zaslužili dovolj za dostojno življenje. Ta ukrep se je imenoval 
skupna kmetijska politika (ali SKP). Sčasoma je deloval tako dobro, da so nekateri kmetje pridelovali 
presežke hrane, zato je bilo treba sprejeti ukrepe za uskladitev pridelave s potrebami trga. 
Še danes kmetje prejemajo denar iz naslova SKP - tudi za to, da skrbijo za podeželje.

12 ZGODOVINSKIH MEJNIKOV

1951: Šest ustanovnih članic ustanovi Evropsko skupnost za premog in jeklo.

1957: Istih šest držav v Rimu podpiše Rimsko pogodbo, s katero sta ustanovljeni Evropska gospodarska 

skupnost (EGS) in Evropska skupnost za atomsko energijo (Euratom).

1973: Skupnosti se razširijo na devet držav članic in uvedejo več skupnih politik.

1979: Prve neposredne volitve v Evropski parlament.

1981: Prva sredozemska širitev.

1992: Evropski enotni trg postane resničnost.

1993: Z Maastrichtsko pogodbo je ustanovljena Evropska unija (EU).

2002: V obtok pride evro.

2007: EU ima 27 držav članic.

2009: Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe se spremeni način delovanja EU.

2013: 1. julija Hrvaška postane 28. polnopravna članica Evropske unije

2016: Velika Britanija na referendumu s tesnim rezultatom izglasuje, da želi zapustiti EU

Države EGS so sodelovale pri varstvu okolja ter gradnji boljših cest in železnic po vsej Evropi. Bogatejše 
države so revnejšim pomagale pri gradnji cest in drugih pomembnih objektov. Vlade so razpravljale 
tudi o drugih novih zamislih – na primer, kako bi si lahko policisti iz različnih držav med seboj pomagali 
pri iskanju storilcev kaznivih dejanj, tihotapcev mamil in teroristov. Skupina držav EGS je postala tako 
drugačna in toliko bolj združena, da se je leta 1992 odločila spremeniti svoje ime in se preimenovati 
v Evropsko unijo (EU).

SIMBOLI EU
Evropska zastava - Dvanajst zvezd v krogu je simbol enotnosti, solidarnosti in povezanosti narodov 
Evrope.

Evropska himna - Podlaga za melodijo, ki simbolizira EU, je Beethovnova deveta simfonija iz leta 1823.

Dan Evrope - Idejo, na kateri temelji Evropska unija, je 9. maja 1950 predstavil francoski zunanji minister 
Robert Schuman. 9. maja torej praznujemo začetek evropskega povezovanja.

Slogan EU „Združena v raznolikosti“ ponazarja povezovanje evropskih držav v Evropsko unijo za trajni 
mir in blaginjo ter bogastvo njihovih različnih kultur, tradicij in jezikov.



12

Leta 1989 je bil porušen berlinski zid, ki je desetletja 
razmejeval Vzhodno in Zahodno Nemčijo. To 
je pospešilo razpad komunizma v Evropi in 
omogočilo združitev Nemčije. Nekoč komunistične 
ali enostrankarske države onkraj nekdanje železne 
zavese so začele izbirati demokratične vlade, ljudje 
so želeli več svobode in bolj prehodne meje. V 
večini držav se je pojavila želja po priključitvi k 
Evropski uniji. 

Evropska družina se veča

Zato je nastal dolg seznam držav kandidatk. Te so morale na poti do polne priključitve v EU uspešno 
prestati prehodno obdobje,  v katerem so se kot kandidatke  lotile reform, s katerimi so zadostile 
kriterijem za članstvo. 

Preden lahko država vstopi v EU,  mora njeno gospodarstvo uspešno  delovati. Biti mora demokratična, 
spoštovati mora človekove pravice, med katere spadajo pravica svobodnega izražanja mnenja, pravica 
do poštenega sojenja in še mnoge druge pomembne pravice.

Pogoje za vstop v EU je tako ob njeni največji širitvi izpolnjevalo deset držav kandidatk. 1. maja 2004 so 
se kot polno pravne članice EU pridružile:  Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Slovaška, 
Slovenija in dve otoški državi: Ciper in Malta.

V naslednji širitvi so se ji 1. januarja 2007 priključile še Bolgarija in Romunija, 1. julija 2013 pa je v unijo 
vstopila tudi Hrvaška. Število držav članic je naraslo na 28.

Danes postaja vprašanje širitve, ob številnih notranjih vprašanjih in zunanjih izzivih, s katerimi se 
srečuje EU, zelo zapleteno. 

Unija se nikoli ni videla kot zaključen krog 
držav in želi biti tudi v prihodnje odprta 
za vse evropske države. 

Vključevanje novih držav članic je v 
preteklosti pomagalo ohranjati mir in 
stabilnost v Evropi in tako naj bi bilo rudi 
v prihodnje. 

V teku so pristopna pogajanja z državami 
nekdanje Jugoslavije in Albanijo, ki so 
del regije tako imenovanega Zahodnega 
Balkana, ter tudi s Turčijo. 

Glede na trenutno situacijo, bodo 
nekatere države potrebovale še precej 
časa, da bodo zadostile pogojem za vstop 
in se bodo dejansko priključile EU kot 
polnopravne članice.
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Schengensko območje
Izraz “Schengen” oz. schengenski režim se v strokovnem žargonu uporablja za pravni red vpeljan 
z uveljavitvijo dveh mednarodnih sporazumov sklenjenih v luksemburški vasici Schengen, in sicer 
Schengenski sporazum iz leta 1985 ter Schengenska konvencija iz leta 1995. Ime kraja je danes 
sinonim za osnovni cilj izražen v teh dveh mednarodnih pogodbah, to je odprava mejnega nadzora 
na skupnih notranjih mejah držav pogodbenic. Namen slednjega ukrepa je zagotoviti hitrejši in 
učinkovitejši pretok oseb.

