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Создавање на ЕУ
Денешната Европска Унија потекнува од
Декларацијата на Роберт Шуман од 9 мај 1950
година. Таа беше замислена како начин за
сочувување на мирот т.е. како еден нов поредок во
Западна Европа што би се темелел врз заеднички
интереси на народите и нациите и би бил
заснован врз договори со кои би се гарантирало
владеење на правото и еднаквост меѓу сите земји.
Земјите што некогаш се бореа меѓу себе, требаше
да го здружат производството на јаглен и челик
под капата на еден заеднички “Висок управен
одбор”. Белгија, Франција, Германија, Италија,
Луксембург и Холандија во 1951 година со
Договорот од Париз ја формираа Европската
заедница за јаглен и челик.
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Активностите на заедницата беа ограничени на
создавање на заеднички пазар за јаглен и челик на
шестте држави. Во 1957 година таа заедница со
Договорот од Рим прерасна во Европска
Економска Заедница (ЕЕЗ) која се темели на
слободно движење на работна сила, стоки и
услуги. На 1 јули 1968, царините меѓу шестте земји
беа сосема отстранети. Успехот на шестте држави
ги поттикна Данска, Ирска и Обединетото
Кралство да се зачленат во Заедницата во 1973
година. Ова прво проширување, со кое бројот на
членки се зголеми од шест на девет, ги прошири и
задачите на Заедницата; сега таа имаше и
одговорности и во областа на социјалната и
регионалната и политиката за животната средина.
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Следните проширувања на Заедницата се: Грција во
1981, Шпанија и Португалија во 1986, и Австрија,
Финска и Шведска во 1995 година. Европската
Економска Заедница прерасна во Европската Унија со
Договорот од Мастрихт од 1992 година, додека со
Договорот од Амстердам 1997 година е основана
заедничка надворешна и безбедносна политика,
слобода на движење, европско граѓанство, монетарна
унија и поблиска соработка врз законски прашања на
Унијата. Унијата сега имаше 15 земји-членки кои се
залагаа за дотогаш најспектакуларното достигнување
- заменување на националните валути со единствена
европска валута, еврото. На 1 јануари 2002 година,
банкнотите и монетите на еврото влегоа во употреба
во 12 земји на ЕУ (“евро зона”). Денес еврото е една од
светските валути, со статус сличен на доларот на САД.
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Петтото проширување на Европската Унија се
случи на 1 мај 2004 година кога и се приклучија 10
нови земји. Ова проширување има морална и
политичка димензија затоа што стави крај на
поделеноста на нашиот континент. Новите членки
на ЕУ се: Кипар, Чешка Република, Естонија,
Унгарија, Летонија, Литванија, Малта, Полска,
Словачка и Словенија. Шестото проширување на
ЕУ се случи на 1 јануари 2007 година кога и се
приклучија 2 нивни земји: Бугарија и Романија.
Денес ЕУ има 27 земји членки. Во декамври 2004
ЕУ започнаа преговори за формално пристапување
на Турција. Во декамври 2004 Македонија стана
земја кандидат за челенство во ЕУ.
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Европскиот совет зацрта три основни
критериуми што земјите кандидатки мораат
да ги исполнат пред да и се придружат на ЕУ.
Првиот е политички критериум: земјите
кандидатки мораат да имаат стабилни
институции кои ќе гарантираат демократија,
владеење на правото, човекови права и
почитување и заштита на малцинствата.
Вториот е економски критериум: Земјите
кандидатки мораат да имаат функционална
пазарна економија и да се во можност да се
справат со притисокот на конкуренцијата и
пазарните сили внатре во Унијата.
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Третиот критериум подразбира способност да
се превземат обврските што ги носи
членството во ЕУ, вклучувајки и
придружување кон целите на политичката,
економската и монетарната унија. Тоа значи
дека земјите кандидатки мораат да го усвојат
севкупното тело на правото на ЕУ - познато
како acquis communautaire.
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Потекло и историја на ЕУ
Обидите за обединување на различните европски
народи им претходат на модерните држави; тие
постојано се случувале во историјата на
континентот. Пред 3.000 години со Европа
владееја Келтите, а потоа неа ја освои Римската
империја. Овие рани обединувања беа создадени
преку сила. Царството на Франките на Карло
Велики и Светото римско царство стотици години
обединуваа големи области под лабава власт.
Понеодамна, царинската унија на Наполеон на
почетокот од 19 век и освојувањата на нацистичка
Германија во 1940-тите имаа само минлива
природа.
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Имајќи ја предвид хетерогениот збир на јазици и
култури во Европа, овие обиди обично вклучуваа
воено потчинување на народи кои не сакаа да
бидат под дадената власт, што од своја страна
водеше кон нестабилност. Еден од првите
предлози за мирно обединување преку соработка
и рамноправност на членките го даде познатиот
француски писател Виктор Иго во 1851. По
катастрофите од Првата и Втората светска војна,
во голема мера се зголемија стремежите за
основање на (она што подоцна стана) Европска
Унија, поттикнати од желбата за обнова на
Европа и за отстранување на можноста од нова
војна на европскиот континент.
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Ова расположение водеше до основањето на
Европската заедница за јаглен и челик од страна на
СР Германија, Франција, Италија и земјите од
Бенелукс. Ова беше направено преку Договорот од
Париз, кој е потпишан во април 1951, а стапи во
сила во јули 1952.
Првата целосна царинска унија изворно беше
позната како Европска економска заедница (во
Британија неформално нарекувана “заеднички
пазар”) и беше основана со Договорот од Рим во
1957, а стапи во сила на 1 јануари 1958. Таа подоцна
беше променета во Европска заедница, која сега го
претставува “првиот столб” на ЕУ. Така, со текот на
времето, ЕУ еволуира од трговско тело до
економски и политички ентитети.
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Главни институции на ЕУ
Европската унија претставува структура која не спаѓа
во ниту една друга традиционална правна
категорија. Од историска перспектива нејзиниот
политички систем е единствен, истиот постојано се
развива во период повеќе од 50 години. Земјите
членки ја пренесуваат моќта на одлучување на
заеднички креирани институции, донесените одлуки
за чувствителни теми се резултат на заеднички
интерес што ја зголемува демократијата на европско
ниво. Регулативата и политиките се донесуваат од
страна на "институционалниот триаголник" составен
од: Европскиот парламент (ги претставува
граѓаните), Советот (ги претставува националните
влади) и Европската Комисија (тело кое е независно
од владите на ЕУ и ги поддржва колективните
европски интереси).
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Локации на институциите во ЕУ
ЕУ нема официјален главен град и нејзините
институции се лоцирани во неколку европски
градови: Брисел, Белгија - се смета за de facto
главен град на ЕУ.

