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Европската Унија се повеќе се 

проучува како посебен субјект во 

меѓународните односи, а после 

завршувањето на Студената војна 

особено внимание се посветува на 

тоа како ЕУ ги спроведува 

меѓународните политики. Една од 

централните теми во современите 

меѓународни односи и 

меѓународното право е односот меѓу ЕУ  и останатиот дел од меѓународната заедница 

со оглед на фактот дека таа обединува едни од најбогатите 27 држави во светот. 

Европскиот мировен проект беше претставен на 9 мај 1950 год. како логичен одговор 

да се стави крај на вековните војни на европскиот континент, а со цел никогаш повеќе 

да не се повторат страдањата и ужасите кои ги донесоа двете светски и европските 

војни и да се постават темелите на одржлив и функционален демократски мир меѓу 

некогашните закоравени непријатели. Архитектот на проектот за европската 

интеграција беше Роберт Шуман
1, кој во соработка со Жан Моне

2 го претстави 

проектот познат како “Шумановата Декларација” 3.  

Веќе следната 1951 год. беше склучен Парискиот договор со кој формално-правно 

беше основана Европската Заедница на Јаглен и Челик4 - договор со кој се 

пропишуваше ефикасно и координирано производство и потрошувачка на јагленот и 

челикот. Во 1957 год. беа склучени и Основачките, Римските договори на ЕУ. Со 

Првиот Римски договор беше основана Европската Економска Заедница5 - 

договор со кој се пропишуваше создавање на заеднички европски пазар со цел 

остварување на 4-те големи слободи: слобода на движење на луѓето, капиталот, 

добрата и услугите, а крајната намера беше постигнување на целосна економска 

интеграција. Со Вториот Римски договор беше основана Европската заедница за 

                                                             
1
 Р. Шуман (1886-1963) беше адвокат по професија и Министер за надворешни работи на Француската 

Република во периодот 1948-1952. Исто така беше носител на функцијата Претседател на Европскиот 
парламент во периодот 1958-1960. 

2
 Беше политички и економски советник во француската влада, го започна првото производство на 

леано железо во рамките на Европската заедница на јаглен и челик. 
3
 во себе содржеше предлог за започнување француско-германско производство на јаглен и челик во 

рамките на заеднички, висок авторитет, суверен – ЕЗЈЧ. 
4
 стапи на сила на 25.7.1952 

5
 25.3.1957/1.1.1958 
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атомска енергија (ЕВРОАТОМ)6 – формално правно беше воспоставен 

специјализиран пазар на атомската енерија, т.е регулирање на нејзиното производство 

и дистрибуција. 

За време на Студената војна европската интеграција одигра клучна улога во 

стабилизацијата на Западот и во формирањето на “Европа меѓу двете велесили”. Токму 

во тој тензичен период од европската и 

светската историја, на 22 јануари 1963 

год. беше склучен Елисејскиот 

договор, потпишан од францускиот 

генерал Шарл Де Гол и германскиот 

канцелар Конрад Аденауер. Во оваа 

2013 година одбележуваме 50 години од 

потпишувањето на овој договор, 50 

години од француско-германското пријателство и процес на взаемна соработка, кое 

претставува успешен пример и модел за тоа како некогашни, повеќевековни 

непријатели
7 денес можат да бидат големи сојузници и двигатели не само на 

функционирањето на Унијата, туку и на светските економски и политички текови.  

Неколку години подоцна, на 9 ноември 1989 год. се случи она во што никој не 

можеше да поверува, ни во тогашна Источна, ниту во Западна Германија. Како 

никогаш да не постоел, падна Берлинскиот ѕид8, падна “железната завеса”, се 

напушти блоковската поделба на Европа и светот, се означи почетокот на 

обединувањето на Германија, а воедно започна и оној забревтан процес на европската 

интеграција. 

Токму падот на Берлинскиот ѕид и обединувањето на Германија се вбројуваат меѓу 

клучните мотиви повторно да се разгледа и осмисли улогата на Европа во 

меѓународната политичка сцена и севкупните меѓународни односи. Таквото 

осмислување доведе до потпишувањето на Договорот од Мастрихт (17.2.1992 год. / 

стапи на сила 1.1.1993 год.) – со кој формално правно беше воспоставена 

ЕВРОПСКАТА УНИЈА9.  

                                                             
6
 25.3.1957/1.1.1958 

7
 илустративно – во текот на Втората светска војна, Франција доживеа воена окупација од страна на 

Германија. 
8
 познати се обидите на Франсоа Митеран и Маргарет Тачер да го спречат германското обединување 

во 1989-1990 година. 
9
 претходно се користеше терминот ЕЗ – Европска Заедница. 
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Оваа 2013 година, ЕУ ја посветува 

на граѓаните
10. Концептот на 

европското граѓанство беше воведен со 

Мастришкиот договор. Денес, граѓаните 

на ЕУ имаат право да бидат директно 

претставени, на ниво на Унијата, во 

Европскиот Парламент преку гласањето 

на европските избори, право да 

поднесат петиција до Европскиот Парламент, да поднесат тужба до Европскиот 

Народен Правобранител (Омбудсман) за оние случаи за кои сметаат дека им е 

оневозможено остварувањето на некое право и/или е прекршено, повредено, 

злоупотребено некое нивно право од страна на институциите и/или телата на ЕУ и во 

оние случаи кога се жалат на лошата администрација генерално, имаат право слободно 

да се движат, престојуваат, живеат и работат било каде во рамките на државите членки 

на Унијата, имаат право да не бидат дискриминирани врз основа на нивната 

националност, право на конзуларна заштита. 

