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Orgány Evropské unie 

 Evropská rada:  

• schvaluje všechny zákony EU 

• je tvořena předsedy vlád členských států,  

    hlavami států a předsedou Evropské komise 

• schází se dvakrát ročně 

 

Kde sídlí Evropská rada? 



  Rada EU  

• tvořena ministry členských států konkrétního 
probíraného resortu 

• schvaluje právní akty, které mají platnost 
zákonů 

• rozhoduje o všech otázkách integrace 

• sídlí v Bruselu  



  Evropská komise 

• nejvyšší orgán výkonné moci EU 
• 28 členů (jmenováni vládami jednotlivých 

členských států na pět let) 
• Společně s Evropskou radou rozhoduje  
    o záležitostech Unie 
• předkládá návrhy právních předpisů Radě EU  
    a Evropskému parlamentu 
• má právo ukládat sankce v oblasti hospodářské 

soutěže a dopravní politiky 
• sídlí v Bruselu 



 
zdroj:http://www.eu2007.de/includes/photos/January/0117Parlament/0117_Merkel_EP_07.jpg 



  Evropský parlament 

• nejvyšší zákonodárný orgán EU 

• poslanci jsou voleni přímo obyvateli členských 
států na pět let 

• hlasuje o rozpočtu  

• má právo podávat Evropské komisi návrhy 
právních aktů 

• má kontrolní právo vůči Evropské komisi 

• sídlí ve Štrasburku 



  Evropský soudní dvůr 

• nejvyšší soudní orgán EU 

• dohlíží na soulad výkladu a použití evropského 
práva 

• řeší spory mezi státy, institucemi, podniky  

    či soukromými osobami v rámci tohoto práva 

• příslušná ustanovení práva EU mají v případě 
konfliktu přednost před zákony členských států 

• sídlí v Lucemburku 



  Evropský účetní dvůr 

• 28 nezávislých účetních kontrolorů 

• jeden kontrolor za každý členský stát EU 

• přezkoumávají všechny výdaje a příjmy EU 

• sídlí v Lucemburku 

 

Vyjmenuj sídla jednotlivých orgánů EU. 

 

 

 



Další instituce EU 

 Evropská ústřední banka 

 Evropská investiční banka 

 Evropský ombudsman 

 Hospodářský a sociální výbor 

 Výbor regionů 
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