• Седиште на Европската комисија и на
Советот на Европската Унија.

• Седиште на состаноците на комитетите и на
мини-сесиите на Европскиот парламент.
Стразбур, Франција.

oСедиште на Европскиот парламент и на
неговиот 12-неделни пленарни сесии секоја
година.
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• Луксембург, Луксембур
oСедиште на Европскиот суд на правдата и на

Секретаријатот на Европскиот парламент.
oСедиште на Европската инвестициска банка.
• Франкфурт, Германија
oСедиште на Европската централна банка.
• Хаг, Холандија
oСедиште на Европол.
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Членки во ЕУ
• 1.Белгија(1 Јануари 1958)
• 2.Италија(25 Март 1957)
• 3.Франција(1 Јануари 1958)
• 4.Луксембург(25 Март 1957)
• 5.Холандија(25 Март 1957)
• 6.Германија(25 Март 1957)
• 7.Данска(1 Јануари 1973)
• 8.Ирска(1 Јануари 1973)
• 9.Грција
• 10.Австрија(1 Јануари 1995)
• 11.Португалија(1 Јануари 1986)
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• 12.Шпанија (1 Јануари 1986)
• 13.Финска (1 Јануари 1995)
• 14.Шведска(1 Јануари 1995)
• 15.Кипар(1 Мај 2004)
• 16.Чешка(1 Мај 2004)
• 17.Естонија(1 Мај 2004)
• 18.Литванија(1 Мај 2004)
• 19.Летонија(1 Мај 2004)
• 20.Словенија(1 Мај 2004)
• 21.Полска (1 Мај 2004)
• 22.Унгарија(1 Мај 2004)
• 23.Словачка(1 Мај 2004)
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• 24.Малта(1 Мај 2004)
• 25.Бугарија
• 26.Романија(1 Јануари 2007)
• 27.Хрватска
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Знаме и химна
• Знаме

