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Упра во у вре ме ка да су не 
са мо на шој зе мљи, већ и дру
гим бал кан ским зе мља ма (др
жа ва ма на ста лим на тлу СФР 
Ју го сла ви је) одо бре ни да љи 
ко ра ци у прав цу при дру жи ва
ња Европ ској уни ји и до би ја њу 
ста ту са кан ди да та, те по ста ја њу 
ње ним пу но прав ним чла ном, у 

вре ме ка да су се на ши над ле
жни др жав ни ор га ни на шли 
пред до но ше њем суд бо но сних 
од лу ка о европ ским ин те гра ци
ја ма Ср би је по чет ком де цем бра, 
у из да њу ре но ми ра ног из да ва ча 
''Ре ви цон'' из Са ра је ва по ја ви
ла се за ни мљи ва мо но граф ска 
сту ди ја под на сло вом : ''Европ
ска уни ја – осни ва ње и раз вој'' 
ауто ра проф. др Не вен ка Ми си
те. Зна чај ове књи ге је тим ве
ћи јер се по след њих го ди на ова 
нај зна чај ни ја ре ги о нал на ин те
гра ци ја на шла у еко ном ској и 
мо не тар ној кри зи ко ја пре ти да 
пот ко па ње не те мељ не прин ци
пе што не из о став но во ди и све 
че шћим зах те ви ма за ње ну ре
фор му у прав цу ве ће ин те гра
ци је зе ма ља и на чи на од лу чи ва
ња (а то зна чи и ре фор му осни
вач ких ака та Уни је). 

Књи га се све о бу хват но ба ви 
раз ли чи тим аспек ти ма осни ва
ња, раз во ја, де ло ва ња и од лу
чи ва ња  Европ ске уни је и ње
них по је ди них ор га на, њи хо вим 
исто риј ским на ста ја њем и раз
во јем, ор га ни за ци јом и над ле
жно сти ма, те ме ђу соб ним од
но сом по је ди них ор га на Уни је 
са дру гим европ ским ор га ни ма, 
што ће не сум њи во обо га ти ти 
не са мо ино стра ну, већ и до
ма ћу по ли ти ко ло шку, прав ну и 
ме ђу на род ну ли те ра ту ру у овој 
обла сти. Овај је ру ко пис на стао 
као плод ви ше го ди шњег ба вље
ња ауто ра раз ли чи тим пи та њи
ма ко ја се од но се на европ ске 
ин те гра ци је, уоп ште, а по себ но 
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мо гућ но сти ма при дру жи ва ња 
Ре пу бли ке Ср би је овој на зна
чај ни јој ре ги о нал ној по ли тич
кој, еко ном ској, фи нан сиј ској и 
при вред ној ор га ни за ци ји да нас.  

Са др жи на ове књи ге све
о бу хват но об ра ђу је ма те ри ју 
осни ва ња, раз во ја, ор га ни за ци
је и де ло ва ња Европ ске уни је и 
пред ста вља све о бу хват ну суп
тил ну ана ли зу свих осни вач ких 
ака та од Је дин стве ног европ
ског ак та до Ли са бон ског спо
ра зу ма и по ли ти ке про ши ри ва
ња Уни је у на ред ној де це ни ји. 
Тој основ ној на ме ни аутор је 
при ла го дио на чин, си стем, ме
тод, стил и са др жи ну из ла га ња 
по сма тра не про бле ма ти ке. У 
те жњи да олак ша свим за ин те
ре со ва ним ли ци ма упо зна ва ње 
са овом до ста ди на мич ном, сло
же ном, обим ном и раз у ђе ном 
ма те ри јом аутор је на сто јао и 
у ве ли кој ме ри ус пео да на јед
но ста ван, са вре мен и при сту
па чан на чин из ло жи те о риј ске, 
упо ред но прав не и прак тич не 
аспек те, обе леж ја, ка рак те ри
сти ке нај зна чај ни јих пој мо ва и 
ин сти ту та ве за них за исто риј
ски раз вој, ор га ни за ци ју и де
ло ва ње, те про цес про ши ре ња 
Европ ске уни је и ор га ни за ци
ју и над ле жност ње них ор га на, 
као и њи хов од нос са оста лим 
ор га ни ма у си сте му европ ских 
ин те гра ци ја, те по је ди ним на
ци о нал ним ор га ни ма.  

