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Zanim idea zjednoczonej Europy stała się realnym celem politycznym, przez długi czas 

pozostawała mrzonką filozofów i wizjonerów. Przykładem niech będzie hasło „Stanów 

Zjednoczonych Europy” autorstwa Wiktora Hugo inspirowane ideałami humanistycznymi  

i pokojowymi. Wszelkie nadzieje okazały się jednak płonne, gdy w pierwszej połowie XX 

wieku krwawe wojny spustoszyły cały kontynent, rozwiewając sen o idylli. Na zgliszczach 

pozostałych po II wojnie światowej miała jednak zrodzić się nowa nadzieja. Ludzie, którzy 

stawili czoło totalitarnej opresji w czasie wojny, byli zdecydowani położyć kres 

międzynarodowym animozjom i rywalizacji w Europie, tworząc tym samym podstawy 

trwałego pokoju
1
.  

Historyczne pomysły integracji Europy: 

1. Europejczycy zaczęli sobie zdawać sprawę z podobieństw, które ich łączą i potrzeby 

integracji już w okresie Cesarstwa Rzymskiego, które można uznać za pierwszą próbę 

skonsolidowania Europy.  

2. Następną próbą integracji było monarchia Franków na czele której stał Karol Wielki, 

jednak i w tym przypadku próba głębszej integracji przyniosła odwrotny efekt – 

doszło do podziału Królestwa na 3 części w wyniku traktatu z Verdun (843 r. –

dzisiejsza Francja, Niemcy i Włochy).  

3. Kolejną wielką postacią historyczną, która podjęła próbę zintegrowania Europy był 

Napoleon Bonaparte, lecz i tutaj próba połączenia państw europejskich pod 

przewodnictwem Francji nie powiodło się.  
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4. Od tej pory wszelkie pomysły integracji były narzucane mniej przez państwa  

a bardziej przez myślicieli, ludzi nauki lub ruchy polityczne.  

 

Europa po II Wojnie Światowej 

Czynnikiem, które zdecydował o ostatecznej integracji państw europejskich był wybuch II 

Wojny Światowej. Szkody zarówno materialne jak i poczucie odpowiedzialności za śmierć 

milionów ludzi spowodowały przyspieszenie procesu integracji. Sądzono, że tylko w ten 

sposób będzie można zapobiec powtórce wojny w przyszłości. Konieczność odbudowy 

zniszczeń po wojnie poprzez „Plan Marschalla” czyli pomoc gospodarczą dla Europy, którą 

zaproponowało USA, a także zagrożenie ze strony komunistów, były kolejnymi czynnikami 

scalającymi Europę Zachodnią. 

 

Dziesięć etapów, na które można podzielić historię UE 

1. 1951  

Sześć krajów założycielskich ustanawia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali 

(EWWiS) 

2. 1957 

Te same sześć krajów podpisuje traktaty rzymskie, ustanawiając w ten sposób 

Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii 

Atomowej (Euratom) 

3. 1973 

Wspólnoty zostają powiększone do dziewięciu państw członkowskich i wprowadzają 

kolejne zasady wspólnej polityki 

4. 1979 

Odbywają się pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego 

5. 1981 

Pierwsze rozszerzenie UE o kraj śródziemnomorski 

6. 1992 

Urzeczywistnia się idea jednolitego rynku europejskiego 

7. 1993 

Traktatem z Maastricht ustanawia się Unię Europejską (UE) 

8. 2002 

Do obiegu wchodzi euro 

9. 2007 

UE liczy już 27 państw członkowskich 

10. 2009 

Za sprawą wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego zmienia się sposób funkcjonowania 

UE 

                                                                                                                                                                                     
1
 P.Fontaine, Europa w 12 lekcjach, s.5. 
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Ad.1 

EWWiS 

W latach 1945–1950 zadania zjednoczenia państw na kontynencie europejskim podjęła się 

grupa odważnych ludzi, a wśród nich Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi  

i Winston Churchill. Chcieli oni, by w Europie Zachodniej został wprowadzony nowy 

porządek oparty na idei wspólnych interesów, którego fundamentem miały być traktaty 

gwarantujące praworządność i równość między wszystkimi krajami. Robert Schuman 

(minister spraw zagranicznych Francji) podjął pomysł pierwotnie wysunięty przez Jeana 

Monneta i dnia 9 maja 1950 r. w swoim słynnym przemówieniu zaproponował utworzenie 

Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS). W krajach, które wcześniej walczyły 

przeciwko sobie, produkcja węgla i stali miała być umieszczona pod wspólną kontrolą 

Wysokiej Władzy. W ten praktyczny, ale i nie mniej symboliczny sposób podstawowe 

surowce służące prowadzeniu wojen miały stać się narzędziami zgody i pokoju
2
. 

