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• Prawo niepisane
zwyczaje prawne
 Są kraje, które prawnie opierają się na zwyczajach. Jest tych zwyczajów bardzo dużo.

zasady prawne
 Zasady prawne to reguły, sankcjonowane i akceptowane przez społeczeństwo, które
obowiązują na szczeblu Unii Europejskiej;
 niespisane, dlatego że ETS wykrył, że każda z tych reguł obowiązuje w każdym państwie
członkowskich i dlatego staje się zasadą prawną UE.
 Zasad prawnych jest 49 w Unii. Niektóre są znane, bo wywodzą się z prawa Rzymskiego.
• Prawo pisane:

Traktaty założycielskie
 3 traktaty założycielskie (właściwie 2, bo pierwszy przestał obowiązywać).
□ Europejski Traktat Węgla i Stali
 wszedł w życie w 1952 i przyjęty został na 50 lat.
 przestał obowiązywać w 2002 roku.
□ Traktat o EWG
□ Traktat o Euroatomie
 oba podpisane w 1957 roku, weszły w życie rok później, przyjęte na czas
nieokreślony.
Aneksy i protokoły uzupełniające
Aneksy to dodatkowo dołączone regulacje do traktatów, w których opisana jest szczególna
sytuacja danego kraju lub krajów.
 Protokoły uzupełniające do dodatkowe postanowienia wprowadzające zmiany ilościowe do
traktatu, kiedy państwa wydające traktat nie były zgodne, co do treści, ale miały idee, by coś
dodać. Konkretyzacja spraw ogólnie wpisanych w traktacie.
Traktaty modyfikujące
 Traktaty modyfikujące – wnoszą zmiany jakościowe do traktatów założycielskich.
 traktat o Fuzji 1965 r./ 67
□ połączył instytucje Wspólnot Europejskich.
□ Np. sądy połączył w Sąd Wspólnot Europejskich.
 Jednolity Akt Europejski 1986/ 87
□ odstąpił od zasady jednomyślności państw w procesach podejmowania decyzji
□ wprowadził 3 procedury:
 w najważniejszych sprawach jednomyślność państw
 w ważnych sprawach kwalifikowana wielkość państw
 w mniej ważnych sprawach większość państw
□ jeśli nie ma informacji przy danym przepisie co do większości, to przyjmuje się, że
wymagana jest jednomyślność
□ zrównano kadencję Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (dawnej rady
ministrów). Poprzedni było 4 letnia i 5 letnia. Zrównano je na 5 letnią kadencję.
□ pokazano, opisano drogę prawną dochodzenia do wspólnego rynku.
□ wprowadzono Sąd I Instancji.



Traktat z Maastricht 1992
□ traktat o Unii Europejskiej
□ zmienił traktat o EWG i Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali
◊ EWG – nadał mu nową nazwę Traktat o Wspólnocie Europejskiej
□ wprowadził Unię Europejską składającą się z 3 filarów:
◊ filar gospodarczo-instytucjonalny
◊ filar wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE
◊ filar wspólna polityka UE w zakresie spraw wewnętrznych i wymiaru
sprawiedliwości
□ wprowadził instytucje:
 Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
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 Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
 Komitet Regionów
 obywatelstwo Unii Europejskiej
□ wprowadził wspólną walutę europejską ( Euro)
□ wzmocnił pozycję Parlamentu Europejskiego w procesie decydowania. Dotychczas
miał głos doradczo-konsultacyjny. Po traktacie uzyskuje uprawnienia do
współdecydowania.
Obowiązywał: Traktat o Unii Europejskiej, Wspólnocie Europejskiej, Traktat Europejskiej
Wspólnocie Węgla i Stali oraz o Euratomie w brzmieniu Traktatu z Maastricht.

 Traktat Amsterdamski 1997/ 99
□ wymyślił instytucję Koordynatora Polityki Zagranicznej
□ przeniósł kilka spraw, które dotychczas były w filarze 3, do 1 filaru.
 Azyl, wizę, sytuację rezydentów, oraz obywatelstwo Unii Europejskiej
 Państwo traciło suwerenność w zakresie tych spraw i przejęła je Unia Europejska
 zmiana nazwy filaru 3 (na: współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych ).
□ zapoczątkował zasadę elastyczności
 zezwolił aby kilka państw co najmniej 9 mogło podjąć między sobą współpracę
nie licząc się z innymi państwami.
 Traktat Nicejski 2003/03
□ w listopadzie dopiero, bo był problem z Irlandią, która go odrzuciła.
□ Przygotowywał Unię Europejską na 27 krajów.
 Traktat Konstytucyjny
□ Miał być traktatem zastępującym wszystkie dotychczasowe. Został odrzucony.
 Traktat Lizboński
□ Przyjęto traktat modyfikujący:
 Traktat Reformujący Traktat o Wspólnocie Europejskiej (EWG)
 Traktat Reformujący Traktat o Unii Europejskiej.
□ Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
□ wprowadził jakościowe zmiany. zawiera 290 nowych artykułów.
 określa UE jako organizację międzynarodową. Wcześniej traktaty o tym się nie
wypowiadały. Zabrał Unii Flagę i Hymn.
 Nadał UE osobowość prawną i wprowadził jednolite prawo unii. Zmierza w
kierunku demokratycznej federacji.
 całe prawo Unii jest nadrzędne nad całym prawem krajowym w granicach
orzeczeń ETS’u i zwyczajów.
 Znosi się wszystkie 3 filary. Unia jest jednolita i nie dzieli się.

Obowiązuje Traktat o Unii Europejskiej, traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz
Traktat o Euratomie, w brzmieniu Traktatu Lizbońskiego.
○ Umowy asocjacyjne
•
○

Na ten typ umów składają się różne umowy.
 Umowy o członkostwie  zawierane na początku lat 60 przez 6 państw.
□ UE zawiera obecnie umowy z koszykami państw.
□ Gdy UE w 2004 roku zawierała umowy z 10 krajami, przystępującymi do Unii. Była to
jedna umowa, a do tego dołączone było 10 aneksów dla każdego kraju.
□ Wspólne były reguły przystąpienia, które mieściły się w umowie. A to co różnicowało
było ogłoszone w aneksach.
 umowy o stowarzyszeniu
□ mogą być formą przejściową do umów o członkowskie (mieć pośredni charakter
między nie należeniem do Unii, ale z perspektywą członkowstwa w przyszłości).
□ Są też umowy o stowarzyszeniu i pomocy między UE a państwami rozwijającymi się.
Większość z nich była koloniami państw Unii. Teraz Unia płaci
 umowy o współpracy
□ są to umowy, które są zawarte z krajami z którymi nie ma zawartych umów, a trzeba
jakoś współpracować. Zawierają np. zasadę braku podwójnego opodatkowania.
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