Це ло куп на ма те ри ја је из ло
же на у пет де ло ва са ви ше по
гла вља ко ји се ло гич но на ста

вља ју у је дин стве ну це ли ну, са 
при ло зи ма и пре гле дом до ступ
не би бли о гра фи је. Овом из ла
га њу прет хо ди ''Увод ни део'' 
у ко ме су из ло же ни основ ни и 
нај зна чај ни ји слу ча је ви слу ча
је ви ре ша ва ни пред Европ ским 
су дом, те основ не ме то до ло шке  
на по ме не у ве зи са ма те ри јом 
пра ва европ ске уни је.  

Пр ви део као што је и ло
гич но но си на зив :'' На ста нак 
и раз вој европ ских за јед ни ца'' 
(стр. 4392). На овом ме сту 
аутор кроз сле де ћа по гла вља : 
1) Осни ва ње европ ских за јед
ни ца и ин сти ту ци о нал на кон со
ли да ци ја, 2) Кључ ни мо мен ти 
по чет ног пе ри о да и 3) Ожи вља
ва ње ин те гра ци о ног про јек та 
де таљ но из ла же прав ни раз вој 
и ре а ли за ци ју иде ја о фор ми
ра њу за јед нич ке европ ске од
брам бе не по ли ти ке  до  пр вих 
европ ских ор га ни за ци ја по сле 
Дру гог свет ског ра та у ви ду : 
Европ ске за јед ни це за угаљ и 
че лик, Европ ске еко ном ске за
јед ни це и Европ ске за јед ни це 
за атом ску енер ги ју. При то ме 
аутор по ла зи од схва та ња да 
јед ну од до ми нант них цр та са
вре ме ног  раз во ја Евро пе 20. 
ве ка пред ста вља кон стан тан 
про цес уске еко ном ске, по ли
тич ке и вој не са рад ње. Основ
ни са др жа ји та квих про це са се 
на ла зе у по став ци да су окви ри 
на ци о нал них др жа ва не до вољ
ни за оси гу ра ње не сме та ног 
при вред ног раз во ја Евро пе и 
ње них др жа ва, те да је у ин те
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ре су бр жег при вред ног раз во ја 
да се ство ри ши ри при вред ни 
про стор ко ји би омо гу ћио бр зи 
еко ном ски раз вој и ра ци о нал ну 
по де лу ра да на про стра ној ре
ги о нал ној осно ви.

Пр ви ин те гра ци о ни про це
си у Евро пи су се од но си ли на 
по ли тич ку ин те гра ци ју др жа ва 
већ по сле Пр вог свет ског ра та 
и по ку ша је да се пре ва зи ђе све 
ве ћа раз ли ка Евро пе у од но су на 
бр зи ин ду стриј ски и при вред ни 
успон САД, те да се ре ше све 
на го ми ла не те шко ће по ли тич
ких пре ви ра ња ко је су на ста ле 
по сле Вер сај ског ми ров ног уго
во ра. Тај ''Па не вроп ски по крет'' 
ути цао је на ве ли ки број др жав
ни ка у број ним европ ским др
жа ва ма ко ји су те жи ли фе де ра
ци ји за пад но е вроп ских др жа ва, 
а не не кој про стој над на ци о нал
ној, над др жав ној тво ре ви ни.

При вред но ује ди ња ва ње 
Евро пе, до ду ше у обла сти про
из вод ње и про ме та угља и че
ли ка  за по чи ње са ства ра њем 
Европ ске за јед ни це за угаљ 
и че лик 1950. го ди не. На овај 
на чин су ожи во тво ре не  иде је 
Шу ма но вог пла на да би на кон 
не ко ли ко го ди на на ба зи по
зи тив них ис ку ста ва ове пр ве 
европ ске ре ги о нал не при вред не 
ин те гра ци је до шло до ства ра ња 
Европ ске еко ном ске за јед ни це 
1957. го ди не у Ри му. Исте го
ди не је фор ми ра на и Европ ска 
за јед ни ца за атом ску енер ги ју 
(Еуро а том). Европ ска еко ном
ска за јед ни ца (ЕЕЗ) је при мар

но осно ва на у ци љу фор ми ра ња 
и учвр шће ња за јед нич ког тр жи
шта ка пот пу ном ускла ђи ва њу 
еко ном ских по ли ти ка др жа ва 
чла ни ца, ка ко би се уна пре дио 
рав но ме ран раз вој при вред них 
де лат но сти, ста лан и урав но
те жен при вред ни  раз вој, ве ћа 
ста бил ност, бр жи по раст жи
вот ног стан дар да и бли ски од
но си ме ђу европ ским др жа ва ма 
ко је су у Дру гом свет ском ра ту 
би ле на су прот ним по зи ци ја ма. 

