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- poznavanje zgodovinskega, institucionalnega in pravnega okvira 
evropskega integracijskega procesa;

- poznavanje ključnih razlogov evropskega povezovanja, njegovo dinamiko 
in ključne prelomnice integracijskih procesov;

- seznanitev s primarnimi pravnimi viri in njihovim vplivom na razvoj 
integracijskega procesa;

- seznanitev z razvojem in delovanjem institucij 
in institucionalnim ravnotežjem ter razumevanje ravnotežja med 
nadnacionalno in medvladno komponento EU povezovanja. 

CILJI 1. PREDAVANJA



ZAČETKI
q Konec 2. svetovne vojne: prisoten strah pred novimi vojaškimi spopadi
q Pobuda pride iz Francije: Jean Monnet in Robert Schuman
q Pozivanje k ustanovitvi nove „supranacionalne“ oblike organiziranosti

držav v Evropi
q Schumanova deklaracija (9. maj 1950)
“tako da bo vojna med DČ postala ne samo nepredstavljiva, temveč tudi 

dejansko neizvedljiva”

q Zakaj je torej prišlo do evropske integracije? Vzpostavljanje in ohranjanje
miru

q Sredstvo za dosego miru: ekonomija

q Ekonomska metoda (integracija) pod visoko, supranacionalno oblastjo.



»Z združevanjem osnovne proizvodnje in z ustanovitvijo nove Visoke oblasti, odločitve katere bodo
povezale Francijo, Nemčijo in druge države članice, bo ta predlog pripeljal do uresničitve prvega
dejanskega temelja Evropske federacije, ki je nujen za ohranjanje miru.«

Robert Schuman
Deklaracija z dne 9. maja 1950



REALIZACIJA IDEJE JEANA MONNETA
q Povezovanje držav članic na ekonomskem področju > POGODBA

O USTANOVITVI EVROPSKE GOSPODARSKE SKUPNOSTI ZA PREMOG
IN JEKLO (ESPJ) - PARIŠKA POGODBA

- Pogodba podpisana leta 1951; veljati začela leta 1952
- Pogodba podpisana za 50 let (veljavna do 2002)
- Šest ustanovitvenih držav: Francija, Nemčija, Italija, Belgija,

Nizozemska, Luksemburg
- Institucionalni okvir ESPJ:

1) Visoka oblast (High authority) – organ, ki zastopa
supranacionalni interes

2) Svet ministrov
3) Skupščina ESPJ
4) Sodišče



DRUGI NAČRTI ZA VZPOSTAVITEV MIRU V EVROPI

1. EVROPSKA OBRAMBNA SKUPNOST
Rene ́ Pleven oblikuje načrt o skupni evropski vojski (t.i. PLEVENOV NAČRT) > Maja 
1952 sledi podpis POGODBE O EVROPSKI OBRAMBNI SKUPNOSTI > kljub podpisu 
pogodba ni bila uresničena, ker je njeno ratifikacijo zavrnila francoska Narodna 
skupščina (1954). 

2. Hkrati s tem propade tudi ideja o nastanku EVROPSKE POLITIČNE SKUPNOSTI, s 
katero bi se vzpostavila skupna zunanja politika. 

Povezanje po federalni poti in na političnem nivoju ne obrodi sadov >
-> integracija se zato nadaljuje po ekonomski poti



EVROPSKO POVEZOVANJE NA 
GOSPODARSKEM PODROČJU

q Evropsko združevanje ni imelo le mirovne, temveč hkrati tudi
gospodarsko kontoacijo: mejnik v gospodarskem povezovanju
Evrope: RIMSKA POGODBA (1957)

q Šest držav - Francija, Nemčija, Italija, Belgija, Nizozemska in
Luksemburg - je 25. marca 1957 v Rimu podpisalo POGODBO O
USTANOVITVI EVROPSKE GOSPODARSKE SKUPNOSTI (EGS).

q Leta 1957 je istega dne šesterica podpisala tudi POGODBO O
USTANOVITVI EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO (ESAE
ali EURATOM) .

q Ker sta bila oba dokumenta podpisana v italijanski prestolnici, se
je pogodb prijelo ime Rimski pogodbi.

q Začetek veljavnosti pogodb: 1958; podpisani za nedoločen čas.



