LAŬTEMA EU-TERMINARETO

art. de EU-traktatoj

- JURAJ AKTOJ
- leĝaj aktoj
- dekretoj (devigaj por ĉiuj membroŝtatoj)
- direktivoj (devigaj por iuj membroŝtatoj, kiuj ilin aplikos per propraj aktoj)
- decidoj (devigaj por specifaj civitanoj)
- rajtigitaj aktoj (eŭropaj dekreto, direktivo, decido) - devigaj
- plenumaj aktoj (eŭropaj dekreto, direktivo, decido) - devigaj
- rezolucioj (rekomendoj aŭ juĝoj) - ne devigaj
- proceduroj

F288-292
F288
F288
F288
F 290
F291
F288, 292
F289, 293-299

- POLITIKAJ FAKOJ
- kompetentecoj (agosfero/agokampo)
- kategorioj de la a.: ekskluziva, dividita, kompletiga
- principoj de la a.: je atribuo, je proporcieco, je decentrigeco(subsidiareco)

F2-6+protokolo
U4-5, F69+2a protok.+18a dekl.

- ekonomiaj, energiaj kaj monaj politikoj
- ekonomiaj politikoj
- energipolitiko
- komunaj komercaj politikoj
- kontokortumo
- libera kaj egalrajta komerco

F119-121, 124-125
F122-123, 194
F206-207
U13 -F285-287
U3.5

- eŭro
- EMU (Ekonomia kaj Mona Unio)
- ESCB (Eŭropa Sistemo de Centraj Bankoj)
- Eŭropa Centra Banko (ECB)
- eŭrogrupo, eŭroareo
Prezidanto de la eŭrogrupo daŭras 2,5 jarojn

U3.4 F119-126, 134-135
F127-132
F127-133
U3.4, F136-138+protokolo
aldona protokolo

- komuna ekstera kaj defenda politiko
- Alta Reprezentanto pri eksteraj aferoj kaj sekurecpolitiko - daŭras 5 jarojn

U18, 21-41

- ekstera politiko
- EEAS (Eŭropa Ekstera AgadServo)
- kunlaborado por la disvolvo kaj humaneca helpo
- privilegiaj rilatoj kun la najbaraj landoj

U27
F208-211, 214
U8

- defenda politiko
- EDA (Eŭropa Defenda Agentejo)
- defenda kaj sekureca komunaj politikoj
- konstanta strukturita kunagado (EU-kerno de komuna defendo)
- solidareca klaŭzo

U27+protokolo, 42.3, 45
U24-46
U42, 46+protokolo
U42.7 F222

- internaj politikoj
- daŭrigebla evoluo
- dungadaj politikoj
- harmoniigo (imposta kaj fiska)
- intensigita kooperado (firmigita kunagado de almenaŭ 9 membroŝtatoj)
- komerco - konkurenco
protektado de la konsumantoj
- konverĝo (kriterioj de)
- libera moviĝo
azilo
- lingva reĝimo
- mediprotektado
- sanprotektado
- sociala sekureco, sociala helpo kaj solidareco

U3.3
F145-150, 162
F110-113
U20, F326-334
U3.3 F101-108+ protokolo
F169
F114-118
Ĉ45 U3.2 F20.2, 21, 45, 48, 77-80
aldonita protokolo
F342
Ĉ37 U3.3 F11, 191
Ĉ35 F168
Ĉ34 U3.5 F145-164, 222

- FUNKCIADO
- administra tribunalo (de la publika funkcio)
- aliĝo kaj malaliĝo de eŭropaj landoj
- demokratio • partoprena (propono popola)
• reprezenta
- eŭropunia civitaneco
- eŭropunia ŝtato, EU-ŝtato, membroŝtato (de EU)
- homaj rajtoj
- juĝa kaj polica kunlaborado
- jura personeco de la Unio
- revizio de la traktatoj
- unio je pluraj rapidoj, u. je variigebla geometrio, u. je samcentraj cirkloj