Ка ко је то у Пре ам бу ли уго
во ра о осни ва њу ЕЕЗ на ве де но 
свр ха ове европ ске еко ном ске 
ин те гра ци је је ''уна пре ђе ње жи
вот них и рад них усло ва љу ди, 
еко ном ски и дру штве ни на пре
дак зе ма ља, стал на екс пан зи ја, 
урав но те же на тр го вин ска раз
ме на и оства ре ње бли же за јед
ни це – је дин стве ног при вред
ног про сто ра и по де ле ра да''. 
По след њих де це ни ја (по себ но 
по сле рас па да Со вјет ског са
ве за и СФР Ју го сла ви је) де ве
де се тих го ди на 20. ве ка до ла зи 
до при сту па ња ви ше дру гих др
жа ва овој европ ској ин те гра ци
ји до че га су до ве ли из ме ње ни 
по ли тич ки и еко ном ски усло ви 
на европ ском тлу. При то ме су 
у Ко пен ха ге ну усво је ни кри те
ри ју ми за при сту па ње ЕЕЗ као 
што су : де мо кра ти ја, прав на 
др жа ва, људ ска пра ва и за шти та 
ма њи на, уз еко ном ске кри те ри
ју ме, тр жи шна при вре да и спо
соб ност при вре де да се су о ча ва 
са кон ку рен ци јом и кре та њем 
на уну тра шњем тр жи шту. 
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По сле пре гле да исто риј ског 
раз во ја европ ских ин те гра ци ја, 
аутор у дру гом де лу под на зи
вом :'' Кон сти ту и са ње Европ
ске уни је и до град ња устав ног 
окви ра'' (стр. 93184) да ље у 
сво јој мо но граф ској сту ди ји 
де таљ но из ла же и ана ли зи ра 
основ не европ ске прав не из во
ре – осни вач ка ак та као што су: 
1) Уго вор о Европ ској уни ји, 2) 
Уго вор из Ам стер да ма (до град
ња устав ног окви ра), 3) Спо ра
зум из Ни це и 4) Устав Евро пе. 
На овом ме сту су де таљ но ана
ли зи ра ни дру штве ни, еко ном
ски и по ли тич ки усло ви у вре ме 
до но ше ња ових прав них ака та 
(осни вач ких уго во ра), са др жи
на, ор га ни за ци о на струк ту ра 
европ ских ин те гра ци ја, на чин 
до но ше ња од лу ка, обим над ле
жно сти и овла шће ња по је ди них 
европ ских ор га на (Европ ски 
пар ла мент, Са вет, Европ ски са
вет, Ко ми си ја, Суд, Фи нан сиј
ски суд, Ом буд сман, Европ ска 
цен трал на бан ка и са ве то дав на 
те ла), те по јам, вр сту и прав ну 
при ро ду ака та свих на ве де них 
ко му ни тар них ин сти ту ци ја. 
При то ме су ре ше ња из по је ди
них прав них ака та ме ђу соб но 
до во ђе на у ве зу у сми слу њи хо
вих пред но сти, од но сно не до
ста та ка. Та ко су на овом ме сту 
из ло же ни сле де ћи ак ти : Је дин
стве ни европ ски акт, Уго вор 
из Ма стрих та из 1992. го ди не 
(са на во ђе њем но ви на ко је овај 
уго вор до но си), Уго вор из Ам
стер да ма из 1997. го ди не, Аген
да 2000 из 1997. го ди не, Уго

вор из Ни це из 2000. го ди не и 
Европ ски устав из 2004. го ди не. 