Rok później, 18 IV 1951 r. przedstawiciele Niemiec, Francji, Włoch, Belgii, Holandii  

i Luksemburga podpisali Traktat Paryski, który skutkował powstaniem i rozpoczęciem 

działalności w 1952 r. EWWiS. EWWiS posiadała pierwsze ramy instytucjonalne tzn. 

Wysoką Władzę, Specjalną Radę Ministrów, Zgromadzenie Parlamentarne i Trybunał 

Sprawiedliwości.  

 

Ad.2 

EWG 

Następnym krokiem w kształtowaniu się Wspólnot Europejskich były Traktaty Rzymskie 

podpisane 25 III 1957 r. powołujące Europejską Wspólnotę Gospodarczą i EURATOM. 

Głównymi celami EWG było stworzenie „wspólnego rynku” dla ułatwienia handlu. Do tego 

czasu pociągi i ciężarówki musiały stać w długich kolejkach na granicy w celu sprawdzenia 

dokumentów i opłacania ceł. Celem wprowadzenia wspólnego rynku miało być 

wyeliminowanie kontroli i opłat celnych pobieranych na granicach co znacznie ułatwiało 

handel
3
. Natomiast EURATOM koncentrował się na współpracy w zakresie energii atomowej 

i pokojowego jej wykorzystania. 

 

Kolejną ważną datą było podpisanie Traktatu Fuzyjnego w 1965 r., który miał połączyć 

instytucje wykonawcze EWWiS, EWG i EURATOM. W ten sposób powstały Rada  

i Komisja Wspólnot Europejskich.  

 

Lata 50-te i 60-te to okres rozwoju gospodarczego UE i wprowadzania ułatwień w wymianie 

towarów między państwami (zniesienie ceł w 1968 r.). Lata 70-te były pod tym względem  

                                                           
2
 P.Fontaine, Europa w 12 lekcjach, s.5. 

3
 Komisja Europejska „Odkryjmy Europę”, 2010,  31 str. 
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dużo gorsze. Doszło do kryzysu energetycznego powstałego w wyniku wojny izraelsko-

arabskiej z 1973 r. i powrotu do wyścigu zbrojeń między USA i ZSRR. Współpracy nie 

pomagała również zaostrzająca się rywalizacja o wpływy w UE pomiędzy Niemcami  

i Francją a także (początkowo) niechętna postawa Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. 

 

Ad.3 

Lata 70-te to jednocześnie okres pierwszego rozszerzenia, które nastąpiło w 1973 r. UE 

rozrosła się o trzy nowe państwa: Wielką Brytanię, Irlandię i Danię. Przystąpieniu Wielkiej 

Brytanii do UE towarzyszyło wiele kontrowersji. Przede wszystkim nie zgadzała się na to 

Francja, która rządzona przez Charlesa de Gaulle’a obawiała się, że jej pozycja w UE ulegnie 

osłabieniu. Była też sceptycznie nastawiona do USA, a Wielka Brytania była najważniejszym 

sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Sami Brytyjczycy też nie do końca byli przekonani do 

pomysłu integracji, jednak gdy dostrzegli sukces gospodarczy EWG zmienili swoje 

nastawienie do integracji. W 1961 r. złożyli pierwszy wniosek o członkostwo, jednak został 

on odrzucony przez Francję w 1963 r. W 1965 r. Brytyjczycy ponownie złożyli wniosek  

o członkostwo i ponownie został on odrzucony przez de Gaulle’a. Dopiero objęcie stanowiska 

Prezydenta Francji przez G. Pampidou umożliwiło pozytywne rozpatrzenie wniosku Wielkiej 

Brytanii, co w konsekwencji doprowadziło do jej wejścia do Wspólno Europejskich  

w 1973 r.  

