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II.III. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 

3. Integracja europejska po II wojnie światowej 

4. Jak funkcjonuje Unia Europejska? 

Wymogi podstawy programowej: 

– idea zjednoczeniowa w historii Europy 

– Paneuropa 

– droga ku współczesnej integracji 

– plan Marshalla 

– koncepcje integracji 

– początek procesu integracji – powstanie EWWiS 

– ojcowie założyciele zjednoczonej Europy 

– pogłębianie integracji – EWG i Euratom 

– poszerzanie integracji 

– traktat z Maastricht 

– rozszerzenie UE 

– Rada Europy i OBWE a integracja europejska 

– traktaty europejskie 

– zasady ustrojowe UE 

– Parlament Europejski 

– Rada Europejska 

– Rada Unii Europejskiej 

– Komisja Europejska 

– Trybunał Sprawiedliwości UE 

– Trybunał Obrachunkowy UE 

– Europejski Bank Centralny 

– organy doradcze UE 

– Unia Gospodarcza i Walutowa 



– polityka regionalna (spójności) 

– proces legislacyjny w UE 

– budżet roczny UE 

 

Zadanie 1.  

O jednej z instytucji Unii Europejskiej 

[…] [J]est pojedynczym podmiotem prawnym, ale zbiera się w 10 różnych składach – 

zależnie od tematu, który ma omawiać. […] W posiedzeniach […] uczestniczą 

przedstawiciele każdego z państw członkowskich […]. Mają oni prawo podejmować 

zobowiązania w imieniu swojego rządu i brać udział w głosowaniu. Na posiedzenia […] są 

też zapraszani komisarze odpowiedzialni za omawiane dziedziny. Zapraszani są także 

przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego, jeżeli to oni wszczęli procedurę 

ustawodawczą. 

www.[...].europa.eu 

Rozstrzygnij, czy materiały źródłowe dotyczą tej samej instytucji Unii Europejskiej. Swój 

wybór uzasadnij, odnosząc się do tych materiałów. 

Rozstrzygnięcie – …...... 

Uzasadnienie – 

.............................................................................................................................. 

…................................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................... 

….................................................................................................................................................. 

 

Zadanie 2.  

Uzupełnij tabelę, wpisując miejsca podpisania umów międzynarodowych stanowiących 

podstawę integracji europejskiej. 



 Nazwa umowy Rok podpisania Miejsce 

podpisania 

A. Traktat ustanawiający Europejską 

Wspólnotę Węgla i Stali 

  

B. Traktat o Unii Europejskiej 

 

  

 

Zadanie 3.  

Artykuł 5. Traktatu o Unii Europejskiej [fragment] 

[…] w dziedzinach, które nie należą do jej wyłącznej kompetencji, Unia podejmuje działania 

tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie mogą 

zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez Państwa Członkowskie, zarówno na poziomie 

centralnym, jak i regionalnym oraz lokalnym, i jeśli ze względu na rozmiary lub skutki 

proponowanego działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii. 

Źródło: Dz. U. UE nr 2010/C 83/01 [dostęp: 03.02.2015]. 

Na podstawie tekstu uzupełnij zdania – wpisz nazwę zasady (A), rok (B) oraz nazwę 

miejscowości (C). 

Powyższy przepis prawny odnosi się do jednej z podstawowych zasad funkcjonowania Unii 

Europejskiej, to znaczy zasady (A) …………………….. . Jest on fragmentem Traktatu o Unii 

Europejskiej, który wszedł w życie w roku (B) ……………. . Traktat ten – od nazwy miasta, 

w którym został podpisany – zwany jest też traktatem z (C) ………………….. . 

 