F257, 270
U49, 50
U11 F 24
U10
Ĉ39, 40 U9, 24.3 F20-23
--U3.5, F19
F81-86
U47
U48
---------

- simboloj ne oficialaj: moto (Unuiĝinte en diverseco), himno (Odo al ĝojo), standardo, Eŭropa tago (9a de majo)
- INSTITUCIOJ
- Eŭropa Unio (EU), Eŭropunio
- Komitatoj (konsultaj)
- K. de regionoj
- financa kaj ekonomia K. - angle ECOFIN
- ekonomia kaj sociala K. - angle EESC

U13.4 F300, 305-307
F134
U13.4 F300-304

- Konsilioj
- Eŭropa K. (de Ŝtatestroj kaj Ĉefministroj - EKN)
• Prezidanto de EKN - daŭras 2,5 jarojn
- K. de EU (de la fakministroj - KEU)
• Prezidanto de KEU – duonjara kaj rotacia

U15 F235-236
U15.6
U16 F237-243+deklaro 7a
U16.9, F236+dekl.9a

- decidaj plimultoj
• EKN-plimulto: kvalifikita U15.5,16.4 F298.2, per konsento U15.4 aŭ je unuanimeco
• KEU-plimulto: simpla F238.1, kvalifikita F238.2 aŭ je unuanimeco
• malplimulto blokiga (EKN kaj KEU)
- Eŭropa Komisiono (EKM) - registaro, kiu daŭras 5 jarojn
• Prezidanto de EKM
• Eŭropa Komisionano (EKM-ano) – preskaŭ EU-ministro
- Eŭropunia Kortumo (EUK) - sidejo en Luksemburgo
• jura apelacio
• jurisdikcio
• supereco de la komunuma juro
- Eŭropa Mediaciisto (EM) – daŭras 5 jarojn
• apelacirajto
- Eŭropa Parlamento (EP)
• peticirajto

U14.2, F235.1
F223, 293
U16.4 F238.3
U17 F244-250
U14 F244-250
U17
U19 F24, 251-281
F263
F263
deklaro 17a
Ĉ43
F20, 24, 228
U14 F223-234, 294
F20, 24, 227

referencoj al jenaj EU-traktatoj: - Ĉ= ĈFR=Ĉarto de Fundamentaj Rajtoj
- U=TEU=Traktato pri EU
- F=TFEU=Traktato pri Funkciado de EU

ORGANIZOJ DE LA KONSILIO DE EŬROPO
KE=Konsilio de Eŭropo (de ĉiuj Eŭropaj Ŝtatoj)

Ĉ. - preamb.

EKHR= Eŭropa Kortumo pri la Homaj Rajtoj - sidejo en Strasburgo (kadre de KE)

Ĉ. - preamb.

ECHR = Eŭropa Konvencio pri la Homaj Rajtoj

Ĉ. - preamb.

EK - Eŭropa Kortumo (pri Justico)

---

OSCE (Organizo por la Sekureco kaj la Kunagado en Eŭropo)

---

INTERNACIAJ ORGANIZOJ KAJ TERMINOJ
ĈHR=Ĉarto de Homaj Rajtoj de UN
NATO (Nord-Atlantika Traktat-Organizaĵo)
UN (Unuiĝintaj Nacioj)
* Sekurekonsilio de UN
* Internacia Kortumo - sidejo en Aja (kadre de UN)
IMF (Internacia Monda Fonduso)
MNP (Malneta Nacia Produkto)

Redaktis: J-K Rinaldo <esperanto.pd@libero.it>
Estas bonvenaj konsiloj kaj plibonigoj
Por pli ampleksa listo de EU-terminoj bv viziti la “EUa glosaro” de Raymond Gérard
http://docs.google.com/View?docid=dgh4mq6j_3dd7s6j
Tiu glosaro estas fakte la esperantigo de
- la oficiala glosaro de EU: http://europa.eu/scadplus/glossary/comitology_en.htm
- la oficiala ĵargono de EU: http://europa.eu/abc/eurojargon/index_en.htm

U3.5
U42.2.7
---