 

Przyczyną złożenia wniosku o członkostwo Irlandii było jej gospodarcze i polityczne 

uzależnienie od Wielkiej Brytanii. Nie bez znaczenia był również kryzys finansowy i wzrost 

bezrobocia w latach 50-tych. Irlandia nie miała wyboru, zbyt duża część jej eksportu 

kierowana była do Wielkiej Brytanii, która przystępując do EWG musiałaby wprowadzić 

reguły Wspólnego Rynku Rolnego co znacznie utrudniłoby import z Irlandii. Wniosek  

o członkowstwo został złożony w 1961 r. przy czym proces akcesyjny przebiegał w podobny 

sposób jak w Wielkiej Brytanii. Ostatecznie w styczniu 1973 r. Irlandia oficjalnie 

przystąpiła do EWG. 

 

Dania zawsze uważana była za kraj eurosceptyczny. Wynikało to z uzależnienia od Niemiec 

przed II WŚ a także z faktu, że w Danii kładzie się duży nacisk na kwestie jej suwerenności, 

więc każde jej ograniczenie wiąże się z dyskusją publiczną. Negocjacje i akcesja przebiegały 

podobnie jak w przypadku Wielkiej Brytanii i Danii i ostatecznie w 1973 r. Dania 

przystąpiła do dzisiejszej UE. 

 

Ad.4 

Parlament Europejski jest dziś jedyną instytucją Unii Europejskiej, której skład jest wyłaniany 

w wyborach bezpośrednich. Ale nie zawsze tak było. Początkowo przedstawicieli do  
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Zgromadzenia, czyli poprzednika dzisiejszego Parlamentu, delegowały kraje członkowskie. 

Wspólne Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne dla trzech Wspólnot: EWWiS, 

 

Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Euratomu powstało dopiero w 1958 roku. Nazwa 

Parlament Europejski obowiązuje od 1962 roku. Natomiast w 1979 roku obywatele 

Wspólnoty po raz pierwszy mieli okazję wybrać swoich przedstawicieli do Parlamentu  

w bezpośrednich wyborach.  

 

Pierwsza historyczna sesja wybranego w ten sposób Parlamentu odbyła się w lipcu 1979 roku. 

Przewodniczącą została wtedy francuska polityk Simone Veil, która pełniła tę funkcję przez 

2,5 roku. Veil to pierwsza kobieta na czele Parlamentu od czasu utworzenia Zgromadzenia 

(drugą, i dotychczas ostatnią, była w latach 1999–2002 również Francuzka - Nicole Fontaine). 

Od 1979 r. obywatele UE wybierają europosłów co pięć lat w wyborach bezpośrednich  

i powszechnych
4
. 

 

Ad.5 

Na początku lat 80-tych politycy zdali sobie sprawę, że trzeba przyspieszyć tworzenie Unii 

Europejskiej. Pierwszym krokiem ku lepszemu, po przestoju jaki nastąpił w latach 70-tych 

miała być akcesja Grecji. 

 

Grecja po II WŚ była doświadczona czteroletnią okupacją hitlerowskich Niemiec a także 

wojną domową w latach 1946-1949. Dzięki pomocy Brytyjczyków, Grecji udało się zapobiec 

komunistycznemu zagrożeniu i uzyskać możliwość budowy demokratycznego państwa. 

Mimo nienajlepszej sytuacji gospodarczej, w 1961 r. Grecja podpisała umowę 

stowarzyszeniową z EWG a w 1975 r. złożyła oficjalny wniosek o członkostwo. Negocjacjom 

akcesyjnym towarzyszyły duże trudności związane z m.in. kwestiami ekonomicznymi, 

sporem politycznym z Turcją, kwestią konfliktu na Cyprze czy uznaniem państwa Macedonii. 

Ostatecznie w 1979 r. podpisano traktat akcesyjny z datą wejścia w życie od 1 I 1981 r. 

 

Kolejne lata to rozszerzenie EWG o Półwysep Iberyjski. Hiszpania i Portugalia od dawna 

wyrażały chęć przystąpienia do EWG. Hiszpania, po okresie izolacji międzynarodowej za 

czasów rządów gen. Franco rozpoczęła aktywną działalność na arenie międzynarodowej 

czego efektem była umowa stowarzyszeniowa z EWG w 1962 r. W 1985 r. podpisano traktat 

akcesyjny z datą rozpoczęcia członkowstwa ustaloną na 1.01.1986 r.  

