Avrupa Topluluğu, Avrupanın yüzyıllar boyunca kazandığı deneyimle ve oluşturduğu ortak ilki temelinde devletlerinin getirildi. Avrupa meydana ortak deneyimlerinin sonucu oluşan ilke ve idealler olan kalıcı barışın sağlanması, toplumsal refah, dayanışa, özgürlük, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, pazar ekonomisi ve girişim özgürlüğü bu yeni bütünleşme hareketlerinin temellerini oluşturuyor. AB amaç, üye devletlerin ve vatandaşlarının ulusal, kültürel, dilsel, dinsel çeşitliliğini potada eritmek değil, bu da çeşitliliğin getirdiği kuvveti güce dönüştürebilmek olarak ifade ediliyor. AB’nin değerleri Avrupa Birliği Antlaşmasının 2. maddesinde yer alır. Bu maddeye göre, “Birlik, insan onuru, demokrasi, özgürlük, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve azınlıklara mensup kişilerin hakları da dahil olmak üzere insan haklarına saygı üzerine ilkeleri kurulmuştur. Bu normlar çoğulculuk, ayrımcılık yapmama, hoşgörü, adalet, birlik olarak kadın-erkek eşitliğinin hakim olduğu bir toplumda üye devlete için ortaktır.” Bu değerleri benimseyen ve geliştirme idealine hizmet edebilecek her Avrupa devleti AB’ye üye olabilir. Avrupa Birliği, Avrupa halklarının ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda birbirleriyle kaynaşmasını öngören, Avrupa devletlerinin ve vatandaşlarının bir araya gelerek oluşturduğu uluslar üstü bir yapı, Bu yapıdır. üye devletlerarasında imzalanan uluslararası antlaşmalarla kuruldu ve aynı antlaşmalarla bazı alanlarda karar alma ve düzenleme yetkisi üye devletler tarafından AB’ye verildi, Böylelikle, dünyada bir aynısı daha olmayan, tümüyle devletleri ve vatandaşlarını aynı anda, aynı şekilde ve aynı ölçüde bağlayan bir hukuk sistemi meydana getirildi. Bunun başka şahısların, malların, hizmetlerin ve sermayenin AB memleketleri sınırları içinde rahatça dolaşımının sağlanması için bir iç pazar kuruldu. İç pazarın kurulmasına dayalı ekonomik bütünleştikleri, siyasi ne sosyal diğer alanlara da yayılmasına ortak bir hukuk düzeni kurulmasa dayalıdır. Avrupa Birliği, bugün için rahat dolaşımdan ortak para birimine ve kontrol edilen eğitimden Politikalarına, ekonomidir. sosyal politikaya, gıda güvenliğinden taşımacılığa, çevreden rekabetten korunmasına, tüketicinin bilim ve teknolojiye, enerjiden fikri mülkiyete, dış politikadan vize, göç ve iltica politikalarına ve sınır aşan bazı suçlarla ortak mücadeleye dek pek çok alanda üye devletlerin ortak politika üretip bunları hepsinin uyguladığı bir işbirliği ve birleşme niteliğindedir. AB, bir yandan Avrupa şehirlerinde yaşayan şahıslara özgürlük, güvenlik ve adalet alanı ile etkili işleyen ve rekabetçi bir sosyal piyasa ekonomisi içinde artan huzur sunma hedefini gerçekleştirmeye çaba harcar. Öte taraf da bir dünya aktörü olma hedefini yerine getirmeye doğru politikalar da geliştiriyor. Öncelikli amaçlarından biri Birlik üyesi devletlerin ekonomik gelişmelerini sağlamaktır. Avrupa Birliği de, temellerinin atıldığı yıllardan bugüne kadar arası devletler üye ticaret yoluyla üye devlet ekonomilerinin ilerlemesini ve büyümesinin sağlanması, üye devletlerarası ekonomik işbirliğinin vatandaşlarına birliği Avrupa Kuvvetlendirilmesi, iş olanaklarının yaratılması gibi konularda büyük çaba gösterdi ve bu uğraşın meyvelerini, günümüzde yaşadığı dertlere rağmen de büyük ölçüde aldı. Gerçekten, 500 milyona yakın vatandaşı ve 18trilyon doları bulan Gayrisafi Milli Hâsılası ile Avrupa 
