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УВОД

Европска  унија  није  држава  већ представља јединствено  партнерство  европских
земаља, које називамо земљама чланицама. Заједно, оне обухватају велики део европског
континента.  Европска  Унија  је  дом око 510 милиона људи,  који  чине  око 6% светске
популације.  Грађани  земаља  чланица  Европске  уније  истовремено  суграђани  Европске
уније.

ЕУ тренутно чини 28 земаља.  У јуну 2016.  године једна од тих земаља,  Уједињено
Краљевство, гласала је да напусти Унију. Међутим, док преговори око напуштања не буду
закључени,  Уједињено Краљевство остаће  чланица Европске уније,  са  свим правима и
дужностима које то чланство подразумева.

Идеја о уједињењу Европе се најчешће везује за  период после Другог светког  рата,
односно  период  отпочињања  интеграционих  процеса  у  свету,  иако  се сам  процес
уједињења европског континента може пратити доста раније.

Последице Првог и  Другог светског рата су подстакле европске земље да интензивније
раде  на  сопственом  јачању и међусобном уједињењу.  Примарни циљ је  био обновити
ратом разорену и веома ослабљену Европу.

По окончању  Другог  светског  рата,  приступило  се  оснивању  многих  међународних
институција као што су Уједињене нације, Светска банка, Међународни монетарни фонд,
чији је основни циљ био пружање снажне подршке и подстицаја за обнављање привреда и
развој  националних  економија  као  и  успостављање  стабилности  у  међународној
економији.

Може се рећи да је Европска унија заправо један политички пројекат, заснован на идеји
да се ширењем привредних слобода учврсти зона безбедности у Европи.  Политички и
правни оквир тога пројекта је потребно пронаћи у току проширивања и продубљивања
процеса интеграције, дакле на основу искуства и учењем на грешкама. 

Након  укратког  упознавања  са  појмом  и  идејом  настанка,  у  наредном  тексту  ће
детаљније  бити  анализиран  настанак  Европске  Уније,  које  у њене чланице,  као  и  њен
значај на глобалном нивоу.
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