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INTEGRACJA EUROPEJSKA A SLt\SK OPOLSKL

L Historyczne tradycje integracji europejskiej.
Proces integracji europejskiej jest zjawiskiem

wielowymiarowym siegajacym korzeniami eo najmniej
XV w., kiedy to wypracowano idee stworzenia federacji
panstw Europy w celu zapobiezenia wojnom i
wypracowaniu trwalego pokoju. W przeciagu wiekow wiele
tworow politycznych staralo sie realizowac powyzsze
zalozenia, jednak zazwyczaj przy uzyciu sily militarnej eo
nie przynosilo zakladanych efektow. Kres probom
jednoczenia kontynentu przynioslo powstanie ideologii
nacjonalizmu w XIX w., ktora doprowadzila do powstania
suwerennych paiistw narodowych szczegolnie w okresie
miedzywojennym. Wtedy to ruch paneuropejski i wielu
politykow niemieckich i francuskich podjelo koncepcje .
integraeji europejskiej na nowo aby przelamac wzajemna
wrogosc i izolacje utrwalona na arenie miedzynarodowej
przez traktat wersalski (1919). Jednak nie sprobowano jej
nawet wprowadzac w zycie z powodu slabosci struktur
ponadpanstwowych idazenia wielu panstw do wojny celem
zmiany ksztaltu podzialu kontynentu. Efektem byla II
wojna swiatowakiedy to Hitler i Stalin starali sie jednoczyc
Europe znow za pomoca sily zbrojnej w imie totalitaryzmu
popartego odpowiednio przeslankami pangermanizmu i
panslawizmu.

Il,Proces integracji europejskiej po ITwojnie swiatowe].
Zakonczenie IT wojny swiatowej przynioslo dlugo

oezekiwany pokoj i wolnosc, acz jedynie dla Europy
Zachodniej bowiem Europa Srodkowa i Wschodnia
znalazly sie pod wladza Zwiazku Sowieckiego, ktory
zdolal odtworzyc i poszerzyc imperium earskie na ksztalt
totalitarnego panstwa panslowianskiego. Konkurencja
miedzy totalitaryzmem a demokracja spowodowala nastanie
zimnej wojny, kt6rej gl6wny front przedzielil Europe
"zelazna kurtyna" .

Skuteczne zabezpieczenie Europy Zaehodniej
przed ekspansywna retoryka i zakusami Zwiazku
Sowieckiego moglo bye zapewnione jedynie przez pomoc
Stan6w Zjednoczonych i wspolprace paiistwwolnej Europy
w eelu odbudowy, integraeji milionow uchodzcow i
osiagniecia samowystarczalnoSci zywnosciowej po odcieciu
od tradycyjnych dostawe6w produkt6w spozywczych w
Europie Srodkowej i Wschodniej. Niechetne sobie panstwa
narodowe Zaehodniej Europy sklonila do wspolpracy
amerykanska pomoe gospodarcza w formie Planu
Marshalla (1948-1951). Potrzeba jej koordynacji
doprowadzila do powstania organizacji, obecnie znanej pod
nazwqOECD
(Organizacja Wspolpracy Gospodarczej i Rozwoju). Chec
utrwalenia demokratycznego wymiaru Europy i gwaraneji
praw czlowieka spowodowala powstanie Rady Europy w
1949. Koniecznosc zagwarantowania bezpieczenstwa
demokratyeznym krajom Europy Zachodniej doprowadzila

do powstania NATO (1949) i Unii Zachodnioeuropejskiej
(UZE, 1954), a takze do rozpoczecia procesu pojednania
miedzy Francja a RFN jako gwaraneji dalszej pokojowej
wsp6lpracy w Europie Zachodniej