Schengenski pravni red pa ne zagotavlja le prostega gibanja ljudi brez mejnega nadzora, temveč 
vzpostavlja vrsto podrobnih tehničnih rešitev in enotnih pravil za zagotavljanje varnosti, med drugim 
oblikovanje enotnih pravil za nadzor skupnih zunanjih meja, skupni vizumski režim, krepi sodelovanje v 
boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu ter uvaja spremljevalne ukrepe na področju sodelovanja 
med policijami, carinskimi in pravosodnimi organi. Še posebej pa gre izpostaviti vzpostavitev skupne 
baze podatkov, Schengenskega informacijskega sistema (SIS).

Evroobmočje
V preteklosti je imela vsaka država v Evropi lastno vrsto denarja (valuto). Zdaj obstaja skupna valuta, 
evro, ki ga lahko uvedejo vse evropske države, če izpolnjujejo določene pogoje. Obstoj enotne valute 
lajša poslovanje, potovanje in nakupovanje po vsej EU, saj ni treba menjati denarja iz ene valute v 
drugo. Poleg tega je zaradi enotne valute gospodarstvo v kriznih časih stabilnejše.

Če primerjate kovance evra, vidite, da je na eni strani upodobljen znak, ki predstavlja državo, v kateri je 
bil kovanec izdelan, druga stran pa je enaka za vse države. Slovenija je tudi izpolnila kriterije, zapisane 
v Maastrichtski pogodbi, in leta 2007 začela uporabljati evro.

Pogoji za uvedbo evra so:
• članstvo v Evropski uniji
• inflacija ne sme presegati povprečja treh držav članic z najnižjo inflacijo za več kot 1,5 odstotne točke
• dolgoročne obrestne mere ne smejo presegati povprečja treh članic z najnižjimi inflacijami za več 
kot 2 odstotni točki
• stabilen devizni tečaj, ki vsaj dve leti glede na evro niha le v dogovorjenih mejah
• proračunski primanjkljaj ne presega 3 odstotke BDP-ja
• javni dolg ne presega 60 odstotkov BDP-ja
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Želja, da bi Slovenija postala članica EU, je bila izražena že ob osamosvojitvi leta 1991. Intenzivnejše 
gospodarsko sodelovanje z državami Evropske unije pa se je začelo šele leta 1993, ko je začel vel-
jati Sporazum o sodelovanju z EU. Slovenija je vložila prošnjo za članstvo 10. junija 1996, na dan, ko 
je bil podpisan tudi pridružitveni sporazum med Slovenijo in Evropsko unijo. Pogajanja za vstop so 
se začela marca 1998 in zaključila decembra 2002 na Danskem. Pogodba o pristopu k Evropski uniji 
je bila podpisana 16. aprila 2003, v EU pa naj bi Slovenija dejansko vstopila 1. maja 2004, saj mora 
biti prej opravljen postopek ratifikacij v nacionalnih parlamentih. 

Pred vstopom je morala Slovenija izpolniti določene pogoje, ki jih EU postavlja vsem državam, ki si 
želijo vstopiti v povezavo. Imenujejo se Københavnski kriteriji, določeni leta 1993.
Kandidatka za EU mora zagotavljati:
• demokracijo, pravno državo, človekove pravice in zaščito manjšin,
• delujoče tržno gospodarstvo in sposobnost konkurenčnosti na trgu Unije ter
• sposobnost prevzeti obveznosti članstva (privrženost ciljem politične, ekonomske in monetarne 
unije).

Upoštevati mora pravni red EU, vključno z ustanovitvenimi pogodbami na katerih temelji EU in z 
evropskimi pravnimi akti, ki jih sprejemajo institucije EU.
Zato je na področjih, ki spadajo pod izključno pristojnost EU, Slovenija del svojih suverenih prav-
ic prenesla nanjo. Vstop Slovenije v povezavo je bil označen za velik uspeh po več kriterijih, naša 
država je dolgo veljala za najuspešnejšo novo članico. 

Kronologija dogodkov
15. januar 1992 - vse države EU priznajo Slovenijo,
1. september 1993  - v veljavo stopi sporazum o sodelovanju Slovenije in Unije,
10. junij 1996 - podpis evropskega sporazuma o pridružitvi in prošnja za polnopravno članstvo 
Slovenije v EU,
1. januar 1997 - v veljavo stopi začasni sporazum o trgovini med Slovenijo in Unijo,
15. julij 1997 - državni zbor ratificira sporazum o pridružitvi, dan po tem, ko je spremenil ustavo 
glede lastninske pravice tujcev na nepremičninah,
13. december 1997 - Slovenija se uvrsti med kandidatke za prvi krog širitve Unije,
31. marec 1998 Uradni začetek pogajanj med Slovenijo in EU.
1. februar 1999 - v veljavo stopi evropski sporazum o pridružitvi med Slovenijo in EU,
13. december 2002 - zaključek pogajanj med Slovenijo in Unijo,
23. marec 2003 - referendum o vstopu Slovenije v EU in NATO, kjer je 90% glasovalcev za vstop v 
EU, 66% pa tudi za vstop v NATO,
16. april 2003 - podpis pogodbe o pristopu k Evropski uniji.