По себ ну па жњу је аутор у 
сво јој мо но граф ској сту ди ји 
по све тио но вим ре ше њи ма ко
ја пред ви ђа Ли са бон ски уго вор 
из 2007. го ди не. То је те ма из
ла га ња у тре ћем де лу овог ра да 
под на зи вом :''Ре кон струк ци ја 
устав ног окви ра – Ли са бон ски 
уго вор'' (стр. 185324). То је 
нај о бим ни ји и са др жин ски нај
зна чај ни ји део из ла га ња про фе
со ра Ми си те ко ји је ову ма те ри
ју струк ту рал но из ло жио кроз 
сле де ћа по гла вља: 1) Из ра да и 
усва ја ње Ли са бон ског уго во ра, 
2) Ге не рал ни при каз уго во ра 
(са пре гле дом кључ них но ви
на и основ ним по став ка ма ре
ви зи је осни вач ких уго во ра, 3) 
Устав ни оквир, 4) За јед нич ке 
по ли ти ке ( у обла сти као што су 
сек тор ска по ли ти ка, по ли ти ка 
хо ри зон тал ног ка рак те ра и по
ли ти ка усме ре на ка гра ђа ни ма 
Уни је), 5) Ин сти ту ци је Уни је 
(где су по себ но ана ли зи ра ни 
по јам, ка рак те ри сти ке, са став, 
одр га ни за ци ја, над ле жност 
и де ло ва ње ор га на Уни је као 
што су : Европ ски пар ла мент, 
Европ ски са вет, Са вет, Ко ми
си ја, Суд и њи хов од нос пре ма 
на ци о нал ним пар ла мен ти ма, 
6) Прав ни си стем (за ко но дав ни 
по сту пак до но ше ња од ре ђе них 
ака та Уни је, струк ту ра и из во
ри прав них ака та и 7) струк ти ра 
Европ ске уни је да нас.

У овом де лу су по себ но зна
чај на из ла га ња ко ја се од но се 
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на нај зна чај ни је но ви не и ре ше
ња у де ло ва њу и ор га ни за ци ји 
Европ ске уни је ко ји ма она до
би ја над на ци о нал ни и над др
жав ни ка рак тер. Ме ђу овим но
ви на ма се по себ но ис ти чу : 1) 
уво ђе ње функ ци је пред сед ни
ка Европ ске уни је, 2) уво ђе ње 
функ ци је ви со ког пред став ни ка 
за спољ не по сло ве и без бед но
сну по ли ти ку са пре ро га ти ва ма 
ми ни стра спољ них по сло ва, 3)  
уво ђе ње ква ли фи ко ва не ве ћи не 
у про це су од лу чи ва ња у обла
сти ими гра ци ја, по ли циј ске и 
суд ске са рад ње, функ ци он си а
ња слу жби од оп штег еко ном
ског ин те ре са, ин те лек ту ал не 
сво ји не, по ли ти ке у обла сти 
све ми ра, енер ги је итд, 4) оја
ча ње над ле жно сти Европ ског 
пар ла мен та оп штим про ши ри
ва њем про це ду ре са о длу чи ва
ња у за ко но дав ној обла сти, 5) 
пра во гра ђа на Европ ске уни је 
на ко лек тив ну ини ци ја ти ву и 6) 
чвр сто ре фор ми са ње вред но сти 
Европ ске уни је. 

Та ко са да глав не ор га не 
Европ ске уни је чи не : 1) Европ
ски пар ла мент, 2) Са вет, 3) Ко
ми си ја, 4) Суд и 5)  Ра чу но вод
стве ни суд. Као по моћ ни ор га
ни ове европ ске ин те гра ци је 
сма тра ју се : 1) Еко ном ски и 
со ци јал ни од бор и 2)  Европ ска 
ин ве сти ци о на бан ка. У овом 
де лу из ла га ња се по себ но уоча
ва ју спе ци фич но сти ко ји се од
но се на де ло ва ње Европ ског 
пар ла мен та, као нај зна чај ни јег 
ор га на европ ских ин те гра ци ја. 