Chec strukturalnego zapewnienia pokoju i
zapobiezenia wyscigowi zbrojen w Europie Zachodniej
celem skutecznego przeciwstawienia sie blokowi
soejalistycznemu, spowodowala odzycie idei integracji
europejskiej popularyzowanej w okresie powojennym przez
Jeana Monneta (1888-1979) zastepce sekretarza
generalnego Ligii Narod6w i dzialacza ruchu
paneuropejskiego, Roberta Schumana (1886-1963) -
ministra spraw zagranicznych Franeji i Konrada Adenauera
(1876-1967) dlugoletniego kanclerza RFN. leb. pierwszym
osiagnieciem byla Europejska Wspolnota Wegla i Stali
(EWWS, 1950), ktora wprowadzila ponadpanstwowa
kontrole nad przemyslem stalowo-weglowym, Ten sam
eel apropos energii jadrowej przyswiecal powstaniu
Europejskiej Wsp6lnoty Energii Atomowej (EURATOM,
1957). Owa ostatnia instytueja zostala powolana przez
Traktaty Rzymskie (1957), kt6re takze daly podstawe do
utworzenia Europejskiej Wspolnoty Gospodarczej (EWG,
1957). Struktury owyeh trzeeh Wsp6lnotEuropejskieh (WE)
zostaly ujednolicone na mocy Traktatu Fuzyjnego w
1965. W okresie 1968-1970 weszla w zycie unia celna(1)

pomiedzy czlonkami Wspolnot Europejskich. W 1974
WE uzyskaly status obserwatora w ONZ, a takze ich
struktura zostala zaciesniona przez powolanie Rady
Europejskiej'" Pierwsze powszechne wybory do Parlamentu
Europejskiego w 1979 oznaczaly przyblizenie struktur
WE do obywatela. W miedzyczasie liczba czlonkow WE
wzrosla z 6 w 1957 do 9 w 1973 (Wielka Brytania,
lrlandia, Dania), 10 w 1981 (Greeja) i 12 w 1986 (Portugalia,
Hiszpania).

Dalszy etap zaciesniania wspolpracy zostal
wyznaczony przez wejscie w zycie Jednolitego Aktu
Europejskiego (1987), ktory korygowal traktaty
zalozycielskie WE i nadawal podstawy prawne Europejskiej
Wspolpracy Politycznej; ale nade wszystko podejmowal
przelomowa decyzje 0 utworzeniu Wspolnego Rynku?', ktory
wszedl w zycie 1 styeznia 1993 i efektywnie zniosl
granice miedzy czlonkami WE wprowadzajac swobodny
przeplyw kapitalu, uslug i ludzi obok istniejacego juz
swobodnego przeplywu towar6w gwarantowanego przez unie
celna,

1 listopada 1993 WE na moey Traktatu z
Maastricht (1992)(4) powolala Unie:: Europejska (DE). Jej
podstawa ma bye Unia Gospodarcza i Walutowaw (UGW).
Planuje sie, ze wejdzie ona w zycie na przelomie lat 1999/
2000 w przypadku krajow UE, kt6re najbardziej posunely
sie w procesie integracji (tzn. RFN, Francja, Benelux).
Ponadto 0 atrakcyjnosci UE swiadczy wejscie do jej
struktur Austrii, Finlandii i Szwecji w 1995.
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m. Architektura integracji europejskiej.
Zbior wyzej wymienionych organizacji tworzy

architekture struktur europejskich, czyJi podstawe
praktycznego wprowadzania integracji europejskiej w zycie.
Zostal on uzupelniony w okresie odprezenia miedzy
Wschodem i Zachodem przez powstanie KBWE w 1975,
znanej obecnie jako Organizacja Bezpieczenstwa i
Wspolpracy w Europie (OBWE). KBWE wstepnie
rozciagnela proces integracji europejskiej na bIok
socjalistyczny eelem stopniowego lagodzenia skutkow zimnej
wojny.