Z vstopom v EU je Slovenija tudi jezikovno postala popolnoma enakovredna ostalim člananicam 
EU. Slovenski predstavniki v evropskih institucijah lahko govorijo slovensko in vsi pravni akti EU 
so prevedeni v slovenščino. Vsak prebivalec Slovenije se lahko s prošnjo ali pritožbo v slovenščini 
obrne na katerokoli institucijo (npr. na evropskega varuha človekovih pravic) – in tudi odgovor mu 
je posredovan v slovenščini.

Z leti se zadovoljstvo državljanov z vstopom v EU spreminja. Episcentorva anketa je ob dese-
ti obletnici vstopa SLovenije pokazala, da 50 odstotkov vprašanih s članstvom ni zadovoljnih, 44 
odstotkov je s članstvom zadovoljnih, preostali pa so bolj ali manj ravnodušni. Analitiki so ob tem 
ocenili, da je eden od razlogov za nezadovoljstvo počasno odzivanje EU na izzive, zato se številni 
ukvarjajo z vprašanjem, kako sistem odločanja, v katerem je treba uskladiti mnenja in interese 28 
članic, narediti bolj učinkovit. 

Slovenija in Evropska unija
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Sprejemanje odločitev v Evropski uniji
Evropska komisija
Evropska komisija je politično neodvisno izvršno telo. Je edina odgovorna za pripravo predlogov nove 
evropske zakonodaje in izvaja odločitve Evropskega parlamenta in Sveta EU.
Uveljavlja splošni interes EU, tako da predlaga in izvaja zakonodajo in politike ter izvršuje proračun EU.
Ustanovljena je bila leta 1958, sedež ima v Bruslju.

Trenutni predsednik Komisije je Jean-Claude Juncker. Politično vodstvo zagotavlja ekipa 28 komisarjev 
(po eden iz vsake države EU) – vodi jih predsednik Komisije, ki jim določi področja dela, za katera so 
pristojni. Slovenska evropska komisarka v tem mandatu je Violeta Bulc, pristojna za področje prometa.

Evropsk komisija predlaga nove zakone:
Evropska komisija kot edina institucija EU Evropskemu parlamentu in Svetu predlaga sprejem nove 
zakonodaje, ki:
• varuje interese EU in njenih državljanov o zadevah, o katerih ni mogoče učinkovito odločati na 
nacionalni ravni,
• na podlagi posvetovanja s strokovnjaki in javnostjo zagotavlja pravilne tehnične podrobnosti.

- Upravlja politike EU in dodeljuje sredstva EU
• Skupaj s Svetom in Parlamentom določa prednostne naloge za porabo proračunskih sredstev.
• Pripravi letni proračun, ki ga odobrita Parlament in Svet.
• V okviru Računskega sodišča nadzira porabo denarja.

- Uveljavlja zakonodajo EU
• Skupaj s Sodiščem EU zagotavlja pravilno uporabo zakonodaje EU v vseh državah članicah.

- Zastopa EU na mednarodni ravni
• Zastopa države EU v mednarodnih organih, zlasti na področju trgovinske politike in humanitarne 
pomoči.
• V imenu EU sklepa mednarodne sporazume.

Evropski parlament
Evropski parlament je neposredno izvoljeno telo EU z zakonodajnimi, nadzornimi in proračunskimi 
pristojnostmi. Zastopa vse državljane EU. 
Evropske poslance vsakih pet let izvolijo volivci EU na neposrednih volitvah. Zadnje volitve so bile 
maja 2014. 

Vsak mesec ima 751 evropskih poslancev veliko plenarno zasedanje v Strasbourgu (Francija), kjer 
razpravljajo in se odločajo o novih predpisih za Evropo.

Z izvolitvijo svojih poslancev in pogovori z njimi lahko državljani odločamo o naslednjih korakih EU. 
Na volitvah lahko sodelujejo vsi državljani EU z volilno pravico. To v EU večinoma pridobijo z 18 leti, 
v Avstriji pa celo s 16 leti.

Pasivna volilna pravica se med državami članicami razlikuje. Medtem ko ste lahko na primer na 
Finskem, Danskem ali v Nemčiji v Evropski parlament izvoljeni že z 18 leti, pa je starostna meja v Litvi, 
na Poljskem ali v
Združenem kraljestvu na primer šele 21 let. Na Cipru, v Italiji ali Grčiji pa morate biti stari celo 25 let, 
če želite postati evropski poslanec. Državljani EU, ki živijo v drugi državi članici EU (na primer Avstrijci 
na Madžarskem), lahko tam oddajo svoj glas.
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Parlament je pomemben člen v postopku odločanja na ravni evropske politike. Skupaj s Svetom je 
zakonodajalec Evropske unije. To pomeni, da Evropska unija brez Evropskega parlamenta ne deluje. 

Na zadnjih volitvah v Evropski parlament leta 2014 je bila na evropski ravni volilna udeležba 42,5 
odstotna. Od prvih volitev leta 1979, se vloga Evropskega parlamenta in njegov vpliv nenehno krepita 
in soodloča na vedno več področjih. 

