
Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny 

związek 28 demokratycznych państw europejskich. 

Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy 

podpisanego 7 lutego 1992 traktatu  

z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu in-

tegracji politycznej, gospodarczej i społecznej.  

Amigo. Bo każdy jest ważny.  

Wydanie specjalne –15 lat  Polski  

w Unii Europejskiej  

Polska w Unii Europejskiej – Polska jest członkiem 

Unii Europejskiej od 1 maja 2004 na mocy Traktatu 

akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w 

Atenach stanowiącego prawną podstawę przystą-

pienia (akcesji) Polski do Unii Europejskiej.  

Czerwiec 2019 r.  

www.pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska 

Co w numerze? 

 Obchody Tygodnia Europejskiego 

 Szkolne wybory do Parlamentu Europejskiego 

 Wrażenia uczniów po pobycie w Hiszpanii -Erasmus+ 

 Europejskie malarstwo, czyli w świecie neoplastycyzmu 

 

Zapraszamy do lektury! 



 

 

 

Tydzień Europejski w „Amigo” 

to: 

 

 informacyjne gazetki 

ścienne 

 lekcje o Unii Europejskiej  

 pogadanki i dyskusje o 

Unii 

 Szkolne Wybory do 

Parlamentu Europejskiego 

 

*** 

Było wesoło, na poważnie,  

po europejsku i ...po polsku. Dziękuje-

my wszystkim, którzy włączyli się do  

akcji, koordynowanej przez Panie:   

Annę Chojnowską, Melanię Kubik oraz  

Annę Filanowską—Woźny. 
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 skarga do Europejskiego Rzecz-
nika Praw Obywatelskich doty-
cząca niewłaściwego administro-
wania w instytucjach i organach 
UE  

Będą to m.in: 
 

 petycja do PE—o zajęcie się 
konkretną sprawą w intere-
sie własnym lub w interesie 
publicznym -przedmiot spra-
wy musi wchodzić w zakres 
kompetencji UE i nie może 
to być dziedzina, w której 
decyzje podejmowane są na 
szczeblu lokalnym lub krajo-
wym) i dotyczyć bezpośred-
nio osoby składającej pety-
cję,  

 europejska inicjatywa oby-
watelska -możliwość grupo-
wego zwrócenia się do Ko-
misji Europejskiej o przygo-
towanie projektu aktu praw-
nego –w ramach europej-
skiej inicjatywy obywatel-
skiej. Petycję musi podpisać 
co najmniej milion obywateli 
z co najmniej jednej czwar-
tej państw członkowskich, 

 

Źródło: www/mlodziglosuja.pl  

Możliwości bezpośredniego 

wpływania na prace  

instytucji europejskich:  

Szkolne Wybory do PE   

zorganizował  

i koordynował Pan Wiesław 

Matkowski,  

nauczyciel wiedzy  

o społeczeństwie.  



Parlament Eu-
ropejski (PE) – 
instytucja Unii 

Europejskiej bę-
dąca odpowiednikiem 
jednoizbowego parla-
mentu, której członko-
wie są wybierani przez 
obywateli państw nale-
żących do UE na pię-

cioletnią kadencję. 

Oficjalną siedzibą Par-
lamentu Europejskiego 

jest Strasburg, ale 
większość prac legisla-
cyjnych ma miejsce w 
Brukseli, gdzie miesz-
czą się również komi-

sje parlamentarne, biu-
ra poselskie oraz wła-

dze klubów. 

 

 

Parlament jest przede wszystkim organem prawo-

dawczym, który wspólnie z Radą stanowi akty 

prawne w toku różnych procedur legislacyjnych.  

 

Parlament Europejski może też kontrolować inne 

instytucje oraz posiada, do pewnego stopnia, 

uprawnienia kreacyjne (wyboru składu innych orga-

nów Unii): 

• zatwierdza Komisję i jej przewodniczącego; 

• ma prawo uchwalenia wotum nieufności wobec 

Komisji (większością 2/3 głosów); 

• ma prawo zadawania pytań komisarzom; 

• ma zwyczajową możliwość zadawania pytań Ra-

dzie; 

• Komisja jest zobowiązana do składania PE spra-

wozdań z działalności Unii; 

Przewodniczący Rady Europejskiej składa Parla-

mentowi sprawozdania z posiedzeń Rady Euro-

pejskiej; 

• PE ma prawo do ustanawiania komisji śledczych 

na wniosek ¼ swoich członków; powołuje Europej-

skiego Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 

Parlament dysponuje także szerokimi (lecz niewią-

żącymi innych instytucji) uprawnieniami opiniodaw-

czymi.  

Źródło: www.pl.wikipedia.org/wiki/Parlament_Europejski 
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Relacja  

z pobytu  

w Hiszpanii ….  

Nikola Jakubowska 



 

 

 



A może tak matematyka po angielsku? 

 

 



 

 

 

 

 

Angielska wersja strony  

internetowej „Amigo”. 

Zapraszamy do kontaktu  

z nami! 

Amigo 

 

https://highschool.amigo.wroclaw.pl/
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