Birliği, dünyanın en büyük ekonomisi konumunda. Küresel ekonomik krizden son derece olumsuz etkilenmesine rağmen de bölgesi ile pek çok dünyanın kıyaslandığında yine de ekonomik refah düzeyi ve bu refahın paylaşımı yönünden görece bir başarı oluşturmaya devam ediyor. Aynı sürede bugün itibariyle gerçek olarak 17 Avrupa Birliği üyesi devlet tarafından kullanılan Avro, dünyada dolar ile birlikte en fazla kullanılan para birimi niteliğinde. Ekonomik kalkınmayı ve dayanışmayı amaçlamasının yanında Avrupa Birliği, bir politik ve sosyal kaynaşma ve dayanışma projesidir. Avrupa Birliği, üye devletlerin birbirleri ile her alanda dayanışma içinde bulunmasıdır. İnsan haklarının korunması ve üye devletlerin sosyal, siyasi, kültürel kaynaşmasının ve ileri gelişiminin sağlanması için çaba göstermektedir. Avrupa Birliğinin asıl hedef ve politikaları arasındadır. Güçlü ve esaslı bir dış politika aktörü olmak, Avrupa Birliği özgürlük ve demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü değerlerini garanti altına almak ve yaymaktır. Hep çeşitli farklılıkla mücadele etmektir. Özellikle her alanda kadın-erkek eşitliği için çaba sarf etmektir. İklim değişikliği ile mücadele etmektir. Çevreye üst seviyede korurken ekonomik büyümeyi sürdürebilmektir. Enerji sağlamaktır. güvenliğini Yasadışı göç, uluslararası terörizm, insan, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlarla etkin şekilde mücadele etmektir. Gerçek anlamda bir özgürlük, güvenlik ve adalet alanı olmaktır. AB üyesi ülkelerde istihdamın ve sosyal korumanın bulunmaktır. katkıda, artırılması AB üyesi devletler arasında ekonomik, sosyal ve bölgesel uyumu destek etmektir. Avrupa vatandaşlarının en üst düzeyde yaşam ve kalite standartlarına sahip olmasını sağlamak gibi hususlar yer alıyor. Bu hedeflere ulaşmanın en önemli yolunun birlikte hareket etmek olacağı düşüncesi üye devletleri bir araya getiriyor ve bir arada tutmaya devam ediyor. Avrupa Parlamentosu, üye devlet vatandaşlarının demokratik yararlarını ve siyasi görüşlerini temsil eden bir organdır. Bundan dolayı, Avrupa Parlamentosunda üyeler değil, ülkelerine göre siyasi görüşlerine göre grup oluştururlar. Senatörler ülkelerini de değil, kendilerine oy veren ayrıca Avrupa vatandaşlarının siyasi görüşlerini temsil ederler. Avrupa Parlamentosu da, bugün için 7 siyasi parti grubu ve bağımsız üyeler yer almaktadır. Parlamento Özel esasta kural olarak Strazburgda toplanır. Parlamentonun siyasi grupları ve toplanır, Brükselde komiteleri sekretaryası ise Lüksemburgdadır. Parlamentoya görüşülmek üzere gelen konular öncelikle farklı görev alanlarına sahip 24 adet komiteden konuyla ilgili olanında tartışılır. Ulaşılan sonuç da, bir raporla Genel Kurula sunulur. Genel Kuruldaki görüşmeler de bu çerçevede yapılır. Avrupa Senatosu Konsey ile birlikte yürütme yetkisini paylaşır. Üye devletleri bağlayacak hukuki düzenlemeleri kabul edilebilir. Genel kaide olarak hem Avrupa Parlamentosu hem de Konseyin onayı ile mümkün