Predsednik Evropskega parlamenta je Antonio Tajani, volitve za predsednika so vsake dve leti in pol.
• Ustanovitev: Leta 1952 – Skupna skupščina Evropske skupnosti za premog in jeklo, leta 1962 – 
Evropski parlament, leta 1979 – prve neposredne volitve
• Sedež: Strasbourg (Francija), Bruselj (Belgija), Luxembourg

Tri glavna področja dela:

- Zakonodajne pristojnosti (sprejema predpise EU, in sicer skupaj s Svetom EU na podlagi predlogov 
Evropske komisije, odloča o mednarodnih sporazumih, odloča o širitvah, pregleda delovni program 
Evropske komisije, lahko zahteva pripravo zakonodajnih predlogov). 
Redni zakonodajni postopek daje enako težo Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije na 
številnih področjih (npr. gospodarsko upravljanje, priseljevanje, energija, promet, okolje in varstvo 
potrošnikov). 

- Nadzorne pristojnosti : Evropski parlament ima na voljo vrsto nadzornih pooblastil. Tako lahko nadzoruje 
delo drugih ustanov, bdi nad ustrezno porabo denarja iz proračuna EU ter pravilno uporabo prava 
EU (opravlja demokratični nadzor nad vsemi institucijami EU, izvoli predsednika Evropske komisije in 
potrdi ali zavrne celotni kolegij Evropske komisije, lahko izglasuje nezaupnico in posledično odstop 
Evropske komisije, podeli razrešnico oziroma odobri porabo proračunskih sredstev EU, preuči peticije 
državljanov in uvede preiskave, razpravlja o monetarni politiki z Evropsko centralno banko, postavlja 
vprašanja Evropski komisiji in Svetu, sodeluje kot opazovalec volitev.).

– Proračunske pristojnosti: (sprejme proračun EU skupaj s Svetom EU, vsakih 7 let potrdi dolgoročni 
finančni načrt EU, t.i. večletni finančni okvir in nadzira). Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe je 
Evropski parlament dobil pooblastila, da skupaj s Svetom Evropske unije odloča o celotnem letnem 
proračunu EU, pri čemer ima o njem zadnjo besedo.

Evropski svet
Evropski svet oblikuje splošne politične smernice in prednostne naloge EU. Ne spada med zakonodajne 
institucije EU, zato se ne pogaja o zakonodaji EU in je ne sprejema. Namesto tega določa politično 
agendo EU, običajno s sprejetjem sklepov na zasedanjih Evropskega sveta, v katerih so opredeljena 
pereča vprašanja in nadaljnje ukrepanje.

Evropski svet je pred nedavnim sprejel „strateško agendo“ prednostnih področij, ki naj bi jim EU 
dolgoročno namenjala pozornost in v zvezi z njimi sprejemala ukrepe.

Člani Evropskega sveta so voditelji držav ali vlad 28 držav članic EU, predsednik Evropskega sveta in 
predsednik Evropske komisije. Zasedanj Evropskega sveta se udeležuje tudi visoki predstavnik Unije 
za zunanje zadeve in varnostno politiko, kadar člani razpravljajo o zunanjih zadevah.

Postopek odločanja
Evropski svet večinoma soglasno sprejema odločitve, vendar v nekaterih posebnih primerih, opisanih 
v pogodbah EU, odloča bodisi soglasno bodisi s kvalificirano večino. Glasujejo lahko le voditelji držav 
ali vlad, medtem ko predsednik Evropskega sveta in predsednik Komisije pri glasovanju ne sodelujeta.
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Zasedanja Evropskega sveta
Evropski svet zaseda vsaj dvakrat v vsakem polletju. Zasedanja, znana tudi kot srečanja EU na vrhu, 
potekajo v stavbi Justus Lipsius v Bruslju.

Vodi jih predsednik Evropskega sveta Donald Tusk. Predsednik lahko po potrebi skliče tudi izredna 
zasedanja Evropskega sveta. Predsednik Evropskega parlamenta se udeleži začetka vsakega zasedanja 
in predstavi stališča Evropskega parlamenta. Glede na obravnavana vprašanja so lahko na zasedanja 
vabljeni še drugi, denimo predsednik Evropske centralne banke.

Zgodovina Evropskega sveta
Evropski svet je bil ustanovljen leta 1974 kot neformalni forum za razpravo med voditelji držav ali 
vlad držav članic EU. Kmalu je postal organ, katerega naloga je določati cilje in prednostne naloge 
EU. Evropski svet je na podlagi Maastrichtske pogodbe leta 1992 pridobil formalni status in vlogo 
– zagotavljanje spodbude in splošnih političnih smernic za EU. Po spremembah, ki jih je leta 2009 
prinesla Lizbonska pogodba, je Evropski svet postal ena od sedmih institucij EU.

Svet Evropske unije
Svet EU je institucija, ki predstavlja vlade držav članic. V okviru tega telesa se srečujejo ministri iz 
posameznih držav članic EU ter v njem sprejemajo zakone in usklajujejo politike.
Ministri imajo pooblastilo, da v imenu svoje vlade prevzamejo obveznost glede ukrepov, dogovorjenih 
na sestankih. Svet EU nima stalnih članov, pač pa se glede na področje politike, ki je na dnevnem redu 
seje, sestaja v 10 različnih sestavih. Sej o posameznem področju politike se iz vsake države udeleži 
minister, pristojen za to področje.
Svet EU je skupaj z Evropskim parlamentom glavno zakonodajno telo Evropske unije.

Ne smemo ga zamenjati z Evropskim svetom – v katerem se vsake tri mesece na t. i. vrhu sestanejo 
voditelji vlad in držav EU ter določijo splošne smernice za politike EU ter Svetom Evrope, ki ni organ EU.

