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Namen naloge

• Spoznati najpomembnejše pogodbe EU

• Določiti vlogo pogodb EU pri njenem delovanju

• Določiti vpliv pogodb EU na Slovence

• Povezati pogodbe EU s sodobnimi problemi v evropskem prostoru



Zakonodaja EU

• Vrste zakonodaje:

• Primarna zakonodaja

• Sodna praksa

• Sekundarna zakonodaja

• Primarna zakonodaja:

• Pogodbe

• Dogovori s podobnim statusom

• Sekundarna zakonodaja:

• Uredbe

• Direktive

• Odločbe

• Priporočila

Sekundarna 

zakonodaja 

temelji na primarni



Zakonodaja EU

• Organizacije, ki sprejemajo pravne akte:

• Evropska komisija

• Evropski parlament

• Svet evropske unije

• Pomembna vloga pri ustvarjanju zakonodaje EU

• Tudi sprejemanje proračuna



Pariška pogodba

• Najstarejša in najpomembnejša

• Ustanovitev Evropske skupnosti za premog in jeklo (ESPJ)

• Vzpostavitev miru na evropskih tleh

• Nadzor nad proizvodnjo jekla in premoga

• Izvajanje pregledov, določanje najnižjih cen v primeru krize, prepoved škodljivih praks …

• Določa cilje, institucije in delovanje ESPJ – Visoka oblast, Svet …

• Nadgrajena z ostalimi pogodbami

• Veljala do leta 2002



Rimska pogodba

• Z njo ustvarjena Evropska gospodarska skupnost

• Prizadevanje za enotni trg

• Podpisana poleg pogodbe Euratom

• Sprememba takratnih institucij:

• Sodišče, Svet ministrov, Parlamentarna skupščina, Komisija

• Cilji:

• Odprava carin

• Skupna kmetijska politika 

• Pogodba bila večkrat spremenjena 

• Neomejeno trajanje

• Ime danes: Pogodba o delovanju EU



Maastrichtska pogodba

• 7. 2. 1992

• Začetek novega obdobja v zgodovini EU

• Znana tufi pod imenom Pogodba o Evropski uniji – ustanovi se EU

• Težave pri ratifikaciji pogodbe

• Določi tri stebre EU – Njihov temelj: pogodbe. Stebri:

• Evropske skupnosti

• Zunanja varnostna politika

• Sodelovanje vlad EU

• Poleg skupnega gospodarstva in ekonomske politike tudi dotika sodobnih težav

• Prosto gibanje in življenje na ozemlju EU

• Evro



Amsterdamska pogodba

• Dopolnjuje PEU

• Določanje ciljev na področju:

• Trajnostnega razvoja

• Identitete EU

• Svobode

• Varnosti 

• Sociale in pravic …

• Aktivnejše stopanje v globalne probleme

• Novosti v politiki priključitev



Ostale pomembnejše pogodbe
Pogodba o združitvi

• Tudi Bruseljska pogodba

• Združitev takrat obstoječih Evropskih 

skupnosti (ESPJ, EGS, Euratom)

• Nastanek dveh izvršnih organov 

(delujeta po starih pogodbah)

• Bruselj kot začasen sedež institucij

• Prizadevanje za enotni proračun in 

enotno pravo

Enotni evropski akt

• Reforma ES in ureditev političnega 

sodelovanja

• Dopolnjuje rimsko pogodbo

• V enakem obdobju sprejet tudi 

Schengenski sporazum:

• Liberaliziran promet

• Vprašanje drog, policije …



Pogodba iz Nice

• Reforma institucij in priprave na širitev

• Glasovanje s Kvalificirano večino

• Spremembe št. članov posameznih 

institucij

• Sankcije za kršitve temeljnih pravic

• Bruselj določen kot kraj, kjer zaseda 

Evropski svet

Lizbonska pogodba

• Dopolnjevanje že veljavnih pogodb

• Spreminjanje tristebrne strukture EU

• Prizadevanje za večje sodelovanje 

med članicami EU

• V primarno zakonodajo vključi listino 

temeljnih pravic

• Prvič se pojavlja možnost izstopa iz unije

• EU se začne pojavljati kot pravna 

oseba



Pomen pogodb za Slovenijo

• Rimska pogodba: Uveljavitev slovenščine kot uradnega jezika EU

• Evro

• Vstop v Schengensko območje

• „nevidni“ privilegiji (prost pretok, enoten trg, izobraževanje …) 



Aktualnost pogodb

• Kot temelj delovanja EU vedno aktualne

• Proračun v času pandemije

• Odhod Združenega kraljestva iz EU

• Vladavina prava EU
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