 

 

                                                           
4
http://www.europarlament.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_ep.pap.pl&_PageID=1&_menuId=2&_subM

enu=3&_nrDep=900&_lead=1&_CheckSum=-1994971852 
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Sytuacja Portugalii była podobna. W 1974 r. w wyniku „Rewolucji Czerwonych Goździków” 

udało się uwolnić kraj od autorytarnych rządów Antonio Salazara i rozpoczęto proces  

demokratyzacji kraju. Negocjacje akcesyjne rozpoczęły się w 1978 r., kończąc się 

podpisaniem traktatu akcesyjnego w 1985 r. i członkostwem od 1986 r.  

 

Ad.6 

Jednolity Akt Europejski 

W trakcie negocjacji akcesyjnych z Grecją, Hiszpanią i Portugalią EWG rozpoczęła 

przygotowania do reformy instytucjonalnej. Została ona zapoczątkowana podpisaniem 

Jednolitego Aktu Europejskiego. Podpisanie go, poprzedzone zostało kilkoma inicjatywami 

związanymi z reformami EWG.  

 

W czerwcu 1985 r. Komisja pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa, jej przewodniczącego, 

opublikowała białą księgę, w której zawarto plany zniesienia w ciągu siedmiu lat wszelkich 

barier fizycznych, technicznych i podatkowych ograniczających swobodny przepływ  

w ramach EWG. Miało to pobudzić rozwój handlu i działalności przemysłowej w ramach 

„jednolitego rynku” – dużego jednolitego obszaru gospodarczego dorównującego Stanom 

Zjednoczonym. W wyniku negocjacji między państwami członkowskimi powstał nowy 

traktat – Jednolity akt europejski, który wszedł w życie w lipcu 1987 r.  

Akt ten regulował: 

 rozszerzenie uprawnień EWG w niektórych obszarach (takich jak polityka społeczna, 

badania naukowe i ochrona środowiska); 

 ustanowienie jednolitego rynku do końca 1992 r.
5
; 

 procedury podejmowania decyzji przez Radę, 

 kompetencje Komisji, 

 kompetencje Parlamentu Europejskiego, 

 rozszerzenie kompetencji Wspólnot
6
.  

 

Zgodnie z art. 26 ust. 2 TFUE jednolity rynek wewnętrzny zdefiniowany jest jako obszar bez 

granic wewnętrznych, na którym zostaje zapewniony wolny przepływ towarów, osób, usług  

i kapitału
7
.  

 

 

                                                           
5
 P.Fontaine, Europa w 12 lekcjach, s.39. 

6
 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_singleact_p

l.htm 
7
 Więcej na temat jednolitego rynku można przeczytać w Biuletynie Europe Direct – Poznań 10/2012. 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_singleact_pl.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_singleact_pl.htm
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Ad. 7 

Traktat z Maastricht 

Traktat o Unii Europejskiej został 7 podpisany lutego 1992 r. a wszedł w życie 1 listopada 

1993 r. Wprowadzaniu go towarzyszyło wiele kontrowersji, przede wszystkich związanych  

z Danią, którą nie akceptowała go w pierwotnej formie. Traktat z Maastricht wprowadził 

nowe rozwiązania, przede wszystkim : 

 podział Unii Europejskiej na trzy filary prawno-polityczne: 

o I filar – Wspólnoty Europejskie (unia celna, polityka rolna, Rzecznik Praw 

Obywatelskich, stworzenie Komitetu Regionów itd.) 

o II filar – Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (prawa człowieka, pomoc 

krajom spoza UE, demokracja itd.) 

o III filar – Polityka Wewnętrzna i Wymiar Sprawiedliwości (polityka azylowa, polityka 

imigracyjna, współpraca policji itd. ) 

 definiował kompetencje Rady Europejskiej; 

 wprowadzał ideę pomocniczości ; 

 wprowadzał zasady proporcjonalności;  

 sprecyzował system z Schengen; 

 obywatelstwo UE. 

 

Rozszerzenie w 1995 r. 

Po kilkuletniej przerwie w rozszerzaniu UE spowodowanej pracami nad Traktatem 

Europejskim, UE mogła zająć się dalszą integracją. W 1995 r. do UE przystąpiły Austria, 

Szwecja i Finlandia. Były to kraje bogate, które po przystąpieniu do Unii Europejskiej miały 

stać się płatnikami netto, w związku z czym wyzwaniem było przekonanie obywateli tych 

państw do procesu integracji z UE. 