Po upadku komunizmu i zakoriczeniu zimnej
wojny w 1989, Europa Srodkowa, i do pewnego stopnia,
Europa Wschodnia uzyskaly niezaleznosc eo stworzylo
dogodny moment rozszerzenia procesu integracji poza waski
obreb Europy Zachodniej na daIsze obszary kontynentu
celem dalszego rozszerzania strefy stabilnosci i pokoju.
Obecnie wiekszosc panstw europejskich (wraz z Turcja)
oraz powstalych na grnzach Zwiazku Sowieckiego, wraz
z USA i Kanada wchodzi w sklad OB WE jako najszerszego
kregu integracji i wsp6lpracy. Stosunkowo podobny zakres,
jednak z wylaczeniem Ameryki Polnocnej i wiekszosci
czlonkow WNP (Wspolnoty Niepodleglych Panstw),
posiada europejski rezim ochrony praw czlowieka
gwarantowany i wykonywany przez Rade Europy. Jadro
integracji europejskiej jest tworzone przez 15 czlonkow
"(JE, i najprawdopodobniej nie wiecej niz 5-6 z nich wejdzie
w obreb UGW w poczatkowym okresie jej funkcjonowania.
Ponadto czlonkowie UE jak i inne bogate kraje Europy i
swiata wchodza w sklad OECD. Obronny wymiar integracji
europejskiej jest realizowany przez NATO i stricte
europejska Unie Zachodnioeuropejska (UZE), ktora ma

. szanse przeksztalcic sie w ramie zbrojne UE.
Obecny proces rozszerzania procesu integracji

europejskiej przebiega takze na wielu plaszczyznach.
NATO wspotpracuje z wiekszoscia krajow
postkomunistycznych i postsowieckich w ramach
Partnerstwa dla Pokoju i Polnocnoatlantyckiej Rady
Wspolpracy. Najprawdopodobniej wpolowie 1997 r. NATO
zaoferuje pelne czlonkowstwo Polsce, Czechom i Wegrom,
Te same panstwa oraz Slowacja, Slowenia, Rumunia,
Bulgaria, Estonia, Lotwa i Litwa posiadaja status panstw
stowarzyszonych z UE podobnie jak Malta, Cypr iTurcja.
Panstwa dawnej EFT A, ktore nie zostaly czlonkami UE sa
zintegrowane z UE na plaszczyznie gospodarczej poprzez
Europejski Obszar Gospodarczy, a dodatkowo Turcja
zawiazala unie celna z UE. Przyszly wymiar obronny UE
jestrozszerzany za pornoca Rady KonsuItacyjnej UZE,
ktora swym zasiegiem obejmuje wiekszosc paristw
stowarzyszonych z UE. Najprawdopodobniej w 1998
rozpoczna sie negocjacje czlonkowskie miedzy UE a
takimi panstwami stowarzyszonymi jak PoIska, Czechy,
W~gry i moze Slowenia. Procz tego wie!e panstw
przewidujac stopniowe rozszerzanie struktur europejskich,
stara sie przystosowac do ich wymogow poprzeztworzenie
grupowych zwiazkow gospodarczych. Najpowazniejszym z
nich jest CEFT A (porozumienie 0 powolaniu
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Srodkowoeuropejskiego Obszaru Wolnego Handlu)
zrzeszajace Polske, Czechy, W~gry, Slowenie i Slowacje.

IV. Polska a proces integracji europejskiej.
Uczestnictwo polski w procesie integracji

europejskiej, datuje sie 0<1.1989r., tj. od momentu podpisania
umowy 0 wspolpracy z WE. W 1991 Polska zostala przyjeta
do Rady Europy. W tym samym roku Polska podpisaJ:a Uklad
Europejski (Stowarzyszeniowy) z WE. Od roku 1994 ow
uklad wszedl w zycie w calej swej rozciaglosci. W 1992
Polska podpisala Porozumienie 0 powolaniu
Srodkowoeuropejskiej Strefy Wolnego Hand1u - CEFT A.
Od 1994 Polska posiada status czlonka stowarzyszonego
z UZE i uczestniczy w programie NATO - Partnerstwo dla
Pokoju.

8 kwietnia 1994 PoIska zlozyla wniosek 0

czlonkowstwo w UE, a po posiedzeniu Rady Europejskiej w
grudniu tego roku w Essen, UE opublikowala w 1995
Biala Ksiege nt. strategii przedczlonkowskiej dla
panstw stowarzyszonych. W odpowiedzi na to wyzwanie
Biuro Pelnomocnika Rzadu d/s Integracji Europejskiej oraz
Pomocy Zagranicznej wydalo (w okresie 1994-1996) blisko
70-tomowe opracowanie nit jak dzialaja poszczeg61ne
dziedziny prawa i gospodarki UE, i jak polskie prawo i
gospodarka winny sie przystosowac do owych zasad. W
1996 Polska zostala przyjeta do OECD, w polowie 1997
rozpocznie negocjacje nit czlonkostwa w NATO, a w 1998
nit czlonkostwa w UE.