Določbe Pogodbe EGS so vključevale: 
- odpravo carin med državami članicami, 
- uvedbo skupne zunanje carinske tarife, 
- sprejetje skupne politike na področju kmetijstva in prometa, 
- ustanovitev Evropskega socialnega sklada, 
- ustanovitev Evropske investicijske banke in 
- razvoj tesnejših odnosov med državami članicami. 
q Pogodba EGS je za uresničitev navedenih ciljev določila 

smernice in opredelila okvir zakonodajnih dejavnosti v 
institucijah Skupnosti. To je zajemalo skupne politike: 
kmetijsko, prometno in trgovinsko politiko.

q Skupni trg bi omogočal prost pretok blaga in mobilnost 
proizvodnih dejavnikov (prost pretok delovne sile in podjetij, 
svoboda opravljanja storitev in prost pretok kapitala). 



Cilji Pogodbe Euratom:
q spodbujati raziskovanje in širjenje tehničnih informacij;
q vzpostaviti enotne varnostne standarde za zaščito javnosti in 

delavcev v jedrski industriji;
q olajšati raziskovanje;
q zagotoviti, da se civilnih jedrskih snovi ne uporablja v druge 

namene, zlasti vojaške.



Takratni razvoj je torej pripeljal do treh skupnosti:
1) SKUPNOST ZA PREMOG IN JEKLO - je ni več (od 
2002)
2) GOSPODARSKA SKUPNOST (EGS)
3) SKUPNOST ZA JEDRSKO ENERGIJO (EURATOM)

S tem se je Schumanova ideja uresničevala. 



VZPOSTAVITEV ENOTNE INSTITUCIONALNE 
PODOBE

q POGODBA O ZDRUŽITVI (= POGODBA O USTANOVITVI ENOTNEGA
SVETA IN ENOTNE KOMISIJE EVROPSKIH SKUPNOSTI)

- Podpisana 1965, veljati začela 1967.
- Vzpostavitev enotne Komisije in enotnega Sveta za takratne tri
evropske skupnosti.

- Parlament in (takrat še) Sodišče ES sta bila združena že prej (s
Sporazumom o skupnih organih Evropskih skupnosti).



FRANCOSKA POLITIKA PRAZNEGA STOLA 
(1965/66)

q Predlagana je bila institucionalna reforma, ki je predvidevala, da
naj bi po prehodnem obdobju v Svetu na področju kmetijskih in
proračunskih zadev začeli odločati z večino namesto s soglasjem.

q Francija, ki bi zaradi tega izgubila možnost veta na področju
kmetijskih zadev, je zaradi nestrinjanja s predlogom bojkotirala
zasedanja v Svetu.

Þ Posledično sprejet LUKSEMBURŠKI KOMPROMIS (1966)

Luksemburški kompromis ni spremenil Pariške in Rimskih pogodb in de
iure ni zavezujoč, je le »gentlemanski sporazum«, ki pa je de facto
močno vplival na evropsko integracijo.



ŠIRITVE
q 1. val širitve (1973) – Danska, Irska, Združeno kraljestvo
q 2. val širitve (1981) - Grčija
q 3. val širitve (1986) – Španija, Portugalska

ES torej iz 6 držav preide na 12 držav. 

Število 12 se odraža tudi na evropski zastavi. 



