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Světová integrační seskupení
Pracovní list
1) Rozděl mezinárodní organizace z hlediska charakteru a z hlediska působnosti.
2) Zařaď dané organizace do tvého členění: EU, NATO, BRICS, NAFTA, OSN, SNS,
CEFTA.
3) Uveď alespoň dvě výhody a alespoň jednu nevýhodu integračního procesu.
4) Přiřaď správné charakteristiky k jednotlivým stadiím integrace:
a) Politická unie
b) Celní unie
c) Společný trh
d) Volný obchod
e) Ekonomická unie
I) volný pohyb zboží, kapitálu, pracovních sil a služeb
II) sjednocení ekonomické politiky, zavedení společné měny
III) odstranění překážek obchodu pouze uvnitř organizace
IV) sjednocení zákonodárství, zahraniční politika, úplné propojení
V) odstranění překážek obchodu uvnitř organizace a společná obchodní
politika vůči nečlenským zemím
5) Přiřaď správné charakteristiky k jednotlivým orgánům EU:
a) Parlament
b) Rada EU
c) Evropská rada
d) Komise EU
I)

II)
III)
IV)

nemá stálé členy, koordinuje hospodářskou politiku členských států,
vymezuje zahraniční a bezpečnostní politiku a uzavírá mezinárodní
smlouvy,
členové jsou voleni přímou volbou v členských zemích, schvaluje rozpočet
a ve vymezených oblastech zákony
je orgánem iniciativním, výkonným a kontrolním - navrhuje nové právní
předpisy, dohlíží na dodržování práv.
hlavy států nebo premiéři a předseda Komise a od prosince 2009 Herman
Van Rompuy.
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6) Jaké funkce v EU zastávají:
a) Štefan Fille
b) Herman Van Rompuy
c) José Barroso
7) V kterých evropských městech zasedají jednotlivé orgány EU?
8) Jak se jmenuje nejvyšší orgán OSN a kde zasedá?
9) Jakou funkci zastává v OSN Ban Ki Moon?
10) Vyjmenuj stálé členy bezpečnosti OSN?
11) Proč má VS OSN celkem malé pravomoci?
12) Jakým klíčem se řídí podíl členských států na rozpočtu OSN?
13) Kolik má OSN členských států a který byl poslední v roce 2011?
14) Jaký byl původní význam NATO a jaký je současný cíl?
15) Co víš o organizacích SNS, BRICS, G8, Rada Evropy.

Řešení:
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1 ) vojensko-politické nebo ekonomické, regionální nebo globální
2) vojensko-politické – NATO, BRICS, OSN, SNS
ekonomické – EU, NAFTA, CEFTA, SNS
globální – OSN
3) výhody
- proces propojování trhů do větších celků, odstranění obchodních bariér mezi
státy – územní specializace ⇒ nižší ceny, vyšší konkurenceschopnost ⇒ možnost
rozvoje, růst zisků
- snadnější reakce na nepříznivé ekonomické vlivy vlivy (krize, válečné
konflikty, aj.)
nevýhody – ztráta části státní suverenity
4)

a – IV, b – V, c – I, d - III , e – II

5)

a – II, b – III, c – IV, d – III

6)

a) český eurokomisař
b) předseda Evropské rady
c) předseda Evropské komise

7)

Evropská rada, Rada EU, Komise EU - Brusel
Parlament EU - Štrasburg

8)

Valné shromáždění – New York

9)

Generální tajemník OSN

10)

Čína, Francie, Rusko, Spojené království, USA

11)

Jeho rezoluce a usnesení nejsou pro členské státy závazná, mají pouze charakter
doporučení.

12)
13)

Podle výše HDP
193, Jižní Súdán

14)

V r. 1949 jako reakce na sovětský blok (pomoc při napadení – Sověty a jejich
satelity).
Dnes - obrana členských států před vnější agresí.
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15)

SNS - vzniklo na podzim 1991 jako volný svazek postsovětských států. Organizace
nemá příliš nadstátních pravomocí, její význam je tak spíše symbolický ve smyslu
návaznosti na SSSR.
BRICS - hospodářské uskupení Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jižní Afriky. Z původně
nesouvislé skupiny, „vynalezené“ ekonomy a novináři, se BRICS mění v úžeji spjatý
blok, který svůj hospodářský potenciál chce využít i geopoliticky
G8 - sdružení osmi takzvaně nejvyspělejších států světa (Francie, Itálie, Japonsko,
Kanada, Německo, Rusko, Spojené království a USA. G8 je neformální sdružení, na
ministerských setkáních se probírají záležitosti společného zájmu i globálního
významu.
Rada Evropy - je mezivládní organizace sdružující v současné době 47 zemí (všechny
evropské státy kromě Běloruska, Vatikánu a 6 sporných území).
Jedním z hlavních prvních úspěchů bylo dojednání a uzavření Úmluvy o ochraně
lidských práv a základních svobod v roce 1950, která je právním základem činnosti
Evropského soudu pro lidská práva. Členové RE dále spolupracují např. v oblastech
kultury nebo vzdělávání.

