ČESKO, EVROPA A SVĚT
ČLENSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH







UNESCO – Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu –
Československo bylo jedním ze zakládajících členů – vznik 16. listopadu 1946. ČR
vstoupila 22. února 1993.
OSN – Organizace spojených národů – Československo bylo jedním z 51
zakládajících členů OSN – vznik 24. října 1945, ČR vstoupila 19. ledna 1993.
NATO – Severoatlantická aliance – vstup 12. března 1999
OECD – Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj – vstup 21. prosince
1995
A další: OBSE – Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, WTO – Světová
obchodní organizace, ILO – Mezinárodní organizace práce, OPCW – Organizace pro
zákaz chemických zbraní atd.

ČESKÁ REPUBLIKA V EU








ČR vstoupila do Evropské unie 1. května 2004.
V referendu hlasovalo pro vstup 77,33 % voličů.
Spolu s ní přistoupilo dalších devět států a celkový počet členů se zvýšil na 25.
Co EU ČR přinesla:
o EU podpořila v ČR prostřednictvím operačních programů zlepšení kvality
ovzduší či boj proti suchu
o EU podporuje v Česku zaměstnanost, výzkum či kulturu
o Díky Agentuře pro evropský globální navigační systém (GSA) je Česko
centrem evropské satelitní navigace.
ČR v Evropském parlamentu zastupuje 21 poslanců.
Za 15 let od vstupu do EU získala Česká republika ze společného rozpočtu o 741
miliard korun více, než do něj odvedla. Peníze podpořily mimo jiné kvalitu života
obyvatel

ZÁKLADNÍ ORGÁNY EVROPSKÉ UNIE
Evropský parlament






Je zákonodárným orgánem Evropské unie. Kontroluje také všechny orgány Unie a
spolu s Radou sestavuje rozpočet EU.
Volí předsedu Evropské komise, jmenuje její komisaře a dohlíží na její činnost.
Tvoří ho celkem 751 poslanců ze všech členských států.
Europoslance volí občané členských států každých 5 let.
Předsedou je Antonio Tajani.

Rada Evropské unie





Tlumočí názory členských států, schvaluje právní předpisy a koordinuje politiky EU.
Tvoří ji ministři vlád všech zemí podle oblasti politiky, která je projednávána (např.
zemědělství, zahraničních věcí apod.)
Každý stát má jeden hlas a v případě závažných otázek může uplatnit právo veta.
V předsednictví se každých 6 měsíců střídají jednotlivé členské země.

Evropská komise





Prosazuje obecné zájmy EU tím, že navrhuje a vymáhá dodržování právní předpisů,
provádí politiky a plní rozpočet EU.
Je složená z komisařů, přičemž každá země má jednoho zástupce. Za ČR je členkou
komise Věra Jourová. Do jejího portfolia spadá spravedlnost, spotřebitelé a rovnost
žen a mužů.
Předsedou je Jean-Claude Juncker.

Evropská rada




Evropská rada sdružuje vedoucí představitele Evropské unie, tedy hlavy států a
předsedů vlády členských zemí.
Jejím úkolem je vymezení obecného politického směru a priorit Evropské unie.
Předsedá ji Donald Tusk.

Další instituce a úřady EU: Soudní dvůr Evropské komise, Účetní dvůr, Evropský veřejný
ochránce práv
Finanční orgány: Evropská centrální banka, Evropská investiční banka, Evropský investiční
fond
ROZHODNĚTE O TOM, JAK BUDE FUNGOVAT EU






V pátek 24. a v sobotu 25. května se v České republice uskuteční volby do
Evropského parlamentu.
Voliči vyberou 21 europoslanců za ČR z celkového počtu 705.
O hlasy se uchází celkem 40 politických stran a hnutí. Pro vstup do Parlamentu
musí získat alespoň 5 % hlasů.
Zvolení zástupci budou mít mandát až do roku 2024.
Volební účast byla při minulých evropských volbách v roce 2014 druhá nejnižší
v celé Evropě, celkem 18,2 %.

Použité zdroje informací: europarl.europa.eu, ec.europa.eu, europa.eu, evropske-volby.eu,
euroskop.cz, mojeevropa.cz a mzv.cz.

NAPIŠTE NÁM, VÁŠ NÁZOR NÁS ZAJÍMÁ!

cesko@cuni.cz.