При то ме је по себ на па жња по
све ће на за ко но дав ној, фи нан
сиј ској (бу џет ској), кон трол ној 
(над зор ној) над ле жно сти, али 
и пи та њи ма гла са ња о не по ве
ре њу Ко ми си ји. Ин те ре сант но 
јер из ла га ње ко је се од но си на 
ана ли зу слич но сти и раз ли ка 
из ме ђу на ве де них над ле жно сти 
Европ ског пар ла мен та и исто
вр сних над ле жно сти на ци о нал
них пар ла ме на та у др жа ва ма 
чла ни ца ма Европ ске уни је, од
но сно над ле жно сти исто вет них 
ор га на у ме ђу на род ним ор га
ни за ци ја ма (Ује ди ње не на ци је, 
Арап ске ли ге). По след њи део 
из ла га ња на овом ме сту се од
но си на де ло ва ње пар ла мен та 
и у оста лим обла сти ма сво јих 
над ле жно сти као што су : 1) со
ци јал на по ли ти ка, 2) за шти та 
пра ва же на, 3) здрав стве на за
шти та, 4) за шти та жи вот не сре
ди не и 5) пра во на пе ти ци је.

Про цес до но ше ња од лу ка у 
окви ру Европ ске уни је та ко ђе 
за вре ђу је па жњу ауто ра у овом 
де лу мо но граф ске сту ди је. У 
овом де лу су из ло же ни по јам, 
вр сте и ка рак тер прав них ака та 
ко ји се до но се у окви ру Европ
ског пар ла мен та. Ов де се раз ли
ку ју две вр сте та квих ака та. То 
су : 1) оба ве зни ак ти (где спа
да ју уред бе, ди рек ти ве  и  од
лу ке), 2) нео ба ве зни ак ти (где 
спа да ју пре по ру ке и ми ше ња) 
и 3) ак ти sui ge ne ris. У окви ру 
од лу ка ко је до но си овај нај зна
чај ни ји европ ски ор ган из два ја
ју се по свом зна ча ју, при ро ди 



СПМброј4/2011,годинаXVIII,свеска34. стр.493500.

498

и ка рак те ру : ин тер не од лу ке, 
пре по ру ке и ми шље ња. Дру ги 
део из ла га ња је по све ћен са мој 
про це ду ри пред ла га ња и до но
ше ња од го ва ра ју ћих од лу ка и 
уло зи по сла ни ка у пар ла мен ту, 
од но сно по је ди них ње го вих ор
га на (од бо ра), на чи ну и тех ни
ка ма гла са ња, као и по себ ним 
слу ча је ви ма до но ше ња од лу ка 
(при гла са њу о бу џе ту и из гла
са ва њу не по ве ре ња ко ми си ји).

По ред за ко но дав не над ле
жно сти ко ја кра си сва ки пар ма
мент на ци о нал ног или над на
ци о нал ног ка рак те ра, по себ но 
је за па же на уло га Европ ског 
пар ла мен та у спољ ној по ли ти
ци Европ ске уни је. На овом ме
сту је ана ли зи ра но ви ше пи та ња 
где су кри тич ки ин тор ни ра ни 
ста во ви о по је ди ним ак тив но
сти ма ове вр сте. На пр вом ме
сту ов де је де таљ но и пре глед но 
из ло же на европ ска по ли тич ка 
са рад ња у окви ру је дин стве
ног Европ ског ак та, те спољ на 
по ли ти ке ЕУ пре ма по је ди ним 
осни вач ким ак ти ма. Ту су по
себ но апо стро фи ра ни уго во ри 
из Ма стрих та и Ам стер да ма. 

Дру ги део овог ин те ре сант
ног из ла га ња се од но си на три 
мо жда и нај зна ча ни ја спољ
но по ли тич ка по ља де ло ва ња 
Европ ске уни је. То су : 1)  ак
тив но сти Европ ске уни је у ре
ша ва њу ју го сло вен ске кри зе де
ве де се тих го ди на про шлог ве ка, 
2) ак тив но сти ЕУ у пред ме ту 
при сту па ња Тур ске Европ ској 
уни ји и 3) ак тив но сти ЕУ у 

обла сти за шти те људ ских пра ва 
у све ту где је  по себ но ак тив
но уче шће ове европ ске ор га
ни за ци је за бе ле же но у Ср би ји, 
Ма ро ку, Ке ни ји, Бур ми, Ки ни и 
Ал жи ру. И као што је ло гич но, 
ово из ла га ње аутор ка за вр ша
ва ана ли зом прав ца де ло ва ња 
европ ске спољ не и  без бед но
сне по ли ти ке сход но ре ше њи ма 
из Уго во ра из Ли са бо на ко ји је 
де цем бра 2009. го ди не сту пио 
на сна гу чи ме је по тен ци ра на 
ак тив ност но во у ве де них функ
ци ја – пред сед ни ка Европ ске 
уни је и Ви со ког пред став ни ка 
за спољ ну по ли ти ку и без бед
ност – ''ше фа'' европ ске ди пло
ма ти је.

