Hej!
Jestem Syriusz,
sympatyczna stonoga
- maskotka Unii Europejskiej.
Noszę imię najjaśniejszej gwiazdy na niebie
– właśnie Syriusza.
Zapraszam Was na wyprawę
do Unii Europejskiej!

Co to jest Unia Europejska?
Unia Europejska powstała 1 listopada 1993 na mocy traktatu z Maastricht
— zwanego też Traktatem o Unii Europejskiej — podpisanego w lutym 1992
przez 12 krajów: Belgię, Danię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię,
Luksemburg, Niemcy, Portugalię, Włochy oraz Wielką Brytanię.

Unia Europejska
jest to związek
między państwami
europejskimi,
które chcą działać
wspólnie i pomagać
sobie.
Unia respektuje
i szanuje tożsamość
narodową państw
członkowskich,
ich historie,
tradycje i kulturę.

Ojcowie Unii Europejskiej
Konrad Adenauer
Pierwszy kanclerz Niemiec
po II Wojnie Światowej, współtwórca idei zjednoczonej Europy.

Robert Schuman
Współtwórca idei powołania
Europejskiej Wspólnoty Węgla
i Stali. Minister spraw zagranicznych Francji w latach 19481952.

Paul Henri Spaak
Premier Belgii, przewodniczący
Zgromadzenia EWWiS, Sekretarz
Generalny NATO, współtwórca
Europejskiej Wspólnoty Węgla
i Stali.

Jean Monnet
Jeden z „Ojców Założycieli” zjednoczonej Europy, współautor
koncepcji powołania Europejskiej
Wspólnoty Węgla i Stali, pierwszy
przewodniczący jej organu wykonawczego - Wysokiej Władzy.

Alcide de Gasperi
Premier Włoch w latach 1945-53,
współautor i realizator koncepcji
integracji europejskiej, współinicjator utworzenia w 1949 r. Rady
Europy i Europejskiej Wspólnoty
Węgla i Stali.

Winston Churchill
Premier Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej. Sugerował powołanie Stanów Zjednoczonych Europy.

Kraje Unii Europejskiej
W tej chwili do UE należy 27 państw:

(1) Belgia, (2) Francja, (3) Holandia, (4) Luksemburg, (5) Niemcy,

(6) Włochy, (7) Dania, (8) Irlandia, (9) Wielka Brytania, (10) Grecja,
(11) Hiszpania, (12) Portugalia, (13) Austria, (14) Finlandia,

(15) Szwecja, (16) Cypr, (17) Estonia, (18) Litwa, (19) Łotwa,

(20) Malta, (21) Polska, (22) Republika Czeska, (23) Słowacja,
(24) Słowenia, (25) Węgry, (26) Bułgaria, (27) Rumunia

Czy to wiesz?
Unię Europejską utworzono po to, by położyć kres wojnom pomiędzy sąsiadującymi
krajami.
W 1951 roku, na mocy Traktatu Paryskiego powstała Europejska Wspólnota Węgla
i Stali jednocząc gospodarczo i politycznie
państwa Europy. Założyło ją sześć krajów:
Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg,
Niemcy i Włochy.
Na mocy Traktatów Rzymskich z 1958 r. utworzono Europejską Wspólnotę Gospodarczą
i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.
One tworzą nadal podstawy dzisiejszej Unii
Europejskiej.
W 1973 roku do europejskiej szóstki dołączyła Wielka Brytania, Dania i Irlandia.
W 1981 r. do wspólnoty została przyjęta Grecja,
a w 1986 r. Hiszpania i Portugalia.
W 1992 r. w Maastricht w Holandii podpisany został Traktat o Uni Europejskiej i Walutowej. Na jego mocy powstała dzisiejsza
Unia Europejska.
W 1995 r. do Unii przystąpiły trzy nowe
państwa: Austria, Finlandia i Szwecja.
Unia liczyła wtedy 15 państw.
W 1999 r. rozpoczęto wprowadzanie Euro,
a w 2002 r. w 11 krajach waluta ta stała się
prawnie obowiązująca.
Traktat Nicejski z 2001 roku, otworzył drogę
do UE kolejnym krajom. 1 maja 2004 roku
do „rodziny europejskiej” dołączają: Polska,
Słowacja, Słowenia, Węgry, Czechy, Litwa,
Łotwa, Estonia oraz Cypr i Malta.
W 2007 r. do Unii Europejskiej wstępują Rumunia i Bułgaria.

Poznaj instytucje Unii Europejskiej
PARLAMENT EUROPEJSKI

RADA UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA EUROPEJSKA

RADA EUROPEJSKA

Jest to największy wielonarodowy parlament na świecie. Reprezentuje obywateli państw Unii Europejskiej.
Ma funkcję ustawodawczą i kontrolną wobec władzy
wykonawczej. Oﬁcjalną siedzibą Parlamentu jest
Strasburg, choć komisje parlamentarne i władze klubów mieszczą się w Brukseli.

Jest to rodzaj rządu Unii Europejskiej, odpowiedzialnego za bieżącą politykę Unii. KE odpowiada za wprowadzanie w życie decyzji Parlamentu Europejskiego
i Rady Unii Europejskiej. Komisja zarządza też bieżącymi sprawami Unii Europejskiej nadzorując prace
wszystkich jej agencji oraz zarządzajej funduszami.
Siedzibą Komisji Europejskiej jest Bruksela.