Naloge Sveta EU
Svet Evropske Unije oblikuje in sprejema zakonodajo EU - skupaj z Evropskim parlamentom, običajno 
s postopkom soodločanja in na podlagi zakonodajnih predlogov Evropske komisije.
• Usklajuje politike držav članic EU (zlasti na področjih gospodarske in fiskalne politike, izobraževanja, 
kulture, mladine in športa ter zaposlovanja).
• Določa in izvaja zunanjo in varnostno politiko EU v skladu s smernicami Evropskega sveta (vključuje 
tudi razvojno in humanitarno pomoč EU, obrambo in trgovino).
• Sklepa mednarodne sporazume in daje mandat Evropski komisiji.
• Sprejme letni proračun EU – skupaj z Evropskim parlamentom.

Način dela v Svetu EU
• Vse razprave in glasovanja so javni.
• Odločitve navadno sprejemajo s kvalificirano večino: predlog mora podpreti 55 % držav (pri 28 
državah članicah to pomeni 16 držav), ki predstavljajo vsaj 65 % celotnega prebivalstva EU. Predlog 
lahko zavrnejo, samo če proti glasujejo vsaj 4 države, ki predstavljajo najmanj  35 % celotnega 
prebivalstva EU.
• Izjema: za občutljive teme, denimo zunanjo politiko in obdavčitev, je potrebna soglasna odločitev 
(vse države morajo glasovati za predlog).
• Navadna večina se uporablja pri odločanju o postopkovnih in administrativnih vprašanjih.

Predsednik: Vsaka država EU prevzame predsedovanje po načelu šestmesečne rotacije
Ustanovitev: Leta 1958 (Svet Evropske gospodarske skupnosti)
Sedež: Bruselj (Belgija)
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Sodišče Evropske unije

Sodišče Evropske unije je najvišji sodni organ EU in ima sedež v Luksemburgu. V sodelovanju s 
sodišči in tribunali držav članic zagotavlja uporabo in enotno razlago prava Evropske unije. Rešuje 
tudi pravne spore med državami članicami in institucijami EU.

Sodišče EU sestavlja po en sodnik iz vsake države članice in 11 generalnih pravobranilcev.
Sodišče EU včasih poimenujejo tudi Evropsko sodišče, vendar ga ne smemo zamenjevati z 
Evropskim sodiščem za človekove pravice v Strasbourgu, ki je bilo ustanovljeno v okviru Sveta 
Evrope.

Poleg že opisanih institucij, v EU delujejo tudi druge institucije in odbori EU ter medinstitucionalni 
organi za izvajanje posebnih nalog, kot na primer: 

- Evropska centralna banka je odgovorna za monetarno politiko; 

- Evropska služba za zunanje delovanje pomaga visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko Federici Mogherini. Visoka predstavnica je vodja Sveta za zunanje zadeve – vodi 

skupno zunanjo in varnostno politiko EU ter skrbi za doslednost in usklajenost zunanjepolitičnih 

ukrepov EU.

- Evropski ekonomsko-socialni odbor zastopa civilno družbo, delodajalce in delojemalce;

- Evropski odbor regij zastopa regionalne in lokalne organe;

- Evropsko računsko sodišče - preverjanje pravilnost zbiranja in porabe sredstev EU ter izboljšanje 

finančnega poslovodenja EU

- Evropska investicijska banka financira naložbene projekte EU in z Evropskim investicijskim 

skladom pomaga majhnih podjetjem;

- Evropski varuh človekovih pravic preiskuje pritožbe v zvezi z nepravilnostmi v institucijah in 

organih EU;

- Evropski urad za izbor osebja skrbi za izbor osebja za zaposlovanje v institucijah in organih EU;

- Urad za publikacije objavlja informacijsko gradivo o EU.
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Sprejemanje EU zakonodaje
Evropski parlament sodeluje s Svetom EU (ki zastopa vlade držav članic) pri oblikovanju in uradnem 
sprejemanju predpisov EU.

To sodelovanje se imenuje redni zakonodajni postopek (nekdanji postopek soodločanja). Z Lizbonsko 
pogodbo se je povečalo število politik, za katere se uporablja redni zakonodajni postopek. Evropski 
parlament ima tako zdaj večji vpliv na oblikovanje predpisov v kmetijstvu, energetiki ter na področju 
priseljevanja in sredstev EU.

Evropski parlament mora odobriti tudi nekatere pomembne odločitve, denimo pridružitev novih držav 
k EU. Evropski parlament na različne načine nadzoruje druge evropske institucije.

Po imenovanju nove Komisije mora Parlament potrditi vseh njenih 28 članov – po enega iz vsake 
države EU –, preden lahko začnejo svoj mandat. Če se poslanci Evropskega parlamenta ne strinjajo 
z imenovanjem posameznega kandidata za komisarja, lahko zavrnejo celotno predlagano ekipo.
Parlament lahko tudi zahteva odstop celotne Komisije v času njenega mandata, tako da poda predlog 
za nezaupnico.

Evropski poslanci preverjajo poročila, ki jih pripravlja Komisija, in komisarjem zastavljajo vprašanja. Pri 
tem imajo pomembno vlogo parlamentarni odbori. Evropski poslanci obravnavajo peticije državljanov 
in ustanavljajo preiskovalne odbore.

Kadar se voditelji vlad in držav zberejo na zasedanjih Evropskega sveta, svoje mnenje o obravnavanih 
temah poda tudi Evropski parlament.

