
Основне вредности на којима почива ЕУ 

 

Људско достојанство, слобода, демократија, једнакост, владавина права и поштовање 

људских права су основне вредности на којима почива Европска унија и оне су основе на 

којима почива Лисабонски уговор. Он је актуелни правни оквир функционисања Европске 

уније и примарни је извор права Европске уније, која су иста за све чланице Европске 

уније и било која земља која жели да постане чланица, мора их поштовати. Промовишући 

ове вредности, као и мир и благостање, успостављени су главни циљеви Европске уније.  

Како су вредности основ на коме свака држава треба да гради будућност, а мир и 

благостање циљ сваке од њих, битно је да и сами као појединци усвојимо и поштујемо 

праве вредности како бисмо употпунили свој и развој своје земље, а и могли очекивати 

поштовање од стране других.  

Лисабонски уговор чини значајан напредак у погледу заштите основних права. Он 

гарантује извршење Повеље о основним правима Европске уније, која је израђена на 

основу Европске конвенције о људским правима, а није имала пуни законски ефекат све 

до ступања Лисабонског уговора на снагу 2009. године. Лисабонски уговор детаљно 

описује и учвршћује вредности и циљеве на којима је Унија изграђена. Што се тиче права 

и вредности, слобода, солидарности и сигурности, Уговором се у примарно право Уније 

уводи Повеља о основним правима, која се тиче грађанских, политичких, економских и 

социјалних права и предвиђају нови механизми солидарности, те осигурава боља заштита 

грађана Европе.  

Лисабонски уговор гарантује јачање Повеље о основним правима. ЕУ зато сама доноси 

листу о грађанским, економским, политичким и социјалним правима које повезују не 

само Унију и њене институције, већ такође и државе чланице које имплементирају законе 

Уније. Повељом се чувају постојећа права и „четири слободе кретања“, док се, 

истовремено уводе нова, при чему им се даје обавезујућа правна снага. Европске 

вредности су потребне самој земљи да би имала модерно, стабилно, развијено друштво 

које је води ка чланству у ЕУ.  

Људска права је потребно разумети на тај начин да су нам потребна овде и сада, уместо 

што их желимо постићи само зато да бисмо постали чланови ЕУ. Морамо радити да бисмо 

постигли оно што је добро за нас, а не чекати да нам неко то препоручи. Људска права, 

иако правно регулисана, не треба да се поштују само из тог разлога, већ зато што су 

урођена и неотуђива сваком човеку. 

 


