Historia UE
Czym jest Unia Europejska
Unia Europejska (UE) jest nowym typem związku między państwami. Głównym zadaniem
Unii jest organizacja współpracy między krajami członkowskimi i między ich mieszkańcami.
Do najważniejszych celów Unii należą:




zapewnienie bezpieczeństwa
postępu gospodarczego i społecznego
ochrona wolności, praw i interesów obywateli

Unia Europejska respektuje tożsamość narodową państw członkowskich, ich historię,
tradycję i kulturę.
Unia Europejska jest gwarancją demokracji, respektowania praw człowieka, prywatnej
własności i wolnego rynku.
Unia składa się z trzech filarów.
Pierwszy - o charakterze gospodarczym - stanowią trzy Wspólnoty Europejskie: Wspólnota
Europejska (WE), Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) oraz Europejska Wspólnota
Energii Atomowej (EURATOM).
Drugim filarem jest Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa.
Trzecim - zadania z zakresu spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości.
Wspólnota Europejska (dawna nazwa: Europejska Wspólnota Gospodarcza - EWG) powstała
w 1957 roku na mocy Traktatu Rzymskiego zawartego przez sześć państw: Belgię, Francję,
Holandię, Luksemburg, Włochy i Niemcy. Główne osiągnięcie Wspólnoty to ustanowienie
Rynku Wewnętrznego, opartego na tzw. czterech swobodach - wolnym przepływie towarów,
usług, osób i kapitału między państwami członkowskimi. Uwieńczeniem integracji
gospodarczej jest utworzenie w 1999 roku Unii Gospodarczej i Walutowej, która ma
stopniowo doprowadzić m.in. do zastąpienia walut narodowych wspólną walutą euro.
Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) powstała w 1951 roku na mocy Traktatu
Paryskiego, podpisanego na 50 lat (termin ten upływa 23 lipca 2002 roku). Celem EWWiS jest
istnienie wspólnego rynku surowców i produktów przemysłu węglowego i stalowego państw
członkowskich.
Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EURATOM) powstała, podobnie jak EWG, na mocy
Traktatu Rzymskiego z 1957 roku.
Jej głównym celem jest pokojowe wykorzystanie energii jądrowej.
Hymn Unii Europejskiej - "Oda do radości" - jest fragmentem IX symfonii Ludwiga van
Beethovena. Niebieska flaga ze stałą liczbą 12 gwiazdek jest od 1955 roku flagą Rady Europy,
a od 1986 roku - również Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej.

Droga Europy do Unii Europejskiej
1950
9 maja francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman zaproponował utworzenie
Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.
1951
18 kwietnia Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy podpisały w Paryżu

Traktat o powołaniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.
1957
25 marca w Rzymie sześć krajów Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali powołało Europejską
Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EURATOM).
1968
1 lipca zaczęła funkcjonować unia celna Wspólnot Europejskich, ze wspólną taryfą celną
wobec państw trzecich.
1973
1 stycznia weszły w życie układy o przystąpieniu do Wspólnot Europejskich trzech nowych
państw członkowskich: Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii (podpisane 22 stycznia 1972 roku).
1978
6-7 lipca Rada Europejska na posiedzeniu w Bremie podjęła decyzję o utworzeniu
Europejskiego Systemu Walutowego wraz z Europejską Jednostką Walutową (ECU). System
zaczął funkcjonować 1 stycznia 1979 roku.
1979
7-10 czerwca odbyły się pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego.
Obywatele państw członkowskich Wspólnot wybrali 410 deputowanych.
1981
1 stycznia weszła w życie (podpisana 28 maja 1979 roku) umowa o przystąpieniu Grecji do
Wspólnot Europejskich.
1985
12 czerwca podpisano umowy o przystąpieniu Portugalii i Hiszpanii do Wspólnot
Europejskich (weszły w życie 1 stycznia 1986 roku).
1986
17 i 28 lutego podpisano Jednolity Akt Europejski, zmieniający i uzupełniający traktaty o
utworzeniu EWG, EWWiS i EURATOM-u. Jego najważniejszym postanowieniem była
zapowiedź utworzenia Rynku Wewnętrznego do końca 1992 roku.
1992
7 lutego ministrowie spraw zagranicznych i finansów państw członkowskich Wspólnot
Europejskich podpisali w Maastricht Traktat o Unii Europejskiej (wszedł w życie 1 listopada
1993 roku).
1993
1 stycznia weszły w życie postanowienia o utworzeniu Rynku Wewnętrznego. 21-22 czerwca

