Co wiem o Unii Europejskiej, jako obywatel tej wspólnoty? - rozwijanie kompetencji
obywatelski uczniów należących do Parlamentu Szkolnego w Szkole Podstawowej
w Wielogłowach.

Polska jest krajem członkowskim Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku w tym roku
obchodzimy 15-lecie przystąpienia Polski do tej europejskiej wspólnoty.
26 maja 2019r. odbędą się kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce.
Uprawnionych do głosowania w całej Europie jest 360 obywateli, liczba posłów w Parlamencie
Europejskim po wyjściu w marcu 2019r. z Unii Wielkiej Brytanii wyniesie 701 posłów, z tego Polska
będzie miała 52 posłów (proporcjonalnie do liczby ludności).
Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się, co 5 lat (tajne, powszechne, wolne,
bezpośrednie). Państwa mogą decydować o konkretnym dniu wyborów do PE zgodnie z ich
tradycją w tym zakresie, ale wszędzie głosowanie musi odbyć się w tym samym tygodniu.
Oficjalną siedzibą Parlamentu Europejskiego jest Strasburg, ale większość prac legislacyjnych ma
miejsce w Brukseli; mieszczą się tam komisje parlamentarne, biura poselskie oraz władze klubów.
Parlament nie używa jednego języka obrad. Obrady Parlamentu odbywają się we wszystkich
językach Unii, tzn. każdy poseł może mówić w dowolnym języku urzędowym UE (jest ich 24),
a jego wystąpienie jest tłumaczone na bieżąco na wszystkie pozostałe języki. Więcej na ….
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_pl
Czym jest Unia Europejska?
Powstała, jako wspólnota Państw na rzecz pokoju, dobrobytu z poszanowaniem
odrębności narodowych innych państw 1 listopada 1993.
Na mocy traktatu z Maastricht (Holandia) podpisanego 7 lutego 1992- zwanego też Traktatem o
Unii Europejskiej — przez 12 krajów (Belgię, Danię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię,
Luksemburg, Niemcy, Portugalię, Włochy oraz Wielką Brytanię).
Od 1 stycznia 1995 w jej skład weszły: Austria, Finlandia, Szwecja.
Od 2 maja 2004 weszły: Polska, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja, Węgry, Słowenia, Cypr
i Malta.
Od 1stycznia 2007 Rumunia i Bułgaria
W tej chwili liczy 28 państw po wejściu do Unii w 2017 Chorwacji.
19 spośród tych państw używa wspólnej waluty – euro.
Do jej najważniejszych celów należą:
•
•
•

Zapewnienie bezpieczeństwa
Zapewnienie postępu gospodarczego i społecznego
Ochrona wolności, praw i interesów obywateli

“ZJEDNOCZONA W RÓŻNORODNOŚCI”
TO MOTTO UNII EUROPEJSKIEJ.
UE wiele osiągnęła. Na przykład stworzyła jednolity rynek oparty na czterech swobodach,
w ramach, którego panuje swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału między wszystkimi
państwami członkowskimi tak zwana strefa Schengen.
Jednolity rynek oznacza, że ponad 500 mln obywateli UE może swobodnie przemieszczać
się na terenie Unii i osiedlać tam, gdzie chce.
UE utworzyła jedną walutę, euro, która jest obecnie jedną z najważniejszych walut na
świecie i która zwiększa skuteczność jednolitego rynku.
Ustanowiła ona również Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, która chroni
określone prawa polityczne, społeczne i gospodarcze obywateli i mieszkańców Unii.
UE, jako pierwsza podjęła również działania w zakresie ochrony środowiska
i przeciwdziałania zmianie klimatu.

Swobody w UE- Strefa Schengen
•
•
•
•

Przepływ towarów - opiera się na dostosowaniu lub wzajemnej akceptacji norm i przepisów,
zniesieniu kontroli granicznych
Przepływ usług - liberalizacja usług finansowych, otwarcie rynku usług transportowych i
telekomunikacyjnych oraz harmonizacja metod kontroli banków i ubezpieczeń
Przepływu kapitału - opiera się m.in. na dążeniu do wspólnego rynku usług finansowych i
liberalizacji obrotu papierami wartościowymi
Przepływu osób - to prawo do pracy, osiedlania się i korzystania ze wszystkich dóbr
socjalnych w miejscu pobytu na terytorium całej Unii Europejskiej, bez względu na
obywatelstwo

Dzięki utworzeniu strefy Schengen w 1995 roku na granicach wewnętrznych UE całkowicie
zniesiono kontrole. Obecnie strefa Schengen obejmuje większość państw UE: z wyjątkiem Irlandii i
Wielkiej Brytanii, które utrzymują w mocy klauzulę opt-out i zarządzają własną wspólną strefą
podróżowania, a także Bułgarii, Chorwacji, Cyprze i Rumunii, które są zobowiązane do
przystąpienia do strefy Schengen. Do strefy należą również cztery kraje spoza UE - Islandia,
Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein.

