
OСНОВНЕ ВРЕДНОСТИ НА КОЈИМА ПОЧИВА ЕВРОПСКА УНИЈА 

Европска унија је заједница европских држава,кроз коју чланице остварују заједничке 

циљеве као што су:уравнотежен развој друштва,висок ниво запослености,заштита права и 

интереса грађана. 

Настала је 1951.год.потписивањем Уговора о Европској заједници за угаљ и челик,који је 

ступио на снагу 1952.интеграцијом шест европских 

земаља:Француске,Немачке,Италије,Белгије,Холандије и Луксембурга.Након тога је 

потписан Римски уговор 1957.,који је ступио на снагу 1958. О стварању Европске 

економске заједнице. 

1993.год.оформљена је Европска унија.Зато се овај уговор зове Уговор о оснивању 

Европске уније.Овај уговор је мењан и допуњаван  два пута,Уговором из Амстердама 

1997. год. и Уговором из Нице 2000. 

Европска унија још увек нема устав.Уговор о уставу негативно мишљење добио је 

2004.год. на референдуму у Француској и Холандији.2007.год.одлучено је да уместо 

стопираног уговора почну преговори о Лисабонском уговору. 

Чланице Европске уније су 27 државе,а то су: 

Аустрија,Белгија,Бугарска,Валика 

Британјиа,Грчка,Данска,Естонија,Ирска,Италија,Кипар,Летонија,Литванија,Луксембург,М

ађарска,Малта,Немачка,Пољска,Португалија,Румунија,Словачка,Словенија,Финска,Франц

уска,Холандија,Чешка,Шведска и Шпанија. 

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

људских права су основне вредности на којима почива Лисабонски уговор. 

Лисабонски уговор гаранрује повељу о основним правима човека. 

ЉУДСКО ДОСТОЈАНСТВО-за људска права се може рећи да су стандарди без који 

човек не може живети у достојанству као људска бића.Сви људи су рођени слободни ,с 

једнаким дотојанством и правима . 

СЛОБОДА-свако људско биће има право на слободу.То је човеково право да ужива сва 

права и да самодлучује у своје име.Слобода се односи на личност и на материјалну 

страну.Свако има право на:вероисповест,мишљење,савест,удруживања итд. 

ДЕМОКРАТИЈА-можемо рећи да сва права и све вредности о којима говоримо чине 

демократију.Демократија-владавина народа,у ствари је људско право да бирамо и будемо 

бирани,као и да сами доносимо одлуке о свом животу. 

Једна од вредности уније је сама људска личност и све активности треба да служе 

остваривању те личности.Европска унија жели да олакша пуноправно учешће Западног 

Балкана у процесима културе и размене и сарадње,што подразумева јачање културе,јачање 

мњђусобног разумевања и поштовања. 



Након пажљиво прочитаног текста одговорите на питања: 

1.Шта представља Европска унија? 

2.Које године је настала Европска унија? 

3.Колико земаља су чланице Европске уније? 

4.Шта прдставља слобода? 

5.Шта представља људско достојанство? 