Evropski parlament skupaj s Svetom Evropske unije sprejme letni proračun EU. Parlamentarni odbor 
spremlja proračunsko porabo in vsako leto potrdi poročilo Evropske komisije o izvrševanju proračuna 
za preteklo leto.
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• Sedež - Evropski parlament deluje v treh mestih: Bruslju (Belgija), Luxembourgu (Luksemburg) in 
Strasbourgu (Francija).
• V Luxembourgu so upravne pisarne (generalni sekretariat).
• Zasedanje celotnega Parlamenta (plenarno zasedanje) poteka v Strasbourgu in včasih v Bruslju. 
Tudi odbori zasedajo v Bruslju.

Organizacija

Predsednik
Predsednik je izvoljen za mandat, ki traja dve leti in pol, kar je polovica zakonodajnega obdobja, z 
možnostjo podaljšanja. Predsednik predstavlja Evropski parlament navzven in v odnosih z drugimi 
institucijami EU. Zdajšnji predsednik Evropskega parlamenta je Antonio Tajani.
Predsednik nadzira delo Parlamenta in njegovih sestavnih organov ter razprave na plenarnih zasedanjih, 
poleg tega zagotavlja spoštovanje poslovnika Parlamenta. Predsednik Evropskega parlamenta ob 
začetku vsakega zasedanja Evropskega sveta izrazi mnenje in pomisleke Parlamenta v zvezi s točkami 
na dnevnem redu in z drugimi temami.
Po tem, ko Parlament sprejme proračun Evropske unije, ga predsednik podpiše in s tem postane 
proračun izvršljiv. Predsednik EP skupaj s predsednikom Sveta podpisuje vse zakonodajne akte, 
sprejete v rednem zakonodajnem postopku.

Poslanci EP
Evropski parlament ima 751 poslancev, ki so izvoljeni v 28 državah članicah razširjene Evropske unije. 
Od leta 1979 se poslanci volijo na splošnih neposrednih volitvah za petletni mandat.
Poslanci Evropskega parlamenta so torej zastopniki ljudstva ziroma vseh prebivalcev EU in ne držav 
članic. Vsaka država zase odloči, v kakšni obliki bodo potekale volitve, vendar mora zagotoviti 
enakopravnost spolov in tajno glasovanje. Na volitvah v Evropski parlament se uporablja proporcionalni 
volilni sistem. Število poslancev posamezne države članice je odvisno od števila prebivalstva te države. 
Nobena država ne sme imeti manj kot 6 ali več kot 96 poslancev, skupno število poslancev pa ne sme 
preseči 751 (750 poslancev in predsednik). Malo več kot tretjina poslancev Evropskega parlamenta 
je žensk.  Poslanci se v Evropskem parlamentu združujejo glede na politično prepričanje in ne glede 
na svojo narodnost.

Politične skupine
Poslanci Evropskega parlamenta se povezujejo v politične skupine, glede na svojo politično pripradnost 
in tako so tudi organizirani pri delu v parlamentu. V Evropskem parlamentu je trenutno osem političnih 
skupin in predstavljajo več kot 160 nacionalnih strank. Za ustanovitev politične skupine je potrebnih 
25 poslancev, v skupini pa mora biti zastopana najmanj ena četrtina držav članic (trenutno vsaj 7 
držav). Poslanci lahko pripadajo le eni politični skupini. Nekateri poslanci ne pripadajo nobeni politični 
skupini; ti so samostojni poslanci.

Vsaka politična skupina je odgovorna za svojo notranjo organizacijo tako, da imenuje predsednika (ali 
v primeru nekaterih skupin dva sopredsednika), predsedstvo in sekretariat. V sejni dvorani so poslanski 
sedeži po soglasju predsednikov skupin določeni glede na politično pripadnost, od leve proti desni. 
Pred glasovanjem na plenarnem zasedanju politične skupine preučijo poročila, ki so jih pripravili 
parlamentarni odbori, in vložijo svoje predloge sprememb. Stališče, ki ga zavzame politična skupina, 
se sprejme po razpravi znotraj skupine, noben poslanec pa ni zavezan, da glasuje tako kot skupina.

V Evropskem parlamentu so zastopani vsi najpomembnejši politični tokovi Evropske unije, od skrajne 
desnice do skrajne levice. So glavne pri oblikovanju poslanskih večin za glasovanje o zakonodaji, 
proračunu in drugih vprašanjih. Odločajo o parlamentarnem dnevnem redu in imajo odločilno vlogo 
pri izbiranju predsednika in drugih vodilnih funkcionarjev v parlamentu.

ABC Evropskega parlamenta
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Porazdelitev sedežev med poslance političnih skupin:
• Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) – 214
• Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - 189
• Skupina Evropskih konservativcev in reformistov – 74
• Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo – 68
• Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice – 52
• Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze – 51
• Skupina Evropa svobode in neposredne demokracije – 41
• Skupina Evropa narodov in svobode – 40
• Samostojni poslanci - 18

V zgodovini Parlamenta se ni nikoli zgodilo, da bi bila v eni sami skupini združena večina poslancev. 
Da bi poslanci sprejeli zakonodajo EU in odobrili proračun, morajo tako skupine prek pogajanj in 
sklepanja kompromisov oblikovati delujočo večino. Torej je prilagajanje med skupinami nujno, čeprav 
imajo večje skupine tudi več vpliva.
Disciplina v skupinah v EP ni tako stroga kot v nekaterih nacionalnih parlamentih, saj se člani iste 
skupine pri glasovanju včasih ravnajo po drugačnih (pogosto nacionalnih ali regionalnih) smernicah. 
Vseeno pa je, tako kot v nacionalnih parlamentih, najpogostejša politična ločnica tista, ki poslance 
deli na levo ali desno stran. Volivci na dan evropskih volitev odločijo o razmerju moči med skupinami.