Przystąpienie Polski do układu i systemu Schengen nastąpiło 21 grudnia 2007
(przejścia lądowe i morskie) i 29 marca 2008 (lotniska, wraz z nowym rozkładem lotów).
Układ Schengen ma istotne znaczenie gospodarcze. Wyeliminowanie kontroli na granicach
wewnętrznych pozwala m.in. na obniżenie cen usług transportowych oraz optymalizowanie
łańcuchów dostaw przez stosowanie systemu just-in-time („zawsze na czas”), tj. bez nadmiernych
zapasów i związanego z tym magazynowania. Ma on także pozytywny wpływ na skłonność do
dojeżdżania do pracy w innych krajach, ruch turystyczny oraz handel przygraniczny. Bezpośrednie
korzyści dla budżetów państw to m.in. brak konieczności finansowania wynagrodzeń personelu
prowadzącego kontrole graniczne, utrzymania infrastruktury na granicach, a także zmniejszenie
kosztów wydawania wiz.

TWÓRCY ZJEDNOCZONEJ EUROPY
Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer, Robert Schuman (na zdj.)

DZIEŃ EUROPY
W dniu 9 maja 1950 r. Robert Schuman przedstawił propozycję utworzenia
zorganizowanej Europy, jako niezbędny warunek utrzymania stosunków pokojowych, by zażegnać
widmo wojny, głodu, bezrobocia i rozwinąć współpracę. Obecnie dzień 9 maja jest europejskim
symbolem (Dniem Europy), który wraz z flagą, hymnem, mottem i wspólną walutą (euro) stanowi
o politycznej tożsamości Unii Europejskiej. Dzień ten jest okazją do imprez i uroczystości, które
czynią Europę bliższą jej obywatelom oraz służą wzajemnemu zbliżeniu narodów wchodzących
w skład Unii.

Symbole UE
Flaga Unii Europejskiej to dwanaście gwiazd w miejscu godzin na tarczy zegara na
lazurowym tle. Krąg złotych gwiazd reprezentuje solidarność i harmonię między narodami Europy.
Liczba gwiazd nie jest związana z liczbą Państw Członkowskich. Gwiazd jest dwanaście, ponieważ
liczba dwanaście jest tradycyjnie symbolem doskonałości, pełni i jedności. Dlatego też, flaga
pozostaje jednakowa, bez względu na rozszerzenia UE.

Hymn Unii Europejskiej to „Oda do radości”
Melodia pochodzi z IX Symfonii skomponowanej przez Ludwiga Van Beethovena jest to
instrumentalna aranżacja niemieckiego dyrygenta Herberta von Karajana. Jest to utwór bez
słów, w uniwersalnym języku muzyki, hymn ten wyraża ideały wolności, pokoju i solidarności,
które Europa reprezentuje. W 1985, został on także przyjęty przez głowy i premierów państw
członkowskich, jako oficjalny hymn Unii Europejskiej. Posłuchaj….
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/european-anthem-2012.mp3

Paszport
Paszport w kolorze burgundzkiego wina, z napisem "Unia Europejska" poniżej nazwa państwa
wydającego dokument; może być używany podczas podróży po całym świecie. Każdy obywatel
Unii Europejskiej ma prawo do swobodnego poruszania się po krajach wspólnoty posiadając
paszport europejski lub dowód osobisty.

Wspólna waluta -Euro
Euro-jest prawnym środkiem płatniczym dla ponad 329 milionów Europejczyków w 19 krajach UE.
Symbolem euro jest €.

Warto wiedzieć, że symbol € (na klawiaturze prawy alt+U) inspirowany jest kształtem epsilon,
piątej litery greckiego alfabetu. Nie jest to przypadkowe, ponieważ Grecja uznawana jest za
początek cywilizacji na naszym kontynencie. Ponadto, znak przypomina literę E, która jest
pierwszą w nazwie naszego kontynentu. Z kolei dwie linie przecinające znak mają świadczyć o sile
waluty oraz jej stabilności w świecie finansowym.

Banknoty euro są takie same we wszystkich krajach.
Różnice występują w wyglądzie monet, każde państwo emituje własne monety o wspólnym
awersie, a odmiennym w zależności od kraju rewersie, na którym widnieje symbol narodowy.

Wszystkie banknoty i monety mogą być używane we wszystkich krajach UE, które przyjęły euro,
łącznie francuskimi i brytyjskimi terytoriami zamorskimi na Oceanie Atlantyckim i Indyjskim takimi
jak Azory, Wyspy Kanaryjskie, Ceuta i Melilla, Gujana Francuska, Gwadelupa, Madera, Martynika,
Majotta, Reunion oraz Saint Pierre i Miquelon.
Waluta euro używana jest także w 11 krajach i terytoriach nienależących do UE.
W Watykanie, Monako, San Marino i Andorze przed wprowadzeniem euro do transakcji
gotówkowych obowiązywały waluty krajów unijnych, z którymi sąsiadują. Pragmatyzm nakazywał
przyjęcie waluty i u nich.
Natomiast w częściowo uznawanym państwie Kosowo i Czarnogórze, które uzyskały niepodległość
dużo później niż wejście w życie euro i zdecydowały się nie tworzyć własnych walut, lecz wybrać
jedną z najbardziej znaczących na świecie walut.

