
Az Európai Unió nemzetközi szerződéskötési képességének korlátai 

 

Bevezető 

 

A vegyes szerződések az Európai Unió jogának sajátos területét képezik. Nemcsak a 

hagyományos értelemben vett olyan nemzetközi megállapodások tartoznak ide, amelyeket az 

EU és a tagállamok kötnek harmadik felekkel. E vertikális megállapodásokon kívül az Unió 

sajátosságainak megfelelően a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt is jelen voltak az ún. 

horizontális szerződések, amelyekben az Európai Unió és az Európai Közösség is részes 

félként szerepelt. A tanulmány célja, hogy a Reformszerződés előtt is létező kategóriák 

segítségével bemutassa e megállapodások szerepét a módosított Alapszerződések által nyújtott 

keretek között. E jelenség elemzése egyúttal lehetőséget nyújt annak szemléltetésére is, hogy 

az egységes jogi személyiséggel felruházott Európai Unió hogyan bővül és mélyül a 

gazdasági és politikai hatáskörök egységes jogi keretbe foglalása által. 

 

1. A Lisszaboni Szerződés utáni külső hatáskörök 

 

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével a korábbi ún. pillérrendszeren alapuló elhatárolás 

az egyes politikák között megszűnt, azonban az Unió külső hatáskörei továbbra sem 

tekinthetők egységesnek azok jogi természetét illetően. A külső hatáskörök két fő csoportba 

sorolhatók. Egyrészről a korábbi ún. közösségi hatásköröket az EUMSz. tartalmazza, 

másrészt az EU-Szerződés adja a közös kül- és biztonságpolitika alapját. 

 

1.1. Az EUMSz. által szabályozott külső hatáskörök 

  

A Lisszaboni Szerződés nyomán az EK-Szerződés neve Európai Unió működéséről szóló 

szerződéssé módosult, a volt közösségi, nem a közös kül- és biztonságpolitika körébe 

sorolható, külső hatásköröket. E külső kompetenciák természete és a tagállamok 

hatásköreihez fűződő viszonya alapszerződési szinten rögzítve lett.1 
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 Tekintettel arra, hogy a Lisszaboni Szerződés mind a kifejezett, mind a beleértett 

hatásköröket szabályozni kívánta, szükséges megvizsgálni az ehhez kapcsolódó 

alapszerződési rendelkezéseket. 

 Az EUMSz. 2. cikk (1) bekezdése szerint 

„Ha egy meghatározott területen a Szerződések kizárólagos hatáskört ruháztak az Unióra, e 

területen kizárólag az Unió alkothat és fogadhat el kötelező erejű jogi aktust, a tagállamok 

pedig csak annyiban, amennyiben őket az Unió erre felhatalmazza, vagy ha annak célja az 

Unió által elfogadott jogi aktusok végrehajtása.” 

Ezeket a hatásköröket az EUMSz. 3. cikk az alábbiak szerint rendelkezik: 

„(1) Az Unió kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a következő területeken: 

a) vámunió, 

b) a belső piac működéséhez szükséges versenyszabályok megállapítása, 

c) monetáris politika azon tagállamok tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euro, 

d) a