Obecnie Polska jest juz czlonkiem Rady Europy,
OECD, a zapewne stanie sie pelnym czlonkiem UZE i
NATO zanim wejdzie do UE. Uczestnictwo w owych
strukturach stanowi wstep do pelnej integracji w ramach
UE. Polska przygotowuje sie do negocjacj i czlonkowskich z
lIE poprzez przestrzeganie ogolnych standardow integracji
europejskiej takich jak:
* ochrona praw czlowieka,
* ochrona praw mniejszosci,
* likwidacja istniejacych i potencjalnych konflik:t6w z
sasiadami,
Ponadto wypelnia takze postanowienia Ukladu
Europejskiego, ktore obliguja do przyjecia acquis
communautaire, czyli ogolu dorobku prawn ego UE poprzez
stopniowa aproksymacje prawa i gospodarki poiskiej do
standardow UE.

Owa aproksymacja zapewniana jest przez
coroczny rzadowy harmonogram praw, ktore maja bye
dostosowane do prawa UE w danym roku, oraz rzadowe i
parlamentarne kom6rki badajace zgodnosc stanowionych
praw z acquis communautaire. Ponadto rzad jest
zobligowany do skladania parlamentowi corocznego
sprawozdania nit wykonania planu aproksymacji.

UE wspomaga proces aproksymacji poprzez
fundusze pomocowe PHARE, TEMPUS i inne, a takze
prowadzi dialog strukturalny z Polska poprzez instytucje
wspolne utworzone przez Uklad Europejski:
* Komitet Wspolny RP i UE (sklada sie z czlonkow
rzadu RP i Komisji Europejskiej);
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* Parlamentarny Komitet Wspolny RP i UE (sklada sie
z deputowanych Parlamentu RP i Parlamentu
Europejsldego) .

Jako ze na mocy ukladu CEFT A strefa wolnego
handlu-" miedzy Polska, a Czechami, Slowacja, Wegrami
i Slowenia (ktore sa stowarzyszone z UE podobnie jak
Polska) ma powstac w okresie 1997-2000, a podobna
strefa z UE na mocy Ukladu Stowarzyszeniowego w
2001 r. i jako, ze Polska rozpocznie negocjacje
czlonkowskie z UE w 1998 r, postanowiono wyjsc
naprzeciw tym wyzwaniom poprzez ustanowienie Komitetu
Integracji Europejsldej (KIE), ktory w pazdzierniku 1996
r. zastapil Biuro Pelnomocnika Rzadu d/s Integracji
Europejsldej oraz Pomocy Zagranicznej.

Na czele KlE stoi Premier, a jego czlonkami sa
ministrowie. Wykonywaniem zadan KIE zajmuje sie jego
sekretariat. KIE ma za zadanie nadzorowac i kierowac
caloscia dzialari integracyjnych na terenie RP oraz
przygotowac urzedy central ne do negocjacji
czlonkowskich.Poniewaz 0 wejsciu Polski do UE zadecyduja
jej obywatele w referendum. KIE planuje prowadzic szeroka
akcje informacyjna nt. UE i integracji RP ze strukturami
europejskimi oraz zejsc z przygotowaniami
przedczlonkowskimi na poziom regionalny.

Na poczatku 1997r. KlE· wydal dokument
"Narodowa strategia integracji", ktory czyni integracje z
DE strategicznym celem RP. Mimo ze 6w dokument nie
zostal jeszcze zaakceptowany przez Par lament warto
zaznaczyc, :lew aspekcie wejscia Polski do UE (bore winno
nastapic w okresie 2005-2010) poswieca on wiele uwagi
polityce informacyjnej, transformacji roInictwa i wsi, oraz
przystosowaniu gospodarki i prawa. Niezbyt obszernie
potraktowano sprawy regionow, acz znalazl sie w nim
istotny zapis, ktory zgodnie z zasada subsydiarnosci mowi,
ze budzet RP winien bye zdecentralizowany, eo by wefekcie
zdecentralizowalo strukture administracyjna kraju.

v. Wyzwanie dla Slaska Opolskiego przez proces
integracji europejskiej.

