Институции на ЕУ и други тела
Во уникатната институционална поставеност на ЕУ:






Најголемите приоритети на ЕУ ги поставува Европскиот совет, кој претставува
тело на националните лидери и лидерите на ниво на ЕУ
Директно избраните пратеници ги претставуваат европските граѓани во
Европскиот парламент
Интересите на ЕУ во целина се промовираат од страна на Европската комисија,
чии членови се назначени од страна на националните влади
Владите ги бранат националните интереси на своите држави во Советот на
Европската унија.

Поставување на агендата
Eвропскиот совет ги поставува севкупните политички насоки – но нема надлежност да
носи закони. Предводен од својот претседател – моментално Herman Van Rompuy – и
составен од претседатели или шефови на влади на државите и претседателот на
Комисијата, Советот остварува средби кои траат по неколку дена најмалку секои 6
месеци.

Подготовка на закони
Постојат 3 главни институции кои се вклучени во законодавството на ЕУ:






Eвропски парламент, кој ги претставува граѓаните на ЕУ и е директно избран
од нив;
Совет на Европска Унија, кој ги претставува владите на поединечни земји
членки. Претседателството со Советот го споделуваат сите земји членки на
ротирачка основа.
Eвропска комисија, која ги застапува интересите на Унијата во целина.

Овие
три
институции
заедно,
преку "Вообичаената
законодавна
процедура" (поранешно "заедничко одлучување") ги носат сите политики и закони кои
се применуваат ширум ЕУ. Во основа, Комисијата предлага нови закони, а
парламентот и Советот ги усвојуваат. Комисијата и земјите членки потоа ги
спроведуваат, а Комисијата обезбедува соодветна примена и спроведување на
законите.
Носење одлуки во ЕУ – повеќе за процедурите за подготовка на закони во ЕУ
Листа на претседателства на Советот на ЕУ – 2011-2020

Други институции на ЕУ
Две други институции имаат клучни улоги:




Судот на правдата го поддржува владеењето на европското право
Судот на ревизори го проверува финансирањето на активностите на ЕУ.

Овластувањата и одговорностите на овие институции се пропишани со договорите,
кои претставуваат основа на сѐ што прави ЕУ. Во нив исто така се утврдени правилата
и процедурите кои мора да ги следат институциите на ЕУ. Договорите се договoрени
од страна на претседателите и/или премиерите на сите земји на ЕУ, и тие се
ратификувани од нивните парламенти.
ЕУ има одреден број на други институции и меѓу-институционални тела кои имаат
специјализирани улоги:













Eвропскиот економски и социјален комитет ги претставува граѓанското
општество, работодавачите и вработените
Комитетот на регионите ги претставува регионалните и локалните власти
Eвропската инвестициска банка финансира инвестициски проекти на ЕУ и
помага на малите бизниси преку Eвропскиот инвестициски фонд
Eвропската централна банка е одговорна за европската монетарна политика
Eвропскиот правобранител спроведува истраги за лошото работење на
институциите и телата на ЕУ
Eвропскиот супервизор за заштита на податоците ја штити приватноста на
личните податоци на луѓето
Канцеларијата за публикации објавува информации за ЕУ
Eвропската канцеларија за селекција на кадар спроведува процес на
вработување во институциите на ЕУ и други тела
Eвропската школа за администрација спроведува обуки во конкретни области
за вработените во институциите на ЕУ
Група на специјализирани агенции и децентрализирани тела вршат различни
технички, научни и раководни задачи
Eвропската служба за надворешни работи (EEAS) помага на Високиот
претставник на Европската унија за надворешни работи и безбедносна
политика, во моментов Кетрин Ештон. Таа претседава со Советот за
надворешни работи и ја спроведува заедничката надворешна и безбедносна
политика, притоа обезбедувајќи доследност и координација на надворешните
работи на ЕУ.

