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РАЗДЗЕЛ 1.

Еўрапейская інтэграцыя. 
Агульная інфармацыя

Еўрапейскі саюз — міжнародная арганізацыя інтэграцыйнага 
тыпу, якая аб’ядноўвае 28 дзяржаў. Агульная колькасць насельні
цтва Еўрапейскага саюза — больш за 500 млн чалавек. Агульная 
тэрыторыя — сёмая частка ў свеце па плошчы 4 324 782 кв. км.

Пачатак еўрапейскай інтэграцыі быў пакладзены падпісаннем 
Дагавора аб заснаванні Еўрапейскай супольнасці вугалю і сталі 
(ЕСВС). Ідэі пан’еўрапеізму, міру ў Еўропе пасля Другой сусвет най 
вайны прывялі да таго, што шэсць дзяржаў (Францыя, Германія, 
Італія, Бельгія, Нідэрланды, Люксембург) заключылі ў 1951 годзе 
Дагавор аб ЕСВС, які ўступіў у сілу 1 ліпеня 1952 г. Яго мэтай ста
ла аб’яднанне еўрапейскіх рэсурсаў па вытворчасці сталі і ву галю. 
Дзеля паглыблення эканамічнай інтэграцыі тыя ж шэсць дзяржаў 
у 1957 годзе заснавалі Еўрапейскую эканамічную супольнасць 
(ЕЭС) і Еўрапейскую супольнасць па атамнай энергіі (Еўратам). 
У 1965 годзе быў прыняты Дагавор аб зліцці, вынікам якога ста
ла ўтварэнне адзінага Савета і адзінай Камісіi для трох еўрапей
скіх супольнас цей (уступіў у сілу 1 ліпеня 1967 г). У 1973 годзе да 
ЕЭС далучыліся Данія, Ірландыя, Вялікабрытанія. У 1979 годзе 
прайшлі першыя агульнаеўрапейскія выбары ў Еўрапейскі пар
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ла мент. У 1981 годзе да ЕЭС далучылася Грэцыя. Сістэма шэнге
нскай прасторы была створана заключэннем Шэнгенскага пага
днення ў  1985  годзе. У  1986 годзе да ЕЭС далучыліся Іспанія 
і Партугалія і быў падпісаны Адзіны еўрапейскі акт, а ў 1992 го
дзе — Маастрыхцкі дагавор аб стварэнні Еўрапейскага саюза (ЕС). 
Між тым усе тры супольнасці — ЕСВС, Еўратам і ЕЭС — працягва
лі функцыянаваць паралельна.

У 1995 годзе адбылося далучэнне да ЕС Аўстрыі, Фінляндыі 
і Шве  цыі. У 1997 годзе быў падпісаны Амстэрдамскі дагавор (год 
уступлення ў сілу — 1999ты). У 1999 годзе ўведзена адзіная еўра
пейская валюта — еўра, якая паступіла ў наяўны абарот у 2002 го
дзе. 2002 год азначаецца яшчэ адной важнай падзеяй — спы нен
нем дзеяння Дагавора аб ЕСВС. Астатнія дагаворы заключаліся на 
ня вызначаны час. У 2001 годзе быў падпісан Ніцкі дагавор (усту
пiў у сiлу ў 2003 годзе), які пад рыхтаваў ЕС да новага пашырэн ня, 
і ў 2004 годзе да Еўрапейскага саюза далучыліся Чэхія, Венгрыя, 
Польшча, Славакія, Сла ве нія, Эс тонія, Латвія, Літва, Кіпр і Мальта. 
У 2007 годзе, пасля пра валу канстытуцыйнай рэформы (адмовы ад 
ухвалення праекта Кан сты туцыі ЕС на рэферэндумах у Францыі 



і  Нідэрландах і  пера носа на нявызначаны час рэферэндумаў 
у Вялікабрытаніі, Да ніі, Ірландыі і Партугаліі), адбылося падпіса
нне Лісабонскага дага вора (Treaty of Lisbon amending the Treaty on 
European Union and the Treaty establishing the European Community), 
які ўступіў ў сілу ў 2009 годзе і дзейнічае і зараз. У 2007 годзе ад
былося чарговае пашырэнне ЕС — да яго далучыліся Балгарыя 
і Румынія, а ў 2013 годзе — Харватыя.

Еўрапейская інтэграцыя цалкам абгрунтавана расцэньваецца 
як адзін з найбольш удалых прыкладаў эканамічнай інтэграцыі 
і на сённяшні дзень як эталон найбольш удасканаленых формаў 
прававой інтэграцыі.
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РАЗДЗЕЛ 2.

Агульная характарыстыка 
інстытуцыянальнай структуры ЕС

Дзе знаходзяцца 
органы ўлады і кіравання ЕС?

Еўракамісія знаходзіцца ў Бруселі і Люксембургу, але таксама 
мае прадстаўніцтва ў краінах ЕС і за мяжой. Еўрапарламент пра
водзіць пасяджэнні камісій у Бруселі, а плянарныя пасяджэнні 
ў Бруселі і Страсбургу. Офіс Савета ЕС — у Бруселі, аднак зрэдку 
пасяджэнні адбываюцца і ў Люксембургу. Агенцтвы размешча
ны ў розных краінахчленах (напрыклад, Еўрапейскае агенцтва 
па хар човай бяспецы — у Італіі).

Чаму органы Еўрапейскага саюза 
называюць інстытутамі ЕС?

ЕС мае дастаткова разгалінаваную сістэму органаў. Асноўныя 
органы, так званыя органы першага ўзроўню, якія складаюць яд ро 
ўсёй структуры і пералічаны пайменна ва ўстаноўчым акце, носяць 
назву «інстытуты». Усяго іх сем: Еўрапейскі парламент, Еў ра пейскі 




