Wiedza o społeczeństwie kl-VIII, poniedziałek, 04.05.2020r.

Temat: Funkcjonowanie i organy Unii Europejskiej.
1.Przeczytaj temat z podręcznika str.176-177.
2.Zapisz notatkę do zeszytu.
Na mocy traktatów rzymskich z 1957r. został określony zakres integracji:
• wolny przepływ towarów czyli zniesienie barier celnych i ograniczeń w
przewozie towarów, zniesienie kontroli granicznych.
• Wolny przepływ usług czyli prawo do świadczenia usług przez osoby i
przedsiębiorstwa w wszystkich krajach Unii.
• Wolny przepływ pieniądza czyli brak ograniczeń w systemach bankowych,
dążenie do wspólnej polityki monetarnej(euro).
• Wolny przepływ osób czyli brak kontroli na granicach między krajami Unii
(Porozumienie z Schengen, prawo poruszania i osiedlania w innych krajach
Unii.
W traktatach z Maastricht1(1992) i Amsterdamu(1997) sformułowano trzy
filary Unii:
• współpraca gospodarcza
• wspólna polityka zagraniczna i wspólna polityka bezpieczeństwa
zewnętrznego
• współpraca w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
i wymiaru sprawiedliwości
UE działa na zasadach podobnych do funkcjonowania państwa. Część
uprawnień, które przysługiwały organom państwa została przekazana organom
unijnym. Podstawowe umowy międzynarodowe tworzące instytucje europejskie
nadały im określone kompetencje wobec państw członkowskich. Wydawane akty
prawne obowiązują w całości we wszystkich krajach członkowskich.
Najważniejsze organy i instytucje Unii to:
• Rada Europejska (Bruksela)
• Rada Unii Europejskiej (Bruksela)
• Komisja Europejska(Bruksela)
• Parlament Europejski (Strasburg, Bruksela,Luksemburg)
• Trybunał Sprawiedliwości (Luksemburg)
Zapoznaj się ze składem i uprawnieniami tych organów- str.177.
Zadania:

1Opisz trzy zasady funkcjonowania Unii Europejskiej.
2 Ilu europosłów reprezentuje Polskę w parlamencie europejskim?
3Jakie funkcje w organach UE pełnili :Jerzy Buzek i Donald Tusk?
4 Poszukaj informacji, czym zajmuje się Trybunał Obrachunkowy?
5 Poszukaj, jakie państwo ma największą liczbę europarlamentarzystów?
czwartek, 07.05.2020r.
Temat: Utrwalenie wiadomości o Unii Europejskiej.
1 Zapisz temat w zeszycie.
2 Wykonaj z podręcznika ćwiczenia 4, 6,9 str.178-179.
3 Do wymienionych uprawnień dopisz nazwę właściwego organu UE:
• nadzoruje zgodność ustaw krajowych z prawem Unii, rozstrzyga spory
między państwami Unii............................................................
• zatwierdza budżet Unii,Decyduje o przyjęciu nowych
członków …..................................................................
• najwyższy organ wykonawczy, przygotowuje opinie rozporządzenia,
dyrektywy..............................................................
• nadzoruje sprawy finansowe Unii, kontroluje wykonywanie
budżetu.........................................
Uwaga: Wszyscy pracują i przysyłają zdjęcia prac na mój adres mailowy.

