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1. Na czym polega proces międzynarodowej integracji gospodarczej i jakie są jego cechy charakterystyczne?
2. Jakie formy integracji można wyodrębnić z punktu widzenia stopnia zintegrowania gospodarek?
3. Jakie były główne przyczyny utworzenia Wspólnot Europejskich?
4. Efekty regionalnej integracji gospodarczej
5. Omów główne cele UE.
6. Omów kategorie i dziedziny kompetencji UE
7. Przedstaw główne zasady tzw. Wzmocnionej współpracy?
8. Jakie są kryteria obowiązujące państwo-kandydata przy ubieganiu się o członkostwo w UE?
9. Omów zakres terytorialny obowiązywania UE.
10. W jakich sytuacjach powinna być przestrzegana (i przez kogo) zasada subsydiarności?
11. Omów różnice pomiędzy głównymi koncepcjami zjednoczenia Europy.
12. Przedstaw ewolucję składu członkowskiego Wspólnot Europejskich.
13. Omów status prawny i skład Rady UE.
14. W czym przejawia się znaczenie Rady UE jako podstawowej instytucji ustawodawczej Unii?
15. Przedstaw zasady podejmowania decyzji przez radę UE. Na czym polegają zmiany proponowane przez
Traktat reformujący?
16. W czym przejawia się specyficzny charakter Komisji Europejskiej jako instytucji UE?
17. Przedstaw podstawowe rozwiązania dotyczące systemu organów sądowniczych w UE.
18. Wymień główne organy doradcze UE.
19. Na czym polegają zasadnicze kierunki zmiany zaproponowane w Traktacie reformującym UE w odniesieniu
do systemu instytucjonalnego UE?
20. Prawo pierwotne i wtórne w UE.
21. Podstawowe akty prawa w I, II i III filarze UE i różnice w ich charakterze prawnym.
22. Wyjaśnij charakter prawny rozporządzenia, dyrektywy i decyzji.
23. Omów zasadę pierwszeństwa prawa unijnego wobec prawa krajowego państw członkowskich.
24. Scharakteryzuj zakres regulacji w dziedzinie rynku wewnętrznego i wskaż na jego podstawowe element.
25. Omów zasady działające na wspólnotowym rynku wewnętrznym.
26. Na czym polegają trudności w rozdzieleniu swobody przepływu usług i swobody przedsiębiorczości?
Dlaczego takie rozróżnienie jest istotne?

27. Jakie kryterium pozwala odróżnić działalność w ramach swobody przepływu pracowników (najemnych) i
działalność gospodarczą na własny rachunek?
28. Z jakich względów pogłębianie liberalizacji w ramach swobody przepływu usług jest istotne?
29. Jaka jest rola Parlamentu Europejskiego w procesie uchwalania budżetu unijnego?
30. Omów tendencje zmian w dochodach i wydatkach budżetu UE
31. Na czym polega rabat brytyjski i czy ma on uzasadnienie w obecnej sytuacji gospodarczej Wielkiej Brytanii?
32. Które państwa są największymi beneficjentami budżetu ogólnego?
33. Jaka jest pozycja netto nowych państw członkowskich UE, jeśli chodzi o ich rozliczenia z budżetem UE?
34. W jakim kierunku ewoluują wydatki z budżetu ogólnego UE w okresie 20014 -2020?
35. W jaki sposób zostały wyeliminowane bariery w handlu wewnątrz wspólnotowym, wynikające z odmiennych
wymogów technicznych obowiązujących w poszczególnych państwach?
36. Czym się różni tzw. podejście sektorowe od tzw. nowego podejścia w odniesieniu do harmonizacji wymogów
technicznych produktów?
37. Czy odmienny poziom stawek VAT w państwach członkowskich UE jest utrudnieniem w handlu wzajemnym
czy nie ma wpływu na strumienie handlu?
38. Dlaczego w UE uzgodniono harmonizację akcyzy na surowce energetyczne i energię elektryczną, a nie np. na
samochody?
39. Dlaczego w okresie powojennym systematycznie maleje znaczenie ceł jako instrumentu ochrony przed
importem do UE?
40. Na czym polega istota środków tzw. protekcji uwarunkowanej i dlaczego wzrasta jej znaczenie w systemie
ochrony przed importem towarów?
41. Porównaj procedury w postępowaniach przeciw nieuczciwym i nadmiernym importem z państw należących
do WTO.
42. Dlaczego rolnictwo jest wspierane w UE w dużo większym zakresie niż inne sektory gospodarki?
43. Jakie są cele WPR i jako one ewoluowały od początku istnienia Wspólnot?
44. Wymień główne rodzaje instrumentów stosowanych w ramach WPR. Jakie są tendencje zmian ich
stosowania?
45. Na czym polegała reforma MacSharry’ego i dlaczego została wprowadzona?
46. Jakie są wady i zalet płatności bezpośrednich w porównaniu z interwencją na rynku artykułów rolnych?
47. W jaki sposób subsydia eksportowe wspierają rozwój rolnictwa w UE i jak zmienia się ich znaczenie? Jakie są
tego przyczyny?
48. Jako można ocenić możliwy wpływ reformy WR z 2003 r. na polskie rolnictwo
49. Wymień cele i instrumenty polityki wspólnotowej w dziedzinie środowiska naturalnego.
50. Czego dotyczy zasada zrównoważonego rozwoju?

51. Czy polityka energetyczna należy do polityk unijnych? Jakie są jej podstawy prawne, cele i instrumenty
52. Omów obszary wspólnej troski Wspólnoty w dziedzinie ochrony środowiska i polityki energetycznej.
53. Na podstawie konkretnych programów podejmowanych w ramach polityk, omów znaczenie UE dla młodego
pokolenia Europejczyków.
54. Dlaczego w dziedzinie badań naukowych, energetyki nie ma całkowicie wspólnej polityki UE?
55. Czego dotyczą kompetencje wyłączne i dzielone w UE
56. Proszę ocenić efekty członkostwa Polski w UE
57. Jakie są warunki uczestnictwa państw w strefie euro?
58. Za i przeciw wejściu Polski do strefy euro?
59. Jakie motywy kierowały państwami członkowskimi WE przy tworzeniu UGiW?
60. Wymień i omów etapy budowy Unii Gospodarczej i Walutowej w UE?
61. Podstawy prawne i zasady UGiW
62. Instytucje UGiW
63. Omów ewolucję Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE
64. Wskaż kompetencje Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa
65. Proszę ocenić efekty Partnerstwa Wschodniego
66. Na czym polega Europejska Polityka Sąsiedztwa
67. Co oznacza wymiar wschodni i wymiar południowy EPS
68. Jakie znaczenie ma współpraca w sprawach sądowych (cywilnych i karnych) w ramach UE?
69. Jak oceniasz wykorzystanie funduszy europejskich przez Polskę?
70. Z jakich funduszy finansowana jest polityka spójności UE
71. Jakie znaczenie ma polityka spójności UE?
72. Wskaż i omów główne zasady polityki spójności
73. Omów przyczyny powstania polityki spójności UE i jej rozwój