EVROPSKA ZASTAVA
q Iz zvezd oblikovan krog, ki predstavlja skupnost.
q 12 predstavlja simbol popolnosti in dovršenosti ter sklenjuje krog 

apostolov, Jakobovih sinov, Heraklejevih del, mesecev v letu itd. 
q Simbol modre barve z obročem dvanajstih zlatih zvezd izbran 1955 kot 

simbol organizacije Sveta Evrope.
q Evropski parlament je zastavo sprejel leta 1983 in jo potrdil kot zastavo 

Evropskih skupnosti.
q Leta 1985 so jo evropski voditelji potrdili kot uradni emblem Evropskih 

skupnosti (pozneje Evropske unije). Vsaka institucija EU poleg tega 
uporablja še svoj emblem. 

q Zastava se je začela uporabljati 1986.

Evropska zastava se je od tedaj uveljavila kot simbol skupnega političnega 
projekta, ki združuje vse Evropejce, ne glede na medsebojne razlike.



EMBLEMI



NEGATIVNA INTEGRACIJA
Države se morajo vzdržati določenih posegov, ki 

predstavljajo diskriminacijo blaga, storitev in kapitala 
itd. iz drugih držav članic. 

POZITIVNA INTEGRACIJA
Aktivno delovanje držav članic zaradi poenotenja 

domače zakonodaje s tisto, ki je prejeta na 
nadnacionalnem nivoju, pri čemer je nosilec 

odločitev glede urejanja notranjega trga 
nadnacionalni zakonodajalec.



DOKONČANJE PROJEKTA VZPOSTAVITVE SKUPNEGA 
NOTRANJEGA TRGA IN VZPOSTAVITEV EVROPSKEGA 

POLITIČNEGA SODELOVANJA

ENOTNI EVROPSKI AKT (EEA)
q Podpisan 1986, začel veljati 1987
q Predstavlja prvo obširno spremembo treh pogodb o Evropskih skupnostih
q Namen: dokončati projekt skupnega trga, da zaživi prost pretok blaga, oseb,storitev in 

kapitala (vzpostavil naj bi se do konca 1992)
q Uvedba novih pristojnosti ES na nekaterih področjih
q Uvedeno naraščajoče število primerov, ko Svet lahko odločitve sprejme s kvalificirano 

večino, ne soglasno
q Vzpostavitev evropskega političnega sodelovanja; cilj tega sodelovanja je bil, da si 
članice ES prizadevajo za oblikovanje in izvajanje evropske zunanje politike

q Uvedene nekatere institucionalne spremembe > uvedena formalna podlaga za 
zasedanja Evropskega sveta

q Vse večja vloga Evropskega parlamenta > s tem tlakovana pot k prihodnji vlogi 
Parlamenta kot sozakonodajalca Sveta

q Poimenovanje „EU“



Maastrichtska pogodba / Pogodba o 
Evropski Uniji (PEU)

q Podpisana 1992, veljati začela 1993
q Evropska gospodarska skupnost (EGS) postane Evropska skupnost (ES)

q Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti postane Pogodba o 
ustanovitvi Evropske skupnosti (PES)

q Novosti: 

1. Ustanovitev Evropske unije na treh stebrih:
v Evropske skupnosti (Evropska skupnost za premog in jeklo - ESPJ, Evropska skupnost 

- ES, Evropska skupnost za jedrsko energijo - EURATOM),

v Skupna zunanja in varnostna politika (SZVP),

v Sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev (PNZ).

2. Uvedba državljanstva Evropske unije, ki ne nadomešča nacionalnega 
državljanstva, temveč ga dopolnjuje. Vsakdo, ki ima državljanstvo države 
članice, je hkrati državljan Unije.

3. Uvedba Gospodarske in denarne unije (GDU), oziroma Evropske monetarne 
unije (EMU).





Amsterdamska pogodba

q Podpisana 1997, začela veljati 1999.
q Preštevilčila je člene v ustanovnih pogodbah in tudi dodala 24

področij, ki so prešla na glasovanje s kvalificirano večino.
Del tedanjega tretjega stebra (npr. azil, priseljevanje, prehod
zunanjih meja, boj proti goljufijam, carinsko sodelovanje,
pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah itd.) se prenese v okvir
prvega stebra, zato postane podvrženo načinu odločanja po
metodi skupnosti.