olur. Bazı konularda ise sadece danışma organı niteliğindedir, görüşleri bağlayıcılık taşımaz. Bu sahaların en önemlisi dış politika konularıdır. Avrupa Birliği bütçesini Konsey ile birlikte yapan Avrupa Parlamentosunun diğer Avrupa Birliği kurumları üzerinde siyasi denetim sorumlusu vardır. Parlamento Komisyona sözlü ve yazılı soru yöneltilir soruşturma komiteleri kurabilir, şikâyet dilekçesi kabul edebilir, Komisyonu güvensizlik oyuyla ve 2/3 çoğunlukla istifaya halinde heyet zorlayabilir. Komisyon Başkanının ve heyet halinde Komisyonun görev ve tayinlerin de güvenoyu aranır. Avrupa arabulucunun atanması ve sunduğu raporlar vasıtasıyla Kurumun kurumları üzerindeki denetim yetkisini tamamen kullanabilir. AB Zirvesi, Avrupa Topluluk üye devletlerin başbakanları veya devlet başkanları Avrupa Birliği Zirvesi Başkanı ve de Komisyonu Başkanının katılımı meydana gelir. Yılda dört defa toplanan Zirve, Birliğin Avrupanın ve gelişmesi bütünleşmesi doğrultusunda öncelikleri ve temel durumları belirleyen, kararlar alır. Avrupa Birliği Zirvesinin herhangi bir yasama yetkisi yoktur. Buna rağmen, AB üyesi tüm devletlerin en üst düzey yetkililerinin bir araya geldiği ve temel politikalara belirlediği birim olmasından dolayı siyasi bir ağırlık ve yönlendirme gücü taşır. Çoğu vaziyette uzlaşıyla, istisna olarak nitelikli çoğunlukla karar alır. Zirveye, üye devletler tarafından 2,5 yıllığına atanan ve görev süresi bir defa uzatılabilecek olan AB Zirvesi Başkanı başkanlık eder. Zirve Başkanı, Birlik Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisinin yetkileri saklıdır. Bu şartlarda, Birliği uluslararası, alanda temsil etmekle görevlidir. Zirve Başkanı, aynı anda herhangi bir milli görevde bulunamaz. Konsey, Avrupa Birliği üyesi devletlerin hükümetlerinde görev yapan bakanlardan gelişen bir organ konumundaki Konsey de, Avrupa Birliği içinde üye devletlerin ulusal çıkarlarının temsil edildiği unsurdur. Konsey toplantılarına, devletleri doğrultusunda üye karara bağlanacak konu temsilen ilgili bakanlar katılır. Örneğin toplantının konusu ekonomi veya para politikası ile ilişkili ise, üye devletlerin ekonomi ve maliye bakanları toplantıya katılır. Konsey Başkanlığı 18 aylık zaman için görev yapacak 3 adet devletten oluşan, devamlılığı ve tutarlılığı sağlamaya yönelik takımlar tarafından yürütülür. Böylece Başkanlık 6 aylık dönemlerle üye devletler arasında el değiştirir. Konseye çalışmalarınde yardımcı olmak üzere başta, üye devletlerin Birlik nezdindeki Büyükelçilerinden oluşan Daimi Temsilciler Komitesi en başta olmak, üzere çeşitli komiteler ve çalışma grupları mevcuttur. Birçok konuda tüm üye devletleri bağlayan yasal düzenlemeleri kabul etme yetkisini Avrupa Parlamentosu ile eşitleyen Konsey, yine Avrupa Parlamentosu ile birlikte bütçeyi onaylar. Konsey üç değişik usul çerçevesinde karar almakta olup bunlar; oybirliği, oy çokluğu ve farklılıklı çoğunluktur. Lizbon Antlaşması sonrasında Konseyde esas oylama usulü nitelikli çoğunluk olarak düzenlenmiş; oybirliği ve basit oy çokluğunun istisna özelliği taşıdığı ortaya konmuştur. Ortak Dış ve Güvenlik Politikası bugün hala büyük ölçüde üye devletlerin himayesindedir. Onların oybirliği ile karar aldığı en