Odbori
Za pripravo plenarnih zasedanj Evropskega parlamenta so poslanci razdeljeni v specializirane stalne 
odbore. Parlamentarnih odborov je 20. Odbore sestavlja od 25 do 73 poslancev s predsednikom, 
predsedstvom in sekretariatom. Njihova politična sestava odraža sestavo plenuma.

Odbori pripravljajo, spreminjajo in sprejemajo zakonodajne predloge ter samoiniciativna poročila. 
Obravnavajo predloge Komisije in Sveta ter, če je to potrebno, pripravijo poročila, ki jih predstavijo 
na plenarnem zasedanju.

Parlament lahko ustanovi tudi začasne odbore, ki obravnavajo posebna vprašanja, ali preiskovalne 
odbore, ki preiskujejo kršitve ali slabo izvajanje zakonodaje Skupnosti.

Delegacije
Delegacije Evropskega parlamenta vzdržujejo odnose in si izmenjujejo informacije s parlamenti iz 
držav nečlanic EU. Evropski parlament prek svojih delegacij prispeva k predstavljanju Evropske unije v 
tujini ter k temu, da se v tretjih državah spodbujajo vrednote, na katerih temelji Evropska unija, in sicer 
načela svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravne države.

Ločimo več vrst delegacij: delegacije v skupnih parlamentarnih odborih, delegacije v odborih za 
parlamentarno sodelovanje, druge medparlamentarne delegacije in delegacije v večstranskih 
parlamentarnih skupščinah.

Politični organi
V Evropskem parlamentu so različni politični organi odgovorni za organizacijo dela Parlamenta in 
zakonodajno načrtovanje, za parlamentarne predpise ter za administrativne, finančne, kadrovske in 
organizacijske zadeve.
Politični organi so: konferenca predsednikov, predsedstvo, kolegij kvestorjev, konferenca predssednikov 
odborov, konferenca predsednikov delegacij in usmerjevalna skupina za brexit.
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Slovenski poslanci in poslanke
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Internet in digitalne tehnologije spreminjajo svet – na vseh življenjskih področjih in v vseh poslovnih 
panogah. Evropa mora izkoristiti digitalno revolucijo ter ljudem in podjetjem ponuditi nove priložnosti. 
Kako? Tako, da izkoristimo prednosti enotnega trga EU. 

Trenutno imajo zaradi ovir na spletu državljani omejeno ponudbo: samo 15 % jih po spletu kupuje 
blago in storitve iz druge države članice EU. Internetna in zagonska podjetja ne morejo v celoti 
izkoristiti priložnosti za rast: samo 7 % MSP svoje izdelke in storitve prodaja čez mejo. Poleg tega pa 
podjetja in vlade ne izkoriščajo polnega potenciala digitalnih orodij. 

Cilj enotnega digitalnega trga je odprava regulativnih ovir in iz 28 nacionalnih trgov oblikovati enega 
samega. Povsem delujoč enotni digitalni trg bi lahko k našemu gospodarstvu letno prispeval 415 
milijard evrov in ustvaril na sto tisoče novih delovnih mest.

Sloni na treh stebrih: 

(1) boljši dostop potrošnikov in podjetij do digitalnega blaga in storitev po vsej Evropi; 

(2) oblikovanje ustreznega okolja in enakih konkurenčnih pogojev za razcvet digitalnih omrežij in 
inovativnih storitev; 

(3) čim boljše izkoriščanje potenciala rasti digitalnega gospodarstva.

Po oceni stroškov neukrepanja na ravni EU in študiji Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov 
Parlamenta (IMCO) z naslovom „Contribution of the Internal Market and Consumer Protection to 
Growth“ (Prispevek notranjega trga in varstva potrošnikov k rasti) bi lahko enotni digitalni trg v BDP 
držav EU-28 prispeval približno 415 milijard EUR

Na posebnih področjih politike bi lahko denimo z uvedbo računalništva v oblaku 80 % organizacij 
zmanjšalo stroške za 10 do 20 %. Druge koristi so večja mobilnost pri delu (46 %), večja produktivnost 
(41 %), večja standardizacija (35 %) ter več novih poslovnih priložnosti (33 %) in novih trgov (32 %). 
Od enotnega digitalnega trga bodo lahko imele koristi zlasti ranljive osebe (starejše osebe, osebe 
z omejeno mobilnostjo, izolirane osebe na podeželju, osebe s skromno kupno močjo), EU pa se bo 
lahko na ta način bolje spopadala z današnjimi demografskimi izzivi.

Parlament ima vseskozi vodilno vlogo pri ponovnem zagonu notranjega trga in močno spodbuja 
enotni digitalni trg.

Parlament je 4. julija 2013 sprejel dodatno resolucijo o vzpostavitvi enotnega digitalnega trga v kateri 
se je osredotočil na to, kako v celoti izkoristiti možnosti, ki jih ponuja digitalni notranji trg, odpraviti 
pomanjkanje strokovnega znanja in spretnosti, okrepiti varnost in zaupanje potrošnikov, oblikovati 
privlačno zakonito ponudbo digitalnih vsebin, vzpostaviti storitve mobilnosti in mednarodno razsežnost. 