Oprócz euro w Europie są inne waluty w Wielkiej Brytanii -funt brytyjski. W Szwajcarii i
Lichtensteinie- frank szwajcarski, w Norwegi- korona norweska, w Danii - korona duńska w Polsce
-złoty, w Czechach -korona czeska, na Litwie-lit i euro, na Węgrzech -forint, w Chorwacji-kuna, w
Rumunii-lej, w Bułgarii-lew, w Serbii- dinar serbski, w Albanii-lek albański, w Macedonii- denar
macedoński

Maskotka Unii Europejskiej-to Syriusz
Pochodzi ona od nazwy najjaśniejszej z gwiazd, ale na tym jej podobieństwa do nich się kończą.
Syriusz przyjmuje postać zabawnej, uśmiechniętej, niebieskiej stonogi. Jest ubrany w granatową
koszulkę z gwiazdkami, jak na fladze Unii Europejskiej. Rozłożone dłonie w białych rękawiczkach
wyrażają otwartość i życzliwość. Oficjalnie Syriusz jest ubrany właśnie w koszulkę z flagą UE, ale
warto wspomnieć, iż w każdym kraju maskotka wygląda nieco inaczej.

Każde państwo członkowskie Unii ma prawo ubrać Syriusza w to, co jest dla niego
charakterystyczne. Maskotka może również otrzymywać określone atrybuty, które kojarzą się z
danym rejonem

Wydrukuj maskotkę i pokoloruj zgodnie z polskimi barwami, symbolami lub symbolami
regionalnymi…..

Instytucje Unii Europejskiej
•

•
•
•

•

•

Rada Europejska - została powołana w 1974 roku, a w jej skład wchodzą szefowie
rządów państw członkowskich Wspólnot Europejskich. Rada zbiera się, co najmniej dwa
razy w roku, pod przewodnictwem Unii Europejskiej. Przewodnictwo trwa pól roku i zmienia
się rotacyjnie.
Rada Unii Europejskiej - stanowi prawo w Unii. W jej skład wchodzą ministrowie różnych
resortów.
Komisja Europejska - do jej głównych zadań należy kontrola stosowania prawa
wspólnotowego (europejskiego) oraz realizacja postanowień zawartych w traktatach i
aktach prawnych. Obecnie Komisja liczy 20 komisarzy wybieranych na 5 lat.
Parlament Europejski - nie stanowi prawa w Unii, ale uczestniczy w procesie
decyzyjnym. Ma tez uprawnienia dotyczące uchwalania budżetu, oraz przyjmowania
nowych członków. Kontroluje prace Komisji Europejskiej. Składa się z przedstawicieli
państw członkowskich i obecnie liczy 751 deputowanych.
Trybunał Sprawiedliwości - jest to organ orzekający UE. Dokonuje wykładni prawa
europejskiego i interpretacji traktatów. Składa się z 25 sędziów, mianowanych przez
państwa członkowskie na sześcioletnią kadencję. Siedziba Trybunału mieści się w
Luksemburgu.
Trybunał Obrachunkowy - sprawuje kontrole nad dochodami i wydatkami Wspólnot oraz
bada czy finansami wspólnotowymi zarządzano właściwie i zgodnie z prawem.
Siedziby władz UE:

Bruksela

Siedziba Komisji Europejskiej

Strasburg

Sala obrad Parlamentu Europejskiego

Luksemburg

Frankfurt -Bank Centralny

Trybunał Obrachunkowy

Chociaż większość z nas uważa demokrację za coś oczywistego, to jednak wydaje się ona coraz
bardziej zagrożona w różny sposób interpretowana - zarówno w teorii, jak i w praktyce.
Dlatego teraz - bardziej niż kiedykolwiek - ważne jest, by interesować się i zdobywać wiedzę o
Unii Europejskiej, aby w przyszłości być świadomym obywatelem Unii i gdy dorośniemy głosować
na swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim i zdecydować wspólnie o tym, w którym
kierunku ma podążać Europa na miarę czasów, w których przyjdzie nam żyć.
Jak chcesz pograć w różne gry na temat Unii Europejskiej i nie tylko zapraszam na stronę:
https://europa.eu/kids-corner/index_pl.htm
Strony poświęcone unii europejskiej:
https://pl.depositphotos.com/164176436/stock-video-euro-sign-eu-european-central.html
http://www.uniaeuropejska.info.pl/
http://publications.europa.eu/webpub/com/eu-what-it-is/pl/