Biorac pod uwage fakt, ze w perspektywie 3-5 lat
zostanie utworzona strefa woInego handlu miedzy UE a
krajami CEFT Pt, otworza sie przemysl i rolnictwo Slaska
Opolskiego na wolna konkurencje przede wszystkim z
towarami z RFN, Czech, Slowacji i Austrii. W dalszej
perspektywie kiedy Polska i inne kraje CEFf A osiagna
czlonkostwo DE (a zapewne nastapi to w jednym czasie)
owa konkurencja poszerzy sie 0 strefe uslug, kapitalu i
wolnego przeplywu sily roboczej. Ponadto koniecznosc
ciaglego przyjmowania acquis communautaire bedzie
zmieniala warunki gry gospodarczej dostosowujac ja do
norm UE. Miedzy innymi bedzie sie to wiazalo z wieksza
finansowa i administracyjna sarnodzielnoscia regionu oraz
pojawieniem sie prawa UE jako czynnika regulacyjnego.
Tutaj warto nadmienic, ze prawo UE opiera sie 0 mieszana
tradycje kodeksowo-precedensowa'" i jest nadrzedne
wzgledem praw paristw czlonkowskich'",

Nie wydaje sie, ze w takiej sytuacji wladze

central ne beda zbytnio dbaly 0 przystosowanie silnych i
srednio-silnych region6w (do jakich zalicza sie Sl<tsk
OpoIski) do nowych warunkow zaprowadzanych przez
proces integracji europejskiej. Talc wiec aby Sl<tsk Opolski
na trwale zaistnial na arenie europejskiej, potrafil
wykorzystac otwierajace sie mozliwosci (wraz ze
zwiekszona pula programow pomocowych) i sprostac
konkurencji gospodarczej, nalezy:
* dostosowywac warunki produkcji iparametry produktow
do norm europejskich,
* dostrzec ze przed produkeja Slaska Opolsldego otworzy

sie najblizszy rynek czeski, rynek niemiecki, oraz rynki
innych kraj6w UE i CEFT A,

* strukturalnie przystosowac rolnictwo regionu do
zwiekszonego poziomu konkurencji;
* szerzyc poglebione zrozumienie dla problematyki
integracji europej skiej wsrod mieszkancow talc aby potrafili
w nim dostrzec nowe mozliwosci dIa siebie jak igospodarki
regionu* wyksztalcic wysoce wyspecializowana kadre
administracyjno-pol ityczna, kt6ra by potrafi la
reprezentowac interesy regionu na zewnatrz i uprawiac
efektywny lobbying na szczeblu europejskim,
* wyksztalcic wysoce wyspecjalizowana kadre prawnicza
ze znajomoscia prawa UE, ktora by efektywnie
obslugiwala ekonomiczne i inne kontakty Slaska
Opolskiego ze strukturami europejskimi i innymi partnerarni
z DE, bo, jak ogolnie wiadomo, DE rozumie i podejmuje
dialog tylko z tymi ktorzy sa na tyle kompetentni aby
rozmawiac z niajezykiem jej wlasnych praw i regulacji,
* stworzyc specjalistyczne zapIecze naukowo-badawcze,
ktore by potrafilo badac, planowac, monitorowac i do
pewnego stopnia obshigiwac proces integracji europejsldej
na Slasku Opolskim w roznych jego aspektach,
* stworzyc nieustannie uzupelniany zbior acquis
cornmunautaire wraz z komentarzami i innymi
niezbednymi publikacjami poswieconymi UE i roznyrn
aspektom integracji europejskiej, ktory by stanowil
nieodzowny instrument pracy naukowcow, prawnikow i
innych wlw speejalistow, jak rowniez cenne zrodlo informacji