q Tretji steber se je od takrat imenoval Policijsko in pravosodno
sodelovanje v kazenskih zadevah.

q Področje zunanjih zadev: uvedba funkcije visokega
predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko, ki je
hkrati generalni sekretar Sveta EU.





q Amsterdamska pogodba je pomenila korak naprej na področju varstva
ČP, saj je v Pogodbi o EU predvidela pravno podlago za varstvo teh
pravic:
Unija „temelji na načelih svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic in
temeljnih svoboščin ter pravne države, na načelih, ki so skupna vsem državam članicam“
in „spoštuje temeljne pravice, kakršne zagotavlja Evropska konvencija o varstvu
člvoekovih pravic in temeljnih svoboščin, podpisana v Rimu 4. novembra 1950, in ki kot
splošna načela prava Skupnosti izhajajo iz skupnih ustavnih tradicij držav članic“.

Ob tem je Amsterdamska pogodba predvidela:
1) mehanizem ugotavljanja, ali država ravna v skladu s temi načeli, in
možnost suspenza nekaterih pravic te države članice;
2) pogodba je predvidela, da mora ta načela spoštovati vsaka država, ki
zaprosi za članstvo v Uniji.



POGODBA IZ NICE
q Podpisana 2001, stopila v veljavo 2003.
q Namen: Unijo pripraviti na veliko širitev na 25 članic > spremembe

sestave in delovanja institucij.
q Razširjeno je bilo področje uporabe postopka soodločanja, prav tako

možnosti odločanja s kvalificirano večino v Svetu.



LAEKENSKA DEKLARACIJA
q Nezadovoljstvo ljudi z Evropsko Unijo
q Dojemanje Evropske unije kot nedemokratične, oddaljene 

birokracije, ki ima načrte, ki niso usklajeni z vizijo samih državljanov. 
q Leta 2001 je Evropski svet v Laeknu sprejel Laekenska deklaracija:

z njo se Unija zaveža, da bo postala bolj demokratična, pregledna in 
učinkovitejša ter da bo pripravila pot za sprejem Ustave za 
državljane Evrope. 

q Cilj: zagotoviti čim širšo in demokratično debato, v okviru katere bi 
lahko evropski državljani bistveno prispevali k ustvarjanju evropske 
ustavne pogodbe in bi se na ta način Unija približala državljanom > 
vključevanje državljanov preko civilne družbe in forumov. 

q Obstajalo je soglasje o tem, da vprašanje evropske integracije ne 
zadeva samo vlad držav članic, ampak vse državljane Evropske 
unije.



KONVENCIJA O PRIHODNOSTI EVROPE
q Evropski svet je posledično sklical Konvencijo o prihodnosti Evrope,

ki naj bi presodila temeljna vprašanja prihodnjega razvoja Unije
(npr. vloga nacionalnih parlamentov v EU, delitev pristojnosti med
EU in državami članicami, poenostavitev pogodb itd.).

q Konvencija je delovala od februarja 2002 do julija 2003 in je pod
vodstvom Valeryja Giscarda d'Estainga ter s sodelovanjem
institucij EU, držav članic in kandidatk pripravila obsežen osnutek
Pogodbe o Ustavi za Evropo.

q Osnutek Pogodbe o ustavi za Evropo predstavljen 2003 na
sestanku Evropskega sveta v Solunu.

q Jeseni 2003 se je začela medvladna konferenca, na kateri so se
dogovarjali o spornih vprašanjih iz osnutka.



q Končno besedilo Pogodbe o Ustavi za Evropo s strani držav članic podpisano 29. 
oktobra 2004 v Rimu. 

q Glavne spremembe: odprava stebrne strukture, EU dobi pravno osebnost, večja 
vloga nacionalnih parlamentov, pravna veljavnost Listine EU o temeljnih pravicah, 
poenostavitev pogodb v enem dokumentu. 

q 55% francoskih volivcev je 29. maja 2005 glasovalo proti evropski ustavi, medtem 
ko so nizozemski volivci z 62% večino 1. junija 2006 zavrnili ratifikacijo Pogodbe o 
Ustavi za Evropo. 
Razlogi za zavrnitev? 