Jest głównym organem decyzyjnym Unii Europejskiej.
W posiedzeniach Rady uczestniczą ministrowie z każdego kraju członkowskiego w zależności od tego, co jest
przedmiotem dyskusji. Na przykład jeśli w porządku
obrad są zagadnienia związane z ochroną środowiska,
w posiedzeniu biorą udział ministrowie środowiska,
a takie spotkanie nazywa się Radą ds. Środowiska.
W jej skład wchodzą szefowie rządów państw członkowskich. Jej zadaniem jest wyznaczanie ogólnych
kierunków rozwoju Unii Europejskiej i jej priorytetów
politycznych. Wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony 1 grudnia 2009 roku Rada Europejska, jak nazywa
się unijne szczyty, zyskała rangę unijnej instytucji.

Unia Europejska opiera się na zasadzie praworządności. Podstawą działań są traktaty określające cele. Państwa członkowskie przyjmują je dobrowolnie i demokratycznie. W Unii
Europejskiej wspólnie dbamy o promowanie wspólnych idei i przestrzeganie wspólnie ustalonych zasad.

Unia Europejska dokłada starań, aby
zapewnić Europie stabilność gospodarczą. Dąży do minimalizowania bezrobocia, ujednolicenia rynku i pomocji
konkurencji. Ma na celu stopniowe likwidowanie różnic między regionami.
Tworzone są również liczne programy
i projekty łączące obywateli.

Do najważniejszych celów należy promowanie praw człowieka zarówno
w samej Unii, jak i na całym świecie.
Poszanowanie godności ludzkiej,
wolność, demokracja, równość,
praworządność oraz poszanowanie
praw człowieka – to podstawowe
wartości UE.

Władze UE doprowadziły do zniesienia
barier między pańtwami zrzeszonymi.
Dzięki temu bez przeszkód możemy
podróżować, uczyć się, pracować czy
mieszkać w krajach partnerskich, bez
względu na obywatelstwo.

Motto:

Symbole Unii Europejskiej

Jaką bajkową postać zobaczymy na pomniku w porcie
w Kopenhadze?
a) Małą Syrenkę
b) Pinokio
Co jest ciekawostką Francji?
a) spożywanie ślimaków
b) picie herbaty o piątej
W jakim mieście jest największy port morski w Europie?
a) w Gdyni
b) w Rotterdamie
Unia Europejska jest:
a) regionem
b) organizacją
Wieża Eiﬄa znajduje się:
a) w Rzymie
b) w Paryżu

Gdzie mieszkają Muminki?
a) w Finlandii
b) w Grecji

Najdłuższa rzeka Europy to:
a) Dunaj
b) Ren

Hiszpania jest krajem nazywanym:
a) ojczyzną ﬂamenco i korridy
b) krainą Świętego Mikołaja

Ile państw należy do Unii
Europejskiej?
a) 10
b) 27

Hymn Unii Europejskiej to:
a) „Oda do miłości“
b) „Oda do radości“

Ojczyzna pięknej Afrodyty:
a) Cypr
b) Hiszpania

Jak nazywa się waluta Unii
Europejskiej?
a) euro
b) złotówka

Dania to kraj w którym:
a) wymyślono klocki Lego
b) wymyślono kostkę Rubika
Królestwo papryki to:
a) Węgry
b) Szwecja
Kraj tulipanów i wiatraków
i serów to:
a) Holandia
b) Litwa
W jakim kraju witamy się:
Guten Tag?
a) Włochy
b) Niemcy

Który z tańców pochodzi
z Wiednia?
a) walc
b) tango
Finlandia to kraj znany z:
a) reniferów
b) bobrów

W jakiem kraju panowie noszą spódnice?
a) Irlandia
b) Szkocja
Kim był Mikołaj Kopernik?
a) kompozytorem
b) astronomem
Jak nazywa się morze,
nad którym leży Polska?
a) Morza Bałtyckie
b) Morze Czarne

Stolicą Unii Europejskiej jest:
a) Warszawa
b) Bruksela

Kwiat symbolizujący Portugalię to:
a) goździk
b) tulipan

Wawel znajduje się:
a) w Polsce
b) w Grecji

Najmniejsze państwo Europy:
a) Luksemburg
b) Estonia

Rozpoznaj i podpisz panoramy tych europejskich miast.
Uda ci się to bez pomocy zdjęć?

Masz pytania dotyczące Unii Europejskiej
i funduszy europejskich?
Chcesz wyrazić swoją opinię na temat UE,
jej funkcjonowania?
Potrzebujesz szczegółowych informacji
o zagadnieniach dotyczących polityki UE?
Skontaktuj się z nami:
Punktem Informacyjnym
EUROPE DIRECT – Zielona Góra.
Do wyboru masz kilka możliwości
możesz do naszego punktu przyjść, zadzwonić
lub uzyskać pomoc drogą elektroniczną.
Zgłoś się! Pomożemy!
Możesz skorzystać również
ze specjalnej infolinii
pod bezpłatnym numerem telefonicznym
0 800 6 7 8 9 10 11
W publikacji wykorzystano prace uczniów klasy IIa ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowej Soli
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