, I

dla mieszkancow Slaska OpoIsldego,
* ponadto ze wzgledu na geograficzne polozenie Slaska
Opolskiego nalezy przyjac, ze w/w kadry winny plynnie
operowac eo najmniej trzerna jezykami: angielskim,
niemieckim i francuskim, a takze czeskim, Jako ze Polska
bezposrednio graniczy ze strefa niemieckojezyczna, a
jezyk niemiecki obecnie szeroko uzywany i nauczany na
Slasku Opolskirn ma szanse stac sie jezykiern
pomocniczym lub regionalnym, drugim jezyki ern
oficjalnym na tym obszarze w mysl postanowien Konwencji
Ramowej Rady Europy 0 Ochronie Praw Mniejszosci
Narodowych i Europejskiej Karty Jezykow Regionalnych
i Mniejszosciowych, nie nalezy zapominac 0 jego istotnosci
dIa regionu i jego zewnetrznych kontaktow. Nadto Slask
Opolski graniczy bezposrednio z Slaskiem Opawskim
(Opavskim Slezskem) eo winno miec odbicie w lepszej
znajornosci czeskiego wsrod ww kadr i przedsiebiorcow
celem prowadzenia efektywnych kontaktow z czeskimi

-



partnerami.
Urzad Wojewodzki stara sie wyjsc naprzeciw

powyzszym wyzwaniom. W styczniu 1996 zostalo
utworzone (jako pierwsze tego typu w Polsce) stanowisko
Pelnomocnika Wojewody Opolskiego d/s Integracji
Europejskiej. Z kolei na Kolegium Wojewody w dniu 10
lutego 1997 r. wysunieto plan stworzenia nastepujacych
plac6wek: .
1) Opolski Fundusz Stypendialny Integracji Europejskiej,
2) Centrum Dokumentacji Europejskiej,
3) Centrum Badan Europejskich.

Plan ten jak i og6lne przygotowanie Slaska
Opolskiego do sprostania wymogom procesu integracji
europejskiej zostaly pozytywnie ocenione przez
Ambasadora Rolfa Timansa z Przedstawicielstwa
Komisji Europejskiej w Polsce/": Na zaproszenie
Wojewody Opolskiego Ryszarda Zernbaczynskiego
Ambasador Timans zlozyl wizyte w Opolu 24 marca 1997
r. Podczas swojego pobytu spotkal sie z opolskimi
mass mediami, przedstawicielarni wladz samorzadowych
jak i z parlamentarzystarni z obszaru Slaska Opolskiego.
Obiecal takkze poprzec starania regionu 0 stworzenie
ogolnodostepnego Centrum Dokumentacji Europejskiej
jesli wniosek taki zostanie przygotowany i zlozony w
Komisji Europejskiej. Ponadto zaapelowal do jak
najszerszego wykorzystywania udostepnianych programow
pomocowych (ktorych coraz wiecej przybywa), i
stworzenia ogolnokrajowego lobby samorzadowego celem
naciskania na rzad aby schodzil z przygotowaniami do
integracji europejskiej na poziom regionalny i lokalny.
PRZVPISY (1) Brak eel wewnetrznych miedzy czlonkarni
i wsp61na taryfa celna dla kraj6w trzecich. (2) Jej czlonkami

9

sa szefowie panstw lub rzadow wraz z ministrami spraw
zagranicznych oraz przewodniczacy i wiceprzewodniczacy
Kornisji Europejskiej ("rzqd DE"). (3) Niekiedy jest takze
nazywany Rynkiem Wewnetrznym lub JednoLitym
Rynkiem. (4) Oficjalna nazwa: Traktat 0 Unii Europejskiej.
(5) Wspolny Rynek + harmonizacja polityki gospodarczej +
wspolna waluta (Euro) oraz jednolita polityka kursowa i
pieniezna banku centralnego UE, kt6ry ma powstac na
bazie juz istniejacego Europejskiego Instytutu Walutowego
(1994) z siedziba we FrankfurtlMain. (6) Brak eel
wewnetrznych miedzy uczestnikami porozumienia. (7)
Tradycja kodeksowa, tzn. taka jak w Polsee. Tradyeja
precedensowa - prawo jest oparte na precedensach
sadowych. W efekcie obywatele moga sami zmieniac
prawo poprzez wygranie prccedensowych spraw sadowych.
(8) W przypadku kon:fliktu prawa danego panstwa z prawem
innego panstwa lub z prawem DE, prawo UE rna glos
nadrzedny. (9) UE nie bedac panstwem sensu stricto acz
organizacja miedzypanstwowa moze bye czlonkiem
roznych organizacji ponadpanstwowych i uklad6w
miedzynarodowych.jednak interesy UE sa reprezentowane
przez Komisje Europejska - tj. cialo panstwowotworcze
wewnatrz DE, jedyny organ na kt6ry nie maja wplywu
panstwa czlonkowskie UE.