na szczycie Rady Europejskiej w Kopenhadze wyrażono zgodę na przystąpienie w przyszłości
do Unii Europejskiej krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polski.
1995
1 stycznia weszły w życie umowy o przystąpieniu kolejnych państw do Unii Europejskiej:
Austrii, Finlandii i Szwecji (podpisane 24 czerwca 1994 roku). 15-16 grudnia na posiedzeniu
Rady Europejskiej w Madrycie potwierdzono zamiar utworzenia w 1999 roku Unii
Gospodarczej i Walutowej.
1996
29 marca w Turynie rozpoczęła się Konferencja Międzyrządowa państw członkowskich Unii
Europejskiej mająca za zadanie reformę wewnętrzną Unii (przygotowanie do poszerzenia
Unii).
1997
2 października podpisano Traktat Amsterdamski zawierający uzgodnienia Konferencji
Międzyrządowej.
1998
12 marca w Londynie odbyło się pierwsze spotkanie państw aspirujących do Unii
Europejskiej z państwami członkowskimi UE na Konferencji Europejskiej "15+11".
30 marca odbyła się konferencja otwierająca proces akcesji 11 państw stowarzyszonych z
Unią Europejską.
31 marca odbyły się Konferencje Międzyrządowe otwierające negocjacje z sześcioma
państwami stowarzyszonymi (Polską, Czechami, Węgrami, Słowenią, Estonią i Cyprem). W
kwietniu rozpoczął się screening, czyli proces przeglądu prawodawstwa 6 krajów
kandydujących pod kątem zgodności z acquis communautaire (dorobkiem prawnym
Wspólnot Europejskich).
15-16 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Europejskiej w Cardiff, na którym potwierdzono
wcześniejsze cele Unii Europejskiej - utworzenie Unii Gospodarczej i Walutowej w 1999 roku,
przyszłe rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowej i Wschodniej oraz
konieczność walki z bezrobociem.
10 listopada w Brukseli otwarto właściwe negocjacje z 6 państwami kandydującymi w
siedmiu obszarach. 1999
1 stycznia rozpoczął się trzeci etap realizacji Unii Gospodarczej i Walutowej - proces
wprowadzania do obiegu wspólnej waluty europejskiej - euro. 24-25 marca w Berlinie,
odbyło się spotkanie Rady Europejskiej, na którym uzgodniono ostateczny kształt reform UE
zawartych w Agendzie 2000 oraz ich aspekt finansowy.
1 maja wszedł w życie Traktat Amsterdamski
3-4 czerwca w Kolonii odbył się szczyt Rady Europejskiej, podczas którego zapadła decyzja o
przeprowadzeniu reformy unijnych instytucji do końca 2000 roku. Postanowiono również, że
do tego czasu Unia Zachodnioeuropejska (UZE) zostanie włączona do UE.
2002
Wejście do obiegu monet EURO

2003
Referenda unijne w państwach kandydujących.
2004
Rozszerzenie UE o kolejne państwa: Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja Węgry,
Słowenia, Malta, Cypr.
2007
Rozszerzenie UE, o kolejne państwa: Bułgaria i Rumunia
2011
1 lipca 2013 roku do Unii Europejskiej oficjalnie wstąpiła Chorwacja, rozszerzając UE do 28
państw członkowskich.
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