 

Przyczyną przystąpienia Austrii do UE było uzależnienie gospodarcze od Niemiec. 

Negocjacje nie należały do najtrudniejszych, strony szybko doszły do porozumienia co 

poskutkowało przyjęciem Austrii w 1995 r.  

 

Szwecja od zawsze uznawana była za państwo ceniące sobie neutralność i prowadząca 

politykę niezaangażowania w relacjach międzynarodowych. Jednak kryzys bankowy z lat 90-

tych a także mogące powstać trudności w eksporcie do krajów UE, przyczyniły się do 

podjęcia decyzji o członkostwie w strukturach europejskich co nastąpiło podobnie jak  

w przypadku Austrii w 1995 r.  

 

Do 1991 r. Finlandia znajdowała się w strefie wpływów ZSRR, jednak rozpad Związku 

Radzieckiego umożliwił złożenie aplikacji o członkostwo i rozpoczęcie rokowań w 1993 r.  
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Podobnie jak w przypadku Austrii i Szwecji negocjacje przebiegały sprawnie i Finlandia 

przystąpiła do UE w 1995 r.  

 

Traktat Amsterdamski 

Była to kolejna reforma instytucjonalna UE zmieniająca Traktat o Unii Europejskiej, traktaty 

ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty. Traktat został 

podpisany w Amsterdamie 2 X 1997 r. i wszedł w życie 1 V 1999 r. Główne postanowienia 

to: 

 Rozszerzenie kompetencji Unii, 

 Wzmocnienie pozycji Parlamentu Europejskiego, 

 Umożliwienie wzmocnionej współpracy kilku państw, 

 Uproszczenie przepisów i usunięcie przepisów nieaktualnych, 

 Reformy instytucjonalne przygotowujące do rozszerzenia (np. zwiększenie liczby 

posłów PE)
8
.  

 

Ad.8 

Wspólna waluta euro 

Wprowadzenie euro odbywało się etapami. Do 1993 r. trwał okres likwidacji barier  

w przepływie kapitału. W 1998 r. powstał Europejski Bank Centralny. Do 1999 r. 

następowało maksymalne zbliżenie gospodarcze państw członkowskich. W 1999 r. Rada 

Europejska podjęła decyzję o utworzeniu Unii. Ustalono datę wprowadzenia nowej waluty 

Euro na 1.01.2002. Do tego czasu w ceny towarów w sklepach były oznaczane zarówno w 

walutach narodowych jak i Euro. Początkowo do „Eurolandu” przystąpiło 12 państw UE + 

Watykan, Monako i San Marino. Obecnie w jej skład wchodzi 17 państw UE a także 

wspomniane trzy państwa-miasta. Państwa posiadające euro to: 

1. Austria    

2. Belgia      

3. Finlandia 

4. Francja      

5. Hiszpania      

6. Holandia      

7. Irlandia 

8. Luksemburg 

9. Niemcy 

10. Portugalia 

11. Włochy 

12. Grecja 

                                                           
8
 http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/how/evolution/article_7144_pl.htm  
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14. Cypr 

15. Malta 

16. Słowacja 

17. Estonia 

 

Trzy państwa również używają euro jako swojej waluty, choć pozostają poza Unią 

Europejską. Te państwa to: Andora, Czarnogóra, Kosowo
9
. 

Traktat Nicejski 

Miał na celu przede wszystkim przygotowanie Unii Europejskiej na przystąpienie 10 nowych 

członków od 1 V 2004. Został podpisany 26 lutego 2001 r. i wszedł w życie 1 lutego 2003 r.  

Traktat z Nicei miał na celu zapewnienie większej skuteczności i prawowitości instytucji 

wspólnotowych i przygotowanie UE do istotnego rozszerzenia o kraje Europy Centralnej  

i Wschodniej. Osiągnięte porozumienie dotyczyło takich kwestii jak : 

 Ważenie głosów w Radzie, 

 Zmiany w składzie, mianowaniu i wewnętrznej organizacji Komisji Europejskiej, 

 Zmiany w składzie i uprawnieniach Parlamentu Europejskiego, 

 Reforma systemu sądowego, 

 Ochrona Praw Podstawowych, 

 Wzmocniona współpraca
10

. 