WYKRESY: 4.Instytucje Unii Europejskiej 5. Proces
decyzyjny 6. Parlament Europejski 7. Budzet Unii
Europejskiej.

Opracowal.T .Kamusella
Pelnomocnik Wojewody Opolskiego d/s Integracji
Europejskiej

Drugie wydanie poprawione i uzupelnione leksykonu .Europa od A do Z"
przeznaczone jest dla tych czytelnik6w, kt6rzy szukaja szybkiej, obszernej
i precyzyjnej infonnacji na temat glownych wyznacznikow integracji euro-
pejskiej.

EUROPAODA DO Z
'iVERNEII WElDENFElD· 'NOlFGANG WESSELS C;

o
:0.....
o
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~o!::::

Ksiazka sklada sie z trzech czesci:
* lntegracja europejska w perspektywie historycznej -
rozdzial systematyzujqcy wiedze na temat historycznych

. etapow procesu jednoczenia sie Europy
* Europa w porzqdku alfabetycznym - artykuly przed-
stawiajqce instytucje, organizacje , przedmioty i zadania
polityki europejskiej
* Europejskie ABC - slownik zawierajacy okolo 200
hasel zwiqzanych z integracjq europejskq.

Cenna pozycja dla urzednikow panstwowych,
wykladowcow, . nauczycieii oraz wszystkich
pragnacych poglebic swoja wiedze 0 Unii Eu-
ropejskiej

Cena 1 egz. z kosztami wysylki: 20 zl. W sprzedazy od sierpnia 96 roku
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Wykres 4 INSTYTUCJE UNII EUROPEJSKIEJ

Z prawnego punktu
widzenia Set to
nadal instytucje
Wsp6lnot, a Unia
Europejska nie jest
podmiotem prawa
mledzynarodoweqo

RADA EUROPEJSKA
SZEFOWIE PANSTW I RZJ\DOW

ukierunkowuje informuje

PARLAMENT
EUROPEJSKI

RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

wyraza stanowisko

decyduje

I opiniuje, doradza I
wyraza zgodQ

decyduje

1\ proponuje

Komitet
Konsultacyjny KO
(EWWiS) - EU

wystuchuje
I

opiniuje

Komitet Spoleczno
Ekonomiczny -
(WE i ERATOM)

Komitet Region6w TRYBUNAt. TR
(Wsp6lnota f- SPRAWIEDLlWOSCI OBRACH
Europejska)

e a kont olui

MISJA
ROPEJSKA

YBUNAt.
UNKOWY

orz k r Je rachunki

••••••••
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Wykres5 PROCES DECYZYJNY

KOMISJA
EUROPEJSKA

proponuje

RADA UNII
EUROPEJSKIEJ

I przyjmuje wsp61ne stanowisko

I
PARLAMENT
EUROPEJSKI

'aprcbuje tub

nie podejmuje

zadneqo dziafania

POPRAWKI WPROWADZA
ABSOLUTNA. WU~KSZOSCIA. Gt.OSDW odrzuca

wiekszoscla
absotutna

KOMISJA
EUROPEJSKA

RADA UNII
EUROPEJSKIEJ

RADA UNII
EUROPEJSKIEJ

APROBUJE
POPRAWKI
PARLAMENTU

NIEAPROBUJE
POPRAWEK
PARLAMENTU

przyjmuje
wsp6tne
stanowisko
wi~kszoscict

kwa'mkowa~L-_E_~_R_~_~_~_JNs_I~_I_E_J_~

PRZYJMUJE
WI~KSZOSCIA.
KWALlFIKOWANA.

~/ [ednomys lnle
przyjmuje

JEDNOMYSLNIE
PRZYJMUJE


