
 1 

УГОВОР О ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ 

 

Члан 2 
Унија је заснована на вредности поштовања људског достојанства, слободе, демократије, 
једнакости, владавине права, као и на поштовању права човека, укључујући и права лица која 
припадају националним мањинама. Ове вредности су заједничке свим државама чланицама у 
друштву које карактерише плурализам, недискриминација, толеранција, правда, солидарност и 
једнакост између жена и мушкараца“ 
 

Члан 3 
3. Унија успоставља унутрашње тржиште. Унија се ангажује на дугорочном разову Европе, 
који почива на уједначеном економском расу и на стабилности цена, тржишној привреди 
високе конкурентности, која доприноси пуној запослености и друштвеном напретку, високом 
нивоу заштите и побољшању квалитета животне средине. Она омогућава научни и технички 
развој. 
Она се бори против социјалне искључености и дискриминације и за унапређење правде и 
социјалне заштите, једнакости између жена и мушкараца, солидарности између генерација и 
заштите права деце. 
 

Члан 6 
1. Унија признаје права, слободе и начела садржана у Повељи Европске уније о основним 
правима од 7. децембра 2000. године, у тексту прилагођеном у Стразбуру 12. децембра 2007. 
године, која има исту правну вредност као Уговори. 
Одредбе Повеље ни на који начин не проширују надлежности Уније утврђене Уговорима. 
Права, слободе и начела Повеље тумаче се у складу с одредбама садржаним у Глави VII 
Повеље којима се уређује њено тумачење и примена, водећи притом рачуна о објашњењима из 
Повеље којима се утврђују извори тих одредаба. 
2. Унија ће приступити Европској конвенији и о заштити људских права и основних слобода. 
То приступање неће утицати на надлежности Уније утврђене Уговорима. 
3. Основна права, зајемчена Европском конвенцијом о заштити људских права и основних 
слобода, а која произлазе из уставних традиција заједничких државама чланицама, чине општа 
правна начела Уније. 
 
 
 

УГОВОР О ФУНКЦИОНИСАЊУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 
 
  

Члан 10 
Приликом утврђивања и спровођења својих политика и активности Унија ће имати за циљ 
борбу против дискриминације засноване на полу, расном или етничком пореклу, вери или 
убеђењу, инвалидитету, старосном добу или полној оријентацији.  
 

Члан 19 
1. Не доводећи у питање друге одредбе ових уговора и у границама овлашћења која су њима 
дата Унији, Савет, поступајући једногласно у складу с посебном законодавном процедуром и 
после одобрења Европског парламента, може предузети потребне мере за борбу против 
дискриминације засноване на полу, расном или етничком пореклу, вери или убеђењу, 
инвалидитету, старосном добу или полној оријентацији. 
2. Одступајући од става 1, Европски парламент и Савет, поступајући у складу са редовном 
законодавном процедуром, могу усвојити основна начела за подстицајне мере Уније, 
искључујући усклађивање закона и других прописа држава чланица, ради подршке 
активностима држава чланица које оне предузимају ради давања доприноса достизању циљева 
наведених у ставу 1. 
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ПОВЕЉА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ О ОСНОВНИМ ПРАВИМА 
 

НАСЛОВ III 
ЈЕДНАКОСТ 

 
Члан 20 

Једнакост пред законом 
Пред законом су сви једнаки.  
 

Члан 21 
Забрана дискриминације 

1. Забрањена је свака дискриминација по било ком основу, као што су пол, раса, боја коже, 
етничко или социјално порекло, генетске особине, језик, вера или убеђење, политичко или било 
које друго мишљење, припадност националној мањини, имовинско стање, рођење, 
инвалидитет, животно доба или сексуална оријентација. 
2. У оквиру примене оснивачких уговора, и не доводећи у питање њихове посебне одредбе, 
забрањена је свака дискриминација по основу држављанства.  
 

Члан 22 
Културна, верска и језичка разноликост 

Унија поштује културну, верску и језичку разноликост.  
 

Члан 23 
Једнакост између жена и мушкараца 

Једнакост између жена и мушкараца мора бити обезбеђена у свим областима, укључујући 
запошљавање, рад и зараду.  
Начело једнакости не спречава спровођење или усвајање мера које обезбеђују одређене 
предности у корист мање заступљеног пола.  
 

Члан 24 
Права детета 

1. Деца имају право на заштиту и негу које су неопходне за њихову добробит. Она могу 
слободно изражавати своје мишљење. Такво мишљење ће бити узето у обзир у стварима које их 
се тичу, у складу са њиховим узрастом и зрелошћу.  
2. У свим поступцима који се односе на децу, било да их спроводе државни органи или 
приватне установе, првенствено се узимају у обзир најбољи интереси детета.  
3. Свако дете има право да одржава редовне личне и директне контакте са оба родитеља, осим 
уколико је то противно његовим интересима.  

 
Члан 25 

Права старих лица 
Унија признаје и поштује права старих лица на достојанствен и независан живот и на учешће у 
друштвеном и културном животу.  
 

Члан 26 
Интеграција особа са инвалидитетом 

Унија признаје и поштује права особа са инвалидитетом на користи од мера којима се 
обезбеђује њихова независност, друштвена и професионална интеграција и учешће у животу 
заједнице.  
 
 


