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Que é a Unión Europea

Organización internacional formada

través dunha serie de acordos

económico. Hoxe en día son 28 paíseseconómico. Hoxe en día son 28 países

É unha organización relativamente

2ª guerra mundial co fin de terminar

fundadores querían unha Europa pacífica,

Unión Europea?

formada por seis países europeos a

acordos de carácter social, político e

países.países.

relativamente nova pois xurdiu despois da

terminar cos conflitos. Os seus primeiros

pacífica, unida e próspera.



SÍMBOLOS DA UNIÓN EUROPEA

O seu lema é UNIDA EN LA DIVERSIDAD

todas as linguas oficiais (alemán, inglés 

U.E.U.E.

Unidade, solidariedade
armonía 

SÍMBOLOS DA UNIÓN EUROPEA

UNIDA EN LA DIVERSIDAD. Está escrito en 

(alemán, inglés ou letón, entre outros) da 

solidariedade e 



Fins e valores da U.E.

• Garantir a paz e a cooperación

• Mellorar as condicións de vida e traballo

• Facilitar o comercio e a circulación

• Protexer o medio ambiente e os espazos• Protexer o medio ambiente e os espazos

• Alcanzar a igualdade entre países

e valores da U.E.

traballo

circulación de persoas

espazos naturaisespazos naturais

países
Dignidade humana

Libertade
Igualdade

Dereitos humanos 
Democracia 



As institucións comúns

Tres institucións principais participan

Comisión (propón 
novas leis)

Parlamento
as leis xunto ao 

Consello)

Outras institucións:

Consello)

Tribunal de xustiza

Tribunal de Contas

Banco Central Europeo

comúns da U.E.

participan na elaboración das leis na U.E.

Parlamento (aproba 
as leis xunto ao 

Consello)

Consello (decide as 
prioridades políticas 

Consello)
prioridades políticas 

xerais da UE)

Tribunal de Contas

Banco Central Europeo Defensor do Pobo



Mercado único, zona 

O euro (€) é a moeda oficial

países que usan a moeda son coñecidos

ou eurozona.ou eurozona.

Vantaxes:

2ª moeda internacional despois do dólar

Viaxes e compras noutros países da U.E

Estabilidade nos prezos.

Mercado único, zona €uro

de 19 dos 28 países da UE. Estes

coñecidos comúnmente como zona do euro

dólar estadounidense.

E coa mesma moeda.



No chamado Mercado Único

outros) poden circular libremente, como

Hai rutas aéreas con boas tarifas.

Mercado único, zona 

Hai rutas aéreas con boas tarifas.

Acceso ilimitado a máis de 500 millóns

Os cidadáns poden vivir, estudar,

país da U.E.

Único, as persoas e servizos (entre

como se estiveran nun mesmo país.

Mercado único, zona €uro

millóns de consumidores.

traballar ou xubilarse en calquera



Países membros da U.E.Países membros da U.E.



Ser cidadán europeo

Vídeo youtube “¿Qué significa ser ciudadano

Más información de la unidad en www.europa.eu

Ser cidadán europeo

ciudadano europeo?”

www.europa.eu



España
1986 despois

Grazas
organización

España na Unión Europea

organización
logrou
modernizar
infraestruturas
participando
desfrutando
mercado

España uniuse á U.E. no ano
despois de anos de reunións.
Grazas á pertenza a esta

organización internacional, España

España na Unión Europea

organización internacional, España
consolidar a democracia,

modernizar a economía, as
infraestruturas e os servizos públicos,
participando da moeda única e
desfrutando dos beneficios do
mercado común.


