UNIUNEA EUROPEANA

Uniunea Europeană include 25 de state de pe continentul
european: Austria,Belgia,Cipru,Danemarca,Estonia,Finlanda,FranŃa,
Germania,Grecia,Irlanda,Italia,Letonia,Lituania, Luxemburg,MaIta,
Marea Britanic,Olanda,Polonia,Portugalia,Republica Cehoslovacia,
SIovenia,Spania,Suedia şi Ungaria,formând un spaŃiu cu peste 450 de
milioane de locuitori.
PESTE 50 DE ANI DE ISTORIE
Creată în scopul de a garanta o pace durabilă,construcŃia europeană s-a
concretizat după cel de-al Doilea Război Mondial.Pe 9 mai 1950
Ministrul francez al Afacerilor Externe,Robert Schuman,propune.pe baza unei idei a lui Jean Monnet,punerea în comun a resurselor de
cărbune şi de oŃel ale FranŃei şi Germaniei în cadrul unei organizaŃii
deschise către celelalte Ńări europene. La apel au răspuns încă 4
state.TratatuI de instituire a ComunităŃii Economice a Cărbunelui şi a
OŃelului(CECO)a fost semnat ta Paris ,pe 18 aprilie 1951 ,de către
FranŃa,Germania,Belgia,ltalia,Luxemburg si Olanda.Tratatul CECO a
intrat în vigoare la 23 iulie 1952.
La 25 martie 1957,cele 6 state membre ale CECO semnează, la
Roma,Tratate!e de instituire a ComunităŃii Economice Europene(CEE)
şi a ComunităŃii Europene a Energiei Atomice(Euratom),denumite
generic"Tratatele de la Roma".
La cele trei ComunităŃi au aderat în anii următori 9
statc:Danemarca,lrlanda şi Marea Britanie în I973,Grecia în
1981,Spania şi Portugalia în 1986,Austria Finlanda şi Suedia în 1995.
La
1
mai 2004,zece state au
aderat la
Uniunea
Europeană: Cipru,Estoni a,Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Republica
Cehă,Slovacia,Slovenia şi Ungaria.
România şi Bulgaria au semnat Tratatul de aderare pe 25 aprilie
2005,data prevăzută pentru intrarea în vigoare a Tratatului fiind 1
ianuarie 2007.
Prin tratatul de la Maastricht,semnat la 7 februarie 1992 şi intrat
în vigoare la 1 noiembrie 1993,s-a constituit Uniunea
Europeană,având la bază cei trei piloni:

1.ComunităŃile Europene;permit instituŃiilor Uniunii să coordoneze
politici comune în diverse domenii urmând obiectivul de coeziune
economică şi socială.
2.Politica externă şi de securitate comună;reprezintă cadrul
acŃiunilor comune ale statelor membre ale UE în acest domeniu.
3.Cooperare poliŃienească şi judiciară in materie penală;este
cadrul cooperării dintre organele de poliŃie şi de justiŃie din cele 15
state membre pentru consolidarea securităŃii interne.
Tratatul de la Amsterdam,semnat la 2 octombrie 1997 şi intrat
în vigoare la 1 mai 1999 conŃinea prevederi în următoarele
domenii:drepturile cetăŃenilor,cooperarea în domeniul securităŃii şi
justiŃiei,Politica externă şi de securitate comună şi consolidarea
democraŃiei.
Tratatul de la Nisa a fost semnat pe 26 februarie 2001 şi a intrat
în vigoare la 1 februarie 2003,după ce a fost ratificat de fiecare stat
membru,fie prin vot în parlamentul naŃional,fie prin
referendum.Tratatul de la Nisa,considerat indispensabil
extinderii,conŃine prevederi pentru a asigura o bună activitate
instituŃională în momentul când Uniunea va avea aproape 30 de state
membre.
Tratatul de instituire a unei ConstituŃii pentru Europa a fost
semnat pe 29 octombrie 2004,1a Roma,şi este în curs de
ratificare. Documentul de bază,"Proiectul de Tratat de instituire a unei
ConstituŃii pentru Europa",a fost elaborat de către ConvenŃia
Europeană şi prezentat Consiliului European de la Salonic din 2003.
Uniunea Europeană are propriile instituŃii:
-Parlamentul European este reuniunea reprezentanŃilor cetăŃenilor
UE ,care,începând cu 1979,au fost aleşi prin vot universal direct.
-Consiliul UE sau Consiliul de Miniştri este principalul for de
decizie al Uniunii Europene,format din miniştrii statelor membre,care
răspund de problemele aflate pe ordinea de zi:afaceri
externe,agricultură,industrie,transporturi sau oricare alt domeniu.
-Comisia Europeană este un organ cu atribuŃii de
iniŃiativă,implementare,gestionare,control şi reprezentare.
-Curtea de JustiŃie a ComunităŃilor Europene ;
-Curtea Europeană de Conturi controlează veniturile şi cheltuielile
Uniunii,pentru a se asigura de legalitatea şi corectitudinea acestora.

-Mediatorul European investighează plângerile privind
funcŃionarea defectuoasă a instituŃiilor şi a organismelor din cadrul
UE.
-CONTROLORUL European pentru ProtecŃia Datelor trebuie să
asigure respectarea dreptului la viaŃă privată al persoanelor fizice de
către instituŃiile şi organismele comunitare în procesul de prelucrare a
datelor cu caracter personal. -Organisme consultative:
-Comitetul Economic şi Social Comitetul Regiunilor -Organisme
financiare:
-Banca Europeană de InvestiŃii -Banca Centrală
Europeană -Organisme descentralizate: -AgenŃiile
comunitare -Politica externă şi de securitate comună Cooperare poliŃienească şi judiciară în materie penală UE
cooperează cu alte organizaŃii europene,în special cu: Consiliul Europei-înfiinŃat în 1949 -AsociaŃia Europeană a
Liberului Schimb -SpaŃiul Economic European
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