Че твр ти део по сма тра не мо
но гра фи је но си на зив: ''Ши ре
ње Европ ске уни је и се ди ште 
ин сти ту ци ја и те ла'' (стр. 325
347) се ба ви ана ли зом ви ше 
кру го ва у ко ји ма се ова европ
ска ин те гра ци ја ши ри ла по ље 
сво га де ло ва ња при је мом но вих 
зе ма ља у сво је окри ље. Ту су 
ана ли зи ра ни дру штве ни, по ли
тич ки и еко ном ски усло ви : 1) 
пр вог кру га ши ре ња у пе ри о ду 
19731981. го ди не, 2) дру гог 
кру га ши ре ња 1981. и 1986. го
ди не, 3) тре ћег кру га ши ре ња 
1995. го ди не и 4) че твр тог кру
га ши ре ња 2004 и 2007. го ди не 
где се про блем ски ана ли зи ра и 
по ста вља пи та ње мо гућ но сти 
и да љих до ме та сле де ћег пе тог 
кру га ши ре ња Европ ске уни је 
на зе мље За пад ног Бал ка на, са 
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по себ ним освром на про блем 
Тур ске и ње ног члан ства. 

По след њи пе ти део ове књи
ге но си на зив : ''Европ ска уни ја  
као ин те гра ци о ни про цес'' (стр. 
349378) пред ста вља за вр шну 
ана ли зу број них пи та ња ко
ја су ве за на за осни ва ње, над
ле жност и де ло ва ње Европ ске 
уни је да нас и ње не мо гућ но сти 
у бу дућ но сти. По себ ну па жњу 
је аутор у овом де лу сво га из
ла га ња по све тио ана ли зи ра њу 
Европ ске уни је као за јед ни це 
sui ge ne ris  где при по сма тра њу 
ње не прав не при ро де, су прот
ста вља схва та ња и ар гу мен те о 
ње ном кон фе де рал ном ка рак те
ру ти па ''ко мон вел та'' и ње них 
фе де рал них пер спек ти ва. Ту су 
сво је ме сто на шла и из ла га ња 
о ана ли зи Европ ске уни је као 
ви ше слој не струк ту ре, по себ но 
у све тлу све ве ћих еко ном ских 
и фи нан сиј ских раз ли ка из ме
ђу по је ди них зе ма ља чла ни ца 
Уни је по след њих го ди на.

На кра ју аутор за кљу чу је да 
је Европ ска уни ја са ње ним ор
га ни ма од по чет ка ин сти ту ци
о нал ног по ве зи ва ња др жа ва у 
Евро пи до да нас про шла ви ше 
фа за. При то ме је  до да нас за
др жа на и стал но уна пре ђи ва на 
за ко но дав на, фи нан сиј ска, кон
трол на (над зор на)  над ле жност 
ње них по је ди них ор га на. Про
цес од лу чи ва ња у Европ ском 
пар ла мен ту је  че сто кри ти ко
ван  због ње го ве огра ни че не 
над ле жно сти бу ду ћи да се нај
ве ћи део од лу ка до но си у Са ве

ту на пред лог Ко ми си је. Та кав 
Са вет не ма пот пу ни де мо крат
ски ка рак тер и ле ги ти ми тет, 
а прав ни ак ти ко је он до но си 
ди рект но се при ме њу ју у др
жа ва ма чла ни ца ма. То се че
сто озна ча ва као ''де мо крат ски 
де фи цит'' Европ ске уни је. За 
раз ли ку од по чет них го ди на ка
да Са вет ни је био у оба ве зи да 
при хва ти или упу ти од го вор на 
при го во ре и ми шље ња Европ
ског пар ла мен та, по сле из вр ше
не ре ви зи је осни вач ких уго во ра 
да нас је знат но по ја ча на уло га 
Пар ла мен та  са да ко ји мо же да 
од ба ци или из ме ни са став Са
ве та. Ипак ко нач ну од лу ку увек 
до но си Са вет.