SLEDI OBODBJE PREMISLEKA – USTAVNA KRIZA (2005-
2007)



Finance.si, 30.1.2005







LIZBONSKA POGODBA
q Podpisana 2007
q Začela veljati 2009
q Problem z ratifikacijo na Irskem in Češkem

Glavne spremembe: 
1) Preimenovanje pogodb:
- Pogodba EU (PEU) je ohranila svoje ime.
- Pogodba ES je bila preimenovana v Pogodbo o delovanju Evropske 
Unije (PDEU). 
2) Preštevilčenje členov obeh pogodb.
3) Spremenjena imena institucij: Komisija Evropskih skupnosti postane 
Evropska komisija; Sodišče Evropskih skupnosti postane Sodišče Evropske 
unije.
4) Institucionalna raven: Evropski svet postane institucija EU.
5) Uvedba funkcije predsednika Evropskega sveta.



6) Odprava stebrne strukture Unije.
7) Pravo Skupnosti kot tako ne obstaja več, ker je ta celotni sklop prava 
nadomestil pojem pravo Unije.
8) EU kot celota dobi status pravne osebe.
9) Sprejemanje zakonodajnih aktov je na področju SZVP izključeno.
10) Funkcija visokega predstavnika za SZVP se z Lizbonsko pogodbo 
združi s funkcijo komisarja za zunanje zadeve oz. podpredsednika 
komisije.
11) Uvedena pravno zavezujoča narave Listine EU o temeljnih pravicah. 
12) Predvidena pravna podlaga za pristop EU k EKČP. 
13) Pogodba, in sicer v členu 50 PEU, prvič določa uradni postopek, ki 
ga uporabijo države, če želijo v skladu s svojimi ustavnimi zahtevami 
zapustiti Evropsko unijo.



LISTINA EU O TEMELJNIH PRAVICAH
q Listino sprejel Evropski svet leta 1999. 
q Listina razglaščena v Nici leta 2000, vendar takrat še ni imela pravne veljave.
q Kasneje je bila vključena v Pogodbo o Ustavi za Evropo, ratifikacija katere je 

spodletela, zato ji je šele Lizbonska pogodba dala pravno veljavo (listina je 
pravno zavezujoča od 2009 dalje). 





Pogodba o Evropski Uniji, 6. člen, 1. odstavek



SVET EVROPE (47 članic)

- Evropsko sodišče za
človekove pravice (ESČP)
- Evropska konvencija o
varstvu človekovih
pravicah in temeljnih
svoboščin (EKČP)

EVROPSKA UNIJA (27 
članic)

- Sodišče Evropske Unije
(SEU)

- Lizbonska pogodba
1. PDEU
2. PEU
3. Listina EU o

temeljnih pravicah

Pomembno razlikovanje:



EKČP 
q Akt Sveta Evrope.
q Sprejeta 1950, in jo je do zdaj podpisalo in ratificiralo 47 držav, med drugim vse 

DČ EU.
q Vzpostavila sistem varovanja temeljnih pravic, ki ga zagotavlja Evropsko 

sodišče za človekove pravice v Strasbourgu.

q Medtem ko je za razlago in odločanje o kršitvah Listine EU pristojno Sodišče EU; 
je za razlago in odločanje o kršitvah EKČP pristojno ESČP. 



Pogodba o Evropski Uniji, 6. člen, 2. in 3. odstavek





RAZVOJ EVROPSKE UNIJE



Za lažje razumevanje...
SISTEM GLASOVANJA SVETA EU
Odvisno od obravnavanega vprašanja, Svet EU odločitve sprejema:

q z navadno večino (za glasuje 14 držav članic),
q s kvalificirano večino (za glasuje 55 % držav članic, ki predstavljajo najmanj 65 % 

prebivalstva EU),
q soglasno (vsi glasujejo za).