V tej resoluciji je opredelil politične smernice, ki jih je Komisija upoštevala v svoji strategiji za enotni 
digitalni trg. Njegovi dosežki na digitalnem področju temeljijo na pripravljalnem delu delovne skupine 
za enotni digitalni trg in elektronsko poslovanje, ki ji predseduje evropska poslanka Róża Gräfin von 
Thun und Hohenstein.

Vsebinski poudarek 2017: 
Enotni digitalni trg
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Na strategijo za digitalni enotni trg se je odzval s sprejetjem resolucije 19. januarja 2016 z naslo-
vom „Aktu za enotni digitalni trg naproti“, v kateri je pozval Komisijo, naj odpravi neupravičeno 
prakso blokiranja na podlagi geografske lokacije, izboljša dostop potrošnikov v EU do blaga in 
storitev, zagotovi enako raven varstva, ki bo kos izzivom prihodnosti, ne glede na to, ali se digitalne 
vsebine kupujejo na spletu ali zunaj njega, opredeli inovativne rešitve za čezmejno dostavo pake-
tov, s čimer bi izboljšali storitve in zmanjšali stroške, odpravi ovire, s katerimi se srečujejo mala in 
srednja podjetja ter zagonska in rastoča podjetja, in naj izkoristi priložnosti, ki nastajajo z novimi 
informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami, kot so velepodatki, računalništvo v oblaku, internet 
stvari in tridimenzionalno tiskanje. 

Parlament se je zavzel za ohranitev inovacijam prijazne politike za vzpostavitev spletnih platform 
(npr. iskalnikov, trgovin z aplikacijami), ki bodo spodbujale vstop na trg, in podprl pregled direktive 
o zasebnosti in elektronskih komunikacijah, da bi se zagotovila doslednost njenih določb z novimi 
predpisi EU o varstvu podatkov.

Parlament vzpostavlja digitalni enotni trg na podlagi intenzivne zakonodajne dejavnosti. 

Najnovejša zakonodaja zajema: uvedbo zagotovitve omrežne nevtralnosti, znižanje tarif gostovanja 
in odpravo teh stroškov dne 15. junija 2017; sprejetje direktive o ukrepih za znižanje stroškov za 
izgradnjo visokohitrostnih elektronskih komunikacijskih omrežij, uredbe o elektronski identifikaciji 
in skrbniških storitvah za elektronske transakcije na notranjem trgu ter direktive o evropskih pred-
pisih na področju kibernetske varnosti. 

V zvezi s svežnjem o varstvu podatkov sta bili 4. maja 2016 v Uradnem listu Evropske unije objavl-
jeni Uredba (EU) 2016/679 in Direktiva (EU) 2016/680, ki državljanom zagotavljata lažji dostop do 
lastnih podatkov in ureja način obdelave podatkov, pravico do prenosljivosti podatkov, pojasnjeno 
„pravico biti pozabljen“ in pravico seznanjenosti z vdorom do osebnih podatkov. Ta uredba se bo 
začela uporabljati 25. maja 2018. 

Države članice bodo morale direktivo v nacionalno zakonodajo prenesti do 6. maja 2018. Parlament 
v tem času obsežno obravnava predloge, ki so bili predloženi na podlagi strategije za digitalni 
enotni trg in resolucije z naslovom „Aktu za enotni digitalni trg naproti“.

Raziskave, opravljene po naročilu parlamenta, so pokazale, da ima digitalni enotni trg izjemen po-
tencial za zmanjšanje stroškov in ovir za evropske državljane in podjetja, s čimer bi postalo evrops-
ko gospodarstvo bolj zelenoin bolj socialno. V Evropi se precejšen del tega potenciala doseže z 
razvojem e-vlade in povezanih storitev, kot je e-zdravje.

Najnovejše raziskave kažejo, da bo postopek za izstop Združenega kraljestva iz EU povzročil precej 
negotovosti in negativnih učinkov na enotni trg in pravice evropskih državljanov ter enotni digitalni 
trg. Parlament bo moral odigrati pomembno vlogo pri ugotavljanju, ali se v tem procesu spoštujejo 
demokratična legitimnost in državljanske pravice.
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V literaturi ali na spletu poišči odgovore na naslednja vprašanja: 

Katero glavno mesto v EU je najmanjše in koliko prebivalcev ima?

V katerem glavnem mestu EU je najhladneje, torej je povprečna januarska temperatura najnižja?

Katera je najvišja gora Evropske unije?

Na katera morja meji Evropska unija?

V katerih državah EU opravljajo funkcijo poglavarja države vladarji(-rice), na primer kralj ali kraljica?

Koliko uradnih jezikov ima Belgija?

Katera država Evropske unije ima največ prebivalcev?

Katera država EU ima največjo površino?

Katero glavno mesto v Evropski uniji leži najbolj vzhodno?

Zakaj ima zastava EU 12 zvezdic in ne toliko, kot je držav članic?

Kakšnih je 16 pobud Evropske komisije za uveljavitev enotnega digitalnega trga?

Zakaj potrebujemo enoten digitalni trg? (predstavi svoje razmišljanje)

Spoznavaj EU

Nadaljnje raziskovanje

Vodič po Evropskih institucijah
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sl/displayFtu.html?ftuId=theme1.html

Evropski parlament
http://www.europarl.europa.eu/portal/sl

Pristojnosti in postopki v Evropskem parlamentu
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sl/20150201PVL00004/Powers-and-procedures

Vprašanja in odgovori o enotnem digitalnem trgu
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4920_en.htm
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