Знамето на Европската Унија или само Знаме
на Европа е знаме и амблем на Европската
Унија (ЕУ) и Советот на Европа (СЕ). Знамето
се состои од еден круг со 12 златни (жолти)
ѕвезди петокраки на сина позадина. Сината
боја го претставува запад, бројот на ѕвездите
го претставува заедништвото, а нивната
позиција во круг го претставува единството.
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Творец
Арсен Хајц (Arsène Heitz) и Пол Леви (Paul
Lévy)
Знамето е дизајнирано од страна на Арсен
Хајц и Пол Леви во 1955 година како симбол
на Советот на Европа, а Советот пак повикал
тоа да биде усвоено и од другите европски
организации. Во 1985 година Европската
Унија, која тогаш се викала Европска
економска заедница (ЕЕЗ) по иницијатива на
Европскиот Парламент го прифатила како
свое знаме, а пред тоа немало никакво знаме
во употреба.
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• Химна
Ода на радоста (германски оригинален назив:
"Ode an die Freude") е химна на Европската Унија
и Советот на Европа; притоа и двете ја сметаат за
Химна на Европа поради намерата на Советот тој
да ја претставува Европа како целина, а не да
биде само некаква организација.
Химната била базирана на финалниот став од
Бетовеновата Деветта симфонија, компонирана
во 1823 година, и се изведува на официјални
настани организирани од двете организации.
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Химната се користи во одредени прилики,
како што е на Денот на Европа или на
официјални настани, како што е
потпишувањето на договори.



Критериуми за влез во ЕУ
Проширувањето на Европската Унија е процес на
експанзија (зголемување) на Европската Унија
преку прием на нови земји-членки. Овој процес
започнал со Шесте, кои ја основале Европската
заедница за јаглен и челик (претходник на
Европската Унија) во 1952 година. Оттогаш,
бројката на членките на ЕУ е порасната на дваесет
и седум.
Теоретски, секоја европска држава може да
конкурира за приклучување кон Европската Унија,
потоа Советот би се консултирал со Комисијата и
со Европскиот парламент за започнување на
преговорите за прием. Советот едногласно би ја
прифатил или би ја одбил препораката.
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За да се добие позитивна препорака, земјата
мора да ги исполни следниве критериуми:
• Мора да биде европска држава
• Мора да ги почитува принципите на слобода,
демократија, да ги почитува човековите права
и основните слободи и владеење на правото.
- За да го добие членството мора да ги исполни

следниве Копенхагенски критериуми
воспоставени од Европскиот совет во 1993
година:

• Стабилност на институциите во
гарантирањето на демократијата, владеење на
правото, човековите права и почитта и
заштитата на малцинствата

За да се добие позитивна препорака, земјата
мора да ги исполни следниве критериуми:
• Мора да биде европска држава
• Мора да ги почитува принципите на слобода,
демократија, да ги почитува човековите права
и основните слободи и владеење на правото.
- За да го добие членството мора да ги исполни

следниве Копенхагенски критериуми
воспоставени од Европскиот совет во 1993
година:

• Стабилност на институциите во
гарантирањето на демократијата, владеење на
правото, човековите права и почитта и
заштитата на малцинствата



• Постоење на функционална пазарна
економија, како и капацитет да се справува со
конкурентскиот притисок и пазарните сили
на Унијата.

• Способност да ги преземе обврските за
членство вклучувајќи го и придржувањето
кон политичките, економските и
монетарните цели на Унијата .

• Постоење на функционална пазарна
економија, како и капацитет да се справува со
конкурентскиот притисок и пазарните сили
на Унијата.

• Способност да ги преземе обврските за
членство вклучувајќи го и придржувањето
кон политичките, економските и
монетарните цели на Унијата .



