Kas ir Eiropas Savienība?
Miera,
ES vērtību
un iedzīvotāju
labklājības
stiprināšana

Eiropas
Savienības
mērķi
Brīvība,
drošība un
tiesiskums

27 dalībvalstu
ekonomiska
un politiska
apvienība

Ilgtspējīga
attīstība, cīņa
pret sociālo
atstumtību un
diskrimināciju
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Himna “Oda priekam”
Tās mūziku sacerējis
Ludvigs van Bēthovens,
vārdus — Frīdrihs Šillers.
1985. gadā to pasludināja
par Eiropas Savienības
oficiālo himnu.

HORVĀTIJA

SLOVĒNIJA

BULGĀRIJA

SPĀNIJA
ITĀLIJA
GRIEĶIJA

KIPRA
MALTA

Zvaigžņu skaits nav saistīts
ar dalībvalstu skaitu. 12 ir
pabeigtības simbols — mēnešu
skaits gadā, pulkstenī norādītās
stundas, zodiaka zīmju skaits.

Zelta zvaigznes
uz zila debesu
fona simbolizē
mieru.

Moto “Vienoti daudzveidībā”
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27 dalībvalstis, no tām 6 dibinātājvalstis (kartē )
446 miljoni iedzīvotāju
24 oficiālās valodas, viena no tām – latviešu valoda

Zvaigžņu aplis
simbolizē
Eiropas tautu
vienotību.

Kā izveidojās
Eiropas Savienība?
Pēc Otrā pasaules kara,

1950. gada 9. maijā,
Francijas ārlietu ministrs Robērs
Šūmanis aicināja Eiropas
valstis apvienot spēkus
un sadarboties,
nevis karot.

9. maijs –
Eiropas diena

Kas ir Eiropas Savienība?
EIROZONA

ŠENGENAS ZONA

19 ES valstīs oficiālā valūta ir eiro.
Latvija eirozonai pievienojās 2014. gadā.

iro – avers

o – revers
e ir

Islande, Lihtenšteina,
Norvēģija, Šveice.

Lielākā
valsts
pēc platības
ir Francija,
mazākā —
Malta.

643 801 km2

Vienā pusē
attēloti logi
vai vārti.
Otrā pusē attēloti
tilti, kas simbolizē
saikni starp
valstīm.
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22 Eiropas Savienības
dalībvalstis

Monētu reversa pusēm ir vienāds
dizains, aversa pusēm katra
valsts veido savu dizainu.
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Teritorija, kurā var ceļot
bez robežkontroles.

Banknošu dizains ir veltīts
periodiem Eiropas arhitektūrā.

Lielākā valsts
pēc iedzīvotāju
skaita
ir Vācija,
mazākā —
Malta.

Eiropas Savienības pamatā
ir kopīgas vērtības

BRĪVĪBA T

83,02 milj.
Illustrations

316 km
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~514 tūkst.

SOLIDARITĀTE
Eiropas Savienības
Padome

Dalībvalstu balss, 27 ES
dalībvalstu ministru sanāksme.
Pieņem lēmumus par rīcību
konkrētās jomās, saskaņo
budžetu.

Eiropas Parlaments
ES pilsoņu vēlēta
institūcija, pieņem
ES likumus, budžetu.

__________________
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Eiropas Komisija

Izpildvara, pārstāv un
aizstāv ES kopējās intereses,
ierosina jaunus likumus.

Galvenās
institūcijas

CIEŅA

2012. gadā
Eiropas Savienība
saņēma Nobela Miera
prēmiju par miera
un izlīguma,
demokrātijas un
cilvēktiesību
veicināšanu
Eiropā.
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