Buon
giorno!

JEDNOTNÁ
V ROZMANITOSTI

Všechny státy EU jsou na této mapě zastoupeny svými jmény a vlajkami.
Určitě znáte hlavní město alespoň jednoho z nich…
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Evropská unie je výjimečný útvar, neboť se nejedná ani o stát s mnoha oblastmi, ani jen o vzájemnou smlouvu mezi několika státy.
Zákony EU jsou platné pro všechny její členy, jsou vytvářeny jedním společným parlamentem a mají velký vliv na vnitřní podmínky
každé země. Jejich dodržování posuzuje Evropský soudní dvůr, který
také zajišťuje, aby byly ve všech členských zemích vykládány evropské
zákony shodně, a řeší rozepře, jejichž dosah přesahuje hranice jednotlivých států. Proto nejsou úmluvy Evropské unie jen smlouvami
mezi samostatnými zeměmi, ale mají daleko větší význam.
Ale na druhou stranu si každá země udržuje samostatnost ve
vlastním rozhodování, každá země má svůj vlastní parlament, který vytváří vlastní zákony.

Dokážete vyhledat v atlasu hlavní
města zobrazených států?
Zkuste uvést typické zajímavosti
u některého ze států EU, který
není zastoupen svou pohlednicí
na straně 26.
Navštívili jste někdy některý ze
států EU? Který? Vyprávějte, co
se vám tam líbilo.
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Kromě obrázku vlajky EU jsem

Výhody a nevýhody členství v EU

sehnal ještě fotku budovy Evropského parlamentu a obrázky ze zasedacího sálu.

Evropský parlament

Evropská vlajka a další symboly

Zopakujte si státní symboly České republiky.
Jak se jmenoval hudební skladatel, který složil naši hymnu?
Jak se jmenoval spisovatel a dra-

Vlajka EU vznikla dávno před tím, než vznikla samotná Unie. Poprvé
ji použila organizace, která EU předcházela (Rada Evropy) už v roce
1955. Na vlajce je dvanáct hvězd v kruhu na modrém poli.
Dvanáct hvězd na vlajce neznamená, že Evropskou unii tvoří dvanáct
států. Tento počet, který symbolizuje dokonalost, souhru a jednotu, je
na vlajce od počátku Unie, kdy ji ještě netvořilo ani deset zemí…

matik, který složil její slova?

Dvanáct hvězd symbolizuje dokonalost a harmonii. Co podle vás
symbolizuje dvojocasý lev?

28

Kromě vlajky se můžete setkat také s mottem
Evropské unie, které zní „Jednotná v rozmanitosti“, a s hymnou, která vychází ze slavné Deváté symfonie
hudebního skladatele Ludwiga
van Beethovena.
Za tzv. Den Evropy bývá
považován 9. květen, neboť
9. května 1950 byly poprvé představeny myšlenky, na kterých dnešní Unie stojí, a to francouzským ministrem Robertem Schumanem.
Užívání vlajky ani ostatních symbolů ale
nemá stejnou závaznou platnost jako je tomu
například u státních symbolů České republiky.
Uspořádání a podoba EU se postupně proměňují, takže smysl a závaznost jejích symbolů se
proměňuje s ní. O tom, proč se EU proměňuje,
se dočtete dále.

Výhodou společných zákonů je určitě to, že evropským státům usnadní vzájemnou spolupráci. Pokud by ale společné evropské zákony
byly nadřazeny zákonům jednotlivých států, mohlo by to s sebou
nést také nevýhody. Každá členská
země je jiná a často potřebuje odlišné
zákony pro své vnitřní záležitosti.
Pokud by nějaký evropský zákon
některé členské zemi nevyhovoval,
bylo by pro ni těžké se mu přizpůsobit nebo prosadit jeho změnu. Proto
se podoba vztahů v Evropské unii neustále
projednává a také proměňuje.

Zeptejte se rodičů na jejich názor
na vstup ČR do Evropské unie
a nechte si jej vysvětlit.
Který cizí jazyk se učíte? Myslíte, že je to nutné?

Evropská unie – jazyky
Evropská unie má 23 úředních jazyků. Každý členský stát si při vstupu do EU určí, který jazyk
si přeje používat jako „svůj“ úřední jazyk pro EU. Vystoupí-li například v Evropském parlamentu poslanec z kterékoliv země, jeho řeč je ihned tlumočena do sluchátek všem ostatním
poslancům. A nejen to. Výsledky všech jednání a veškeré úmluvy se překládají do všech třiadvaceti jazyků, aby mohl každý Evropan informace o EU získat ve svém jazyce.

Je úředních jazyků stejný počet
jako počet členských států?
Pokud ne, přemýšlejte, čím je
asi rozdíl způsoben.

SHRNUTÍ A OPAKOVÁNÍ
Evropa je světadílem s mnoha různými tradicemi a jazyky, ale také společnými hodnotami, jako
jsou demokracie, svoboda a spravedlnost. Evropská unie tyto hodnoty brání a podporuje spolupráci
mezi státy Evropy. • Její hlavní institucí je Evropský parlament. • Unie nevytváří samostatný stát,
ale také není pouhou dohodou mezi evropskými zeměmi.
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