Вовед на Еврото
Целта на Европската унија и нејзините
претходници уште од 1960 год. e да се воведе
еврото и за првпат да се пушти во употреба на 1
Јануари 1999 година.По долги
преговори,главно се должи на опозицијата од
Обединетото кралство каде во 1993 год. стапи
во сила Договорот од Мастрихт со цел да се
создаде економска и монетарна унија и во 1999
год. договорот стапи во сила во сите држави во
ЕУ освен во Велика Британија и Данска.
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Во 1999 год. валутата виртуелно се создаде и
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ЕУ во време на Корона Вирус
Во ситуација во која самата ЕУ се бори да се
организира и спротивстави на ширењето на
коронавирусот, земјите од Западен Балкан,
како и некои членки на Унијата, се
чувствуваат препуштени сами на себе и тоа во
најтешки, вонредни околности. Покрај многу
мерки кои се преземени со цел соочување со
пандемијата и заштитата на сопствениот
здравствен систем, ЕУ од 15 март воведе
рестрикции на извозот на заштитна
медицинска опрема.
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Така, опремата што Германија и Франција
први еднострано ја блокираа за извоз, сега на
ниво на ЕУ е запрена за сите трети земји. Во
Брисел објаснуваат дека и земјите на Западен
Балкан се водат како „трети земји”, но
укажуваат на други „разлики во
вокабуларот”. „Во прашање не е забрана, туку
воспоставена шема, според која земјите
членки имаат можност да одлучат за извозот
на специфична медицинска опрема во трети
земји”, се наведува во Европската комисија.
Во Србија ова го читаат како доказ дека
европската солидарност е само празно
ветување и верување. „Европска солидарност
не постои. Тоа е бајка на хартија”, порача
претседателот Александар Вучиќ.
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Ако се земат податоците за бројот на
починати на еден милион жители
Македонија во регионот е подобра само од
Словенија, но генерално Балканот е подобар
од европските земји.
Споредено со осум земји од регионот, земајќи
ги податоците од интернет страницата
worldometers каде што се постојано се
сумираат бројките на заболени, излечени и
починати од коронавирусот, Македонија е
втора по починати од овој вирус.
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Македонија во Европските процеси

Македонија е земја кандидат за членство во
Европската унија и очекува почеток на
преговорите за членство. Наредна фаза во
процесот на пристапување е добивање на
датум за преговори за членство во Унијата.
Македонија е земја кандидат за членство во
Европската унија и очекува почеток на
преговорите за членство. Наредна фаза во
процесот на пристапување е добивање на
датум за преговори за членство во Унијата,
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, Усвојување на нејзините придобивки и
вредности, како и целосно приспособување
на македонските институции кон начинот на
функционирање на институциите на Унијата.
Преговорите истовремено ќе значат и
создавање основи и подготовка за идно
успешно функционирање на Република
Македонија како земја-членка на Унијата. Во
месец февруари 2008 година, Советот на
министри на Европската унија го усвои
Партнерството за пристапување нa
Република Македонија за 2008 година.
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Партнерството за пристапување содржи 8 (осум)
клучни приоритети кои се услов за добивање на
датум за преговори. Република Македонија
очекува да го започне процесот на преговори за
полноправно членство во Европската унија во
текот на 2009 година. Владата на Република
Македонија во ноември 2007 година ја усвои
Институционалната платформа и принципи за
водење на преговорите за пристапување на
Република Македонија во Европската унија
Владата на Република Македонија редовно го
известува Собранието за оствареното во врска со
членството кон ЕУ, преку тримесечни извештаи
СЕП подготвува Месечните прегледи за
напредокот.
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клучни приоритети кои се услов за добивање на
датум за преговори. Република Македонија
очекува да го започне процесот на преговори за
полноправно членство во Европската унија во
текот на 2009 година. Владата на Република
Македонија во ноември 2007 година ја усвои
Институционалната платформа и принципи за
водење на преговорите за пристапување на
Република Македонија во Европската унија
Владата на Република Македонија редовно го
известува Собранието за оствареното во врска со
членството кон ЕУ, преку тримесечни извештаи
СЕП подготвува Месечните прегледи за
напредокот.
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