önemli istisna alanını oluşturur. Yeni üyelerin katılımı da yine Konseyde oybirliği tamamıyla aranan bir alandır. Düzenleme çerçevesinde, nitelikli çoğunluk yönteminde her üye devletin nüfusuna, fiziki ve ekonomik gelişimine göre belirli oranda oyu bulunmakta olup, sistem esasına oy ağırlıklı dayanıp. Nitelikli çoğunluk yöntemine göre karar alınabilmesi için tamamı da 345 olan oyların 255’inin pozitif olması gerektiği gibi üye devletlerin yarıdan fazlasının da olumlu görüş bildirmesi lazımdır. Konseyde nitelikli çoğunlukla karar verilirken herhangi bir üye devlet gerekli görürse, alınan karara olumlu oy verenlerin, Birlik nüfusunun % 62’sine karşılık olarak gelip gelmediğinin ispatlanmasını talep edebilir. Bu durumda % 62 oranına ulaşılamamışsa bahis konusu karar kabul edilmemiş sayılır. Avrupa Komisyonu, yasama sürecini başlatan, ayrıca Birliğin yürütme organı olarak AB müktesebatını, bütçeyi ve planları uygulamaktan ve idari denetimden sorumlu kurumdur. Avrupa Komisyonu, her aza devletten bir kişinin yer aldığı 27 üyeden oluşur. Bu kişilere “komiser” adı verilir. Her komiser bir veya daha fazla AB politikasının yürütülmesinden sorumludur. Komisyon adeta bir Bakanlar Kurulu gibi faaliyet gösterir. Komisyonda öncelikle burada komiserler bulunur. Komiserlerin yanı sıra, Avrupa Birliği işçilerinden oluşan 25.000 kişilik bir idari teşkilat da mevcuttur. Ayrıca herhangi bir hususta idari düzenlemelerin yapıldığı Özel Müdürlükler de bulunur. Her Genel Müdürlük, etkinlikleri siyasi ve yönetim mesuliyetini üstlenen, Komisere karşı sorumlu bir Genel Müdür tarafından yönetilir. Genel Müdürlükler müdürlüklere (direktörlük), müdürlükler bölüm ya da birimlere, bölüm ya da birimler ise, masa şefliklerine ayrılmıştır. Her masada, masanın uygun konusuna ilgili sayıda uzman bulunur. Komisyon Başkanı Avrupa Birliği Zirvesi tarafındanı belirlenir ya atamasın Asya Parlamentosunun onayı ile yapılır. Komisyon başkan yardımcılarından biri de AB’nin dış politikasını yürütmekten sorumlu Birlik Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisidir. Komisyon Başkanının Zirve tarafından, Avrupa Parlamentosu seçimleri dikkate alınmak ve danışmalar yapılmak suretiyle nitelikli çoğunlukla açıklanması ve Parlamentoya teklifi gerekmekte olup, Başkan adayı, Parlamentu üyelerinin çoğunluğunda tarafından seçilecektir. Komisyon Başkanının, Dışişleri ve Güvenlik Politikasa Yüksek Temsilcise ve birtakım komiserler ile birlikte heyet halinde Parlamentonun onayına sunulması ve Zirve tarafından nitelikli çoğunlukla atanması gerekir. Komisyon üyelere ise üye devletlerin göstereceği namzetlerin arasından Komisyon Başkanı tarafından seçilecek, bu seçimin bitiminden Zirve tarafından nitelikli çoğunlukla ve Komisyon Başkanının teyidini da alarak atanan “Birlik Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi” de dâhil olmak üzere Komisyonun tamamı heyet halinde Avrupa Parlamentosunun onayına sunulacaktır. Gerekli güvenoyunun teminini takiben Komisyon, Zirva tarafından nitelikli çoğunluk ile atanır. Komiserlerin görev süresi 5 yıldır ve bu süre yenilenebilir. Komiserler Avrupa Birliği üyesi devletlerin vatandaşları olmalarına ve tarafından devletler bu atanmalarına karşın kendi