Као пред став ник ви ше од 
490 ми ли о на гра ђа на Евро
пе пар ла мент  у прак си де лу је 
ви ше као спо на из ме ђу на ро да 
др жа ва чла ни ца Европ ске уни
је и европ ске вла сти у Бри се лу. 
За то је  ре ша ва ње пи та ња из 
сва ко днев ног жи во та гра ђа на 
Уни је као што су : за шти та по
тро ша ча, здрав стве на за шти та, 
за шти та жи вот не сре ди не по
ста ло део сва ко днев не прак се 
чла но ва Европ ског пар ла мен та. 
Та ко ђе је Европ ски пар ла мент 
био ве о ма ак ти ван у про те клом 
пе ри о ду и при ли ком за у зи ма ња 
ста во ва о ва жним спољ но по
ли тич ким пи та њи ма Европ ске 
уни је (па је та ко де ве де се тих 
го ди на про шлог ве ка ак тив но 
уче ство вао и у ре ша ва њу су
ко ба на про сто ру бив ше СФР 
Ју го сла ви је). Уго во ром из Ли
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са бо на оја ча не су над ле жно сти 
Европ ског пар ла мен та оп штим 
про ши ри ва њем про це ду ре од
лу чи ва ња у за ко но дав ној обла
сти. Ипак ствар ни зна чај Европ
ског пар ла мен та се не мо же 
са мо оце њи ва ти на осно ву из
ри чи тих и прав ним ак ти ма ЕУ 
утвр ђе них над ле жно сти. Оно је 
и ве о ма ак тив но те ло  у за у зи
ма њу ва жних ста во ва о број ним 
уну тра шњим пи та њи ма Европ
ске уни је и ди рект ним ве за ма 
са пар ла мен ти ма др жа ва чла ни
ца Уни је. То је за пра во ин сти
ту ци ја ко ја стал но на пре ду је и 
ко ја је одав но пре ра сла уло гу 
ко ја му је пр во бит но би ла да та 
осни вач ним ак том. 

У из ла га њу ове ве о ма сло же
не и обим не ма те ри је ко ја је ве
за на за Европ ску уни ју и ње не 
ор га не, аутор је ве што ко ри стио 
сву рас по ло жи ву ино стра ну (и 
у ма њој ме ри до ма ћу) ли те ра
ту ру, као и ак ту ел ну прак су што 
овом де лу да је ве ли ку прак тич
ну и упо тре бу вред ност. Рад је 
пи сан јед но став ним и ра зу мљи
вим струч ним је зи ком, ла ким 
и до па дљи вим сти лом што га 
чи ни из у зет но по год ним за по и
ма ње и раз у ме ва ње по сма тра не 
ма те ри је. По сво јој са др жи ни, 
оби му и на чи ну тре ти ра ња, као 
и про ду бље но сти по сма тра них 
те ма, уоче ним пи та њи ма и про
бле ми ма, као и да тим од го во ри
ма и на чи ном њи хо вог пре ва зи
ла же ња, то је је дан ана ли тич
косин те тич ки ства ра лач ки рад 
ко ји од ра жа ва не са мо ви сок 

сте пен по зна ва ња ма те ри је из 
обла сти европ ских ин те гра ци ја 
и пра ва Европ ске уни је, већ и 
из ван ре дан пе да го шки при ступ. 

Ове од ли ке уз по сто ја ње 
број них ори ги нал них гле ди шта 
ауто ра у те о риј ском и прак тич
ном раз ре ша ва њу по је ди них 
пи та ња из обла сти ор га ни за
ци је, над ле жно сти и де ло ва ња, 
те исто риј ског раз во ја и при
ро де прав них ака та Европ ског 
пар ла мен та и ње го вог од но са 
са дру гим ор га ни ма чи не овај 
рад не са мо ин те ре сант ним и 
ко ри сним за сва ког чи та о ца, 
већ и по доб ним за обра зо ва ње 
свих ко ји се у шко ло ва њу или 
у струч ном уса вр ша ва њу или у 
сва ко днев ном ра ду су сре ћу са 
овом ма те ри јом, па га пре по ру
чу је мо нај ши рој чи та лач кој јав
но сти. 
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