Граѓаните на ЕУ кои завршиле универзитетски студии со времетраење од три или 

повеќе години, им се признаваат нивните квалификации во сите земји на ЕУ, бидејќи 

државите членки на ЕУ имаат меѓусебна доверба во квалитетот на системите за обука 

и образование. Европските граѓани исто така имаат и право на усогласување на 

семејниот со професионалниот живот, право на здравствена заштита, социјална 

сигурност и помош насекаде во Европската Унија, вклучена е и забраната за 

клонирање на човечки суштества како и правото на добра администрација (good 

governance). Секој граѓанин на држава членка на ЕУ, покрај тоа што го добива 

државјанството на својата земја,  исто така добива и државјанство на ЕУ. 

Чувството за припадност кај европските граѓани се создава, пред се, преку 

директната вклученост во донесувањето на одлуките на ниво на Унијата. Значајна 

основа за демократскиот легитимитет на ЕУ претставува правото на секој граѓанин на 

ЕУ да гласа на изборите за Европскиот парламент, правото на петиција до Европската 

комисија за поднесување нов предлог закон – под услов да бидат собрани потписи од 

                                                             
10 достапно на: www.europa.eu/citizens-2013 
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еден милион луѓе од поголемиот број земји членки на Унијата11, а сето ова секако дека 

претставува уште една значајна поврзаност меѓу институциите на ЕУ и јавноста. 

Почнува да се раѓа и “ европски јавен сектор” , составен од европски политички 

партии. На секои 5 години, граѓаните гласаат за нов состав на Европскиот парламент, 

кој потоа гласа за новата Европска комисија. Луѓето ги препознаваат симболите на 

заедничкиот европски идентитет, како што се единствената валута и европското 

знаме и химна. Со постигнувањето видливи резултати и пренесувањето јасна порака за 

тоа што ЕУ прави за нејзините граѓани, се повеќе се зајакнува нивното чувство за 

припадност кон Унијата или како што истакнал Жан Моне, (еден од татковците на 

проектот за европски мир и соработка), во 1952 год. – “Ние не здружуваме држави, 

ние ги обединуваме луѓето”.  

Правната природа на ЕУ е значајно и можеби едно од најконтроверзните прашања 

во правната наука. ЕУ поседува елементи на различни видови субјекти во 

меѓународното јавно право (на организации и на држава), на различни меѓународни 

организации (класични и наднационални) и сложени држави (федерации, 

конфедерации и унии). Јас ја дефинирам и карактеризирам ЕУ како федерација 

во создавање (in status nascendi), всушност тоа е и крајната цел на творците на 

проектот за Обединета Европа – создавање на Обединети/Соединети Европски 

Држави, според моделот на Соединетите Американски Држави12.  

Заклучните согледувања ме упатуваат на ставот дека ЕУ НЕ ПРЕТСТАВУВА 

ПОДСИСТЕМ НА ЗАПАДНИОТ КАПИТАЛИЗАМ, НИТУ НЕКАКВА 

ПРОВИНЦИЈА НА САД, КАКО ШТО ПРОПАГИРААТ ДВИЖЕЊАТА НА 

АНТИГЛОБАЛИСТИТЕ. ЕУ ги исполнува сите функции во меѓународниот систем, 

многу е веројатно дека тоа ќе продолжи да го прави и во иднина. Унијата создаде 

регионална форма на меѓународно општество, таа е модел за сите регионални 

организации. Како резултат на нејзиното добро функционирање таа постави стандарди 

кои никој во последните 50-тина години не успеа ниту одблизу да ги достигне. Можеби 

тоа што ЕУ не учествува како еден ентитет во Советот за безбедност на ОН 

претставува празнина во нејзиното портфолио, но од друг аспект, ништо не се 

постигнува во телата и органите на ОН доколку државите членки на ЕУ не учествуваат 

во оваа светска организација. Тоа покажува и докажува дека нивната организација е 

                                                             
11

 тоа е овозможено со стапувањето на сила на Лисабонскиот (Реформскиот) договор во 2009 година. 
12

 не треба да заборавиме дека американското лидерство беше клучно во процесот на европската 
интеграција 
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силна, а нивната посветеност серозна. 

Влијанието на ЕУ е подеднакво важно и 

во другите организации како што се 

Светската здравствена организација, 

Светската Банка, Меѓународниот 

монетарен фонд и слично. Единствено 

ЕУ е дополнителен партнер во ММФ и 

Светската Банка каде САД ја има 

поголемата улога. Можно е тоа да се промени ако Унијата добие својство на правно 

лице како што е предвидено со Лисабонскиот договор.  

ЕУ има значајно присуство во меѓународните односи, економски е голем играч, 

политички претставува втор глас на Западот, културолошки Европа претставува 

широка палета на уметнички, научни и образовни ресурси. Ниту еден студент по 

завршувањето на Студената војна не може и не смее да ја занемари ЕУ. Унијата е 

важен фактор во Африка, делови од Азија и Латинска Америка. Не го сметам за 

невозможно сценариото во кое таа би добила позиција на супер сила во наредните 100 

години. Неспорен е фактот дека меѓународните односи (економски, политички, 

културни, безбедносни и одбранбени) на Унијата 

сега се предмет на интензивно интелектуално и 

политичко значење. 

Европската Унија е важна за Република 

Македонија онака како што и Република 

Македонија е важна за Европската Унија. 

Република Македонија го доби и последниот 

пролетен извештај од Европската комисија 

каде што е забележан и потврден напредокот 

на државата. Во последниот, а и во 4-те 

претходни извештаи е содржана силна 

препорака за добивање датум за почнување на 

пристапните преговори за полноправно 

членство на Република Македонија во ЕУ. 

Сепак, останува да видиме што ќе се случи на Самитот на ЕУ на  27 и 28 јуни, иако се 

поверојатно станува дека и овој пат ќе изостане добивањето датум за почнување на 

преговорите.     
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