EU LÀ GÌ
Liên minh Châu Âu (EU) là liên minh chính trị và kinh tế bao gồm
27 quốc gia thành viên cùng nhau hành động vì cam kết về hòa
bình, nền dân chủ, quy phạm pháp luật và tôn trọng nhân quyền.
Các quốc gia thành viên của EU cùng nhau thực hiện một số quyền
lực với các cơ quan EU, và nhiều quyết định nhất định hiện được
thực hiện ở cấp Châu Âu. EU đã xây dựng một thị trường duy nhất
trên cơ sở "bốn vấn đề tự do”, cho phép con người, hàng hóa, dịch
vụ và vốn lưu thông tự do giữa tất cả các quốc gia thành viên EU.
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5 ĐIỀU QUAN TRỌNG
CẦN BIẾT VỀ EU
1. Liên minh Châu Âu có

hơn 60 năm hòa bình, ổn
định và thịnh vượng tại
Châu Âu. Liên minh Châu
Âu đã tích cực giải quyết
các cuộc khủng hoảng
quốc tế thông qua các
chính sách phát triển đối
ngoại, kiểm soát hàng
chục cuộc khủng hoảng
dân sự và quân đội và các
hoạt động ngăn chặn xung
đột trên khắp thế giới.

LIÊN MINH CHÂU ÂU

2. Liên minh Châu Âu

đóng vai trò quan trọng
nhất không chỉ về các
quan hệ chính trị và kinh
tế, mà còn về việc giải
quyết các thách thức
toàn cầu. Điều này bao
gồm việc thúc đẩy an
ninh và hiệu quả năng
lượng, đấu tranh chống
lại sự thay đổi khí hậu.
và giúp các nước đang
phát triển vượt qua sự
nghèo khó.

3. Liên minh Châu Âu là

khối thương mại lớn nhất
thế giới, chiến gần một
phần năm thương mại
toàn cầu. Thị trường duy
nhất của EU bao gồm gần
450 triệu người tiêu dùng
là nguồn kinh tế chính
của EU, cho phép hầu hết
các hàng hóa, dịch vụ,
tiền bạc và con người lưu
thông tự do trong lãnh thổ
của mình.

4. Liên minh Châu Âu và

các Quốc gia thành viên
nói chung là những nhà
cung cấp hỗ trợ phát triển
chính thức lớn nhất trên
thế giới.

5. Liên minh Châu Âu đã

thực hiện nhiều mục tiêu
tham vọng nhất về khí hậu
và năng lượng trên thế giới.

CHÂU ÂU LÀ
NHÀ XUẤT
KHẨU CHÍNH
THỰC PHẨM CÓ
CHẤT LƯỢNG

Russia and Central Asia
EU imports 1.679
EU exports 6 753

Balkans and Eastern
neighbourhood countries

North America
EU imports 13 525
EU exports 25 216

Japan & South Korea

EU imports 12 223
EU exports 9 827

Middle East &
North Africa

EU imports 5 618
EU exports 21 577

EU imports 523
EU exports 9 126

ASEAN, China
and India

EU imports 21 532
EU exports 20 158

South America
EU imports 34 111
EU exports 7 323

Sub-Saharan Africa
EU imports 13 649
EU exports
8 703

Australia
and New Zealand
EU imports 4 535
EU exports 3 740

bằng triệu euro
Average 2016-2018 in million euros
Source: GTA.

DỊCH VỤ HÀNH ĐỘNG BÊN
NGOÀI CHÂU ÂU LÀ DỊCH VỤ
NGOẠI GIAO CHÍNH CỦA EU
VỚI 140+ ĐẠI BIỂU EU TRÊN
THẾ GIỚI

LỊCH SỬ ĐỒNG EURO
- Tiền tệ quốc tế quan trọng thứ hai trên
thế giới, sau đồng đôla Mỹ.
- Được sử dụng ở hơn một phần ba giao
dịch ngoại hối.
ĐỒNG EURO LÀ ĐỒNG TIỀN CHUNG ĐƯỢC
SỬ DỤNG BỞI 17 TRONG 27 QUỐC GIA
THÀNH VIÊN.

GIẢI NOBEL
HÒA BÌNH®
NĂM 2012

Vào năm 2012, EU được trao giải
Nobel Hòa bình vì hơn sáu thập kỷ
đóng góp cho sự tiến bộ vì hòa bình,
hòa giải, dân chủ và nhân quyền ở
châu Âu.

HỘI ĐỒNG CHÂU ÂU

Gồm các nguyên thủ quốc gia hoặc người đứng đầu chính phủ của các nước
thành viên cùng với chủ tịch Ủy ban châu Âu và Hội đồng Châu Âu, đề ra chính
sách chung của Liên minh Châu Âu và là cơ quan chính trị cao nhất trong Liên
minh Châu Âu.

HỘI ĐỒNG LIÊN MINH CHÂU ÂU

Thông qua các luật pháp (với Nghị viện Châu Âu), điều phối các chính sách cụ
thể, phát triển chính sách ngoại giao và an ninh, và ký kết các thỏa thuận quốc tế.

ỦY BAN CHÂU ÂU

Đề xuất lập pháp, quản lý và thực hiện các chính sách EU và ngân sách của
mình, thực thi pháp luật Châu Âu, và thương lượng quốc tế trong những khu vực
thuộc quyền tài phán của mình.

NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU

Thông qua các luật pháp (với Hội đồng Liên minh Châu Âu), tiếng nói của người
dân Liên minh Châu Âu, do dân trực tiếp bầu chọn.