ülkelerinin menfaatlerini değil Birliğin genel menfaatlerini korumak durumundadır. Komisyon, sorumluluklarını yerine getirirken bağımsız hareket eder ve üye devletlerden ya da herhangi bir kurumdan veya makamdan talimat almaz. Komisyon, görev süresi boyunca üye devlet hükümetlerince görevden alınamaz. Avrupa Parlamentosunun da komiserleri tek tek görevden alma yetkisi bulunmamakla birlikte, güvensizlik oyu ile Komisyonu heyet halinde görevden alması mümkündür. Komisyonun merkezi Brükseldedir. Avrupa Birliği üyesi devletlerden bağımsız bir niteliğe sahip olan Komisyon, Birliğin yürütme organı konumundadır. Bu doğrultuda Birliğin bütçesini ve politikalarını uygulayan Komisyon, AB hukukunun bu uygulanmasının idari bakımdan gözetilmesi görevini de üstlenmiştir. AB hukukunu ihlal ettiği iddiasıyla üye devletleri Avrupa Birliğe Adalet Divanı önünde dava edebilir. Komisyonun bir öteki önemli görevi ise yasama organını oluşturan Avrupa Parlamentosu ve Konseye sunduğu yasama ya da karar önerileri ile yasama sürecini başlatmasıdır. Avrupa Birliğinin yargı organı olan Avrupa Birliği Adalet Kurulu, Genel Mahkeme ve uzmanlık mahkemeleri olmak üzere üçlü bir yapıdan Adalet ve oluşur Divanının temel amacıdır. Avrupa Birliği hukukunun Avrupa Birliği içerisinde her yerde aynı şekilde yorumlanmasını ve uygulanmasını sağlamaktır. Divan, Birlik hukukunun yorumlanmasında ve uygulanmasında hukuka saygıyı sağlama, ulusal hukuk düzenleri ile AB hukuk düzeni arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hukuki kontrol, yorum, uyuşmazlık çözme, hukuk yaratma ve boşluk doldurma işlevlerinin yerine getirir. Divan, her üye devletten bir yargıçtan, Genel Mahkeme ise yine her üye devletten en az bir yargıç olmak üzere 27 yargıçtan oluşun. Divana ve Bireysel Mahkemeye 8 adet Hukuk Sözcüsü, olaylar konusunda görüş hazırlayarak yardımcın olur. Yargıçlar, daha çok üye ülke hükümetlerinin mutabakatı ile altı yıl için atanırlar ve yeniden atanmaları mümkündür. Divan yargıçlarının düzenleyen çeşitli hükümler bağımsızlıkları, statülerini aracılığıyla da güvence altına alınmıştır. Ayrıca Divan müzakereleri gizli olup açıklanmaz, kararlar oy çokluğuyla alınsa da tüm yargıçlar tarafından imzalanır ve karşı oylar açıklanmaz. Avrupa Birliği Adalet Divanı AB hukukundan kaynaklanan bir takım davalara bakmaya yetkilidir. Bunlar genel olarak üye devletlerin ve AB birimlerinin AB hukukuna uyup uymadığının denetlenmesine doğru gitmiş davalar ile ulusal mahkemelerde görülmekte olan davaların çözüme bağlanması için lüzumlu olduğunda AB hukukunun yorumlanmasına ilişkin davalardır. Avrupa Birliği Adalet Divanı Lüksemburgda faaliyet göstermektedir. Avrupa Sayıştayı, Birliğin tüm gelir ve giderlerini inceler, işlemlerinin hukuka ve usulen uygunluğunu temin eder. Sayıştay denetimi gelir giderlerin hukuka uygunluğuyla düzenliliğini ve iyi bir mali yönetimi sağlamaya yöneliktir. Avrupa Sayıştayı her bir üye devletten birer üye olmak üzere 27 azadan oluşmaktadır. Üyeler, Konsey yanından Parlamentoya danışıldıktan sonra, 6 yıllık bir zaman için tayin edilir. Bu üyeler, kendi ülkelerinde denetim kurumlarında çalışan veya çalışmış ve bu görev için özel niteliğe sahib kişilerin arasındadır.