 

Ad.9 

Rozszerzenia z 2004 r. i 2007 r. 

Prędzej czy później chęć przystąpienia do UE musiały wyrazić państwa Europy Środkowo –

Wschodniej, które po rozpadzie Związku Radzieckiego przestały znajdować się w strefie 

wpływów ZSRR co umożliwiło im zbliżenie do Europy. UE przychylnie spoglądała na 

europejskie aspiracje tych państw.  

 

Polska oficjalny wniosek o stowarzyszenie złożyła w maju 1990 r. a umowa 

stowarzyszeniowa podpisana została 16 XII 1991 r. wraz z Węgrami i Czechosłowacją. Był to 

tzw. „układ europejski”, który składał się z części polityczno – instytucjonalnej ( instytucje 

powstałe w związku z umową ) i części handlowej. Wszedł on w życie w 1994 r.  W kwietniu 

tego samego roku Polska złożyła oficjalną aplikację o członkostwo w Unii Europejskiej.  

W 1996 r. przyjęto pozytywną opinię Komisji Europejskiej o zdolnościach Polski do 

przystąpienia do UE – rozpoczęły się negocjacje akcesyjne. Negocjacje zostały zakończone  

w grudniu 2002 r. na szczycie w Kopenhadze. Kolejnym krokiem ku członkostwu było 

podpisanie traktatu akcesyjnego w Atenach 16 IV 2004 r. 7-8 czerwca 2003 r. odbyło się  
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 Więcej na : http://www.ecb.int/ecb/history/emu/html/index.pl.html  

10
 http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/how/evolution/article_7145_pl.htm 
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referendum ws. przystąpienia Polski do UE w którym wzięło udział 58 % Polaków; 77 % 

opowiedziało się za wejściem do UE. Polska przystąpiła do UE 1 V 2004 r.
11

 

 

Podobna procedura dotyczyła pozostałych 9 państw, które weszły w skład UE od 1 V 2004,  

a były to: 

1. Słowacja; 

2. Węgry; 

3. Czechy; 

4. Litwa; 

5. Łotwa; 

6. Estonia; 

7. Malta; 

8. Cypr; 

9. Słowenia. 

W 2007 r. doszło do kolejnego rozszerzenia w wyniku którego do UE weszły Rumunia  

i Bułgaria. 

 

Ad.10 

Traktat Lizboński 

Traktat został podpisany w Lizbonie w grudniu 2007 r. z datą wejścia w życie ustaloną na 

1.12.2009. Zmienia on Traktaty o Unii Europejskiej ale ich nie zastępuje. Główne 

postanowienia : 

 Zwiększenie znaczenia Parlamentu Europejskiego; 

 Aktywizacja obywateli poprzez instytucję inicjatywy obywatelskiej; 

 Kwestia wyjścia z UE; 

 Prawa Obywateli i Karta Praw Podstawowych; 

 Zmiana procedury głosowania w Radzie
12

. 

 

Więcej informacji na temat historii integracji europejskiej: 

 portal informacyjny o Unii Europejskiej:  

http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_pl.htm  

 materiały filmowe UKIE dotyczące integracji europejskiej:  

http://www.youtube.com/watch?v=qgQLYflExMc  

http://www.youtube.com/watch?v=QZB-_2KP2Y8   

 Materiały dydaktyczne związane z tematem historii UE: 

http://europa.eu/teachers-corner/index_pl.htm  
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 Więcej na : http://polskawue.gov.pl/Polska,w,UE,1.html 

http://europa.eu/teachers-corner/index_pl.htm
http://polskawue.gov.pl/Polska,w,UE,1.html
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http://europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=90b20d1a-d4c4-46ae-8d6b-

a08c00930a6a 

http://europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=827b34f0-0e54-46ca-bf38-

a01442070b6a 

 

Źródła : 

Wymienione w powyższych przypisach  

oraz 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/0042423726/Parliament-and-the-Lisbon-

Treaty.html   

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/009cd2034d/Historia.html  

http://www.europejskiportal.eu/id07.html 

http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/how/evolution/article_7204_pl.htm  

http://europa.eu/abc/12lessons/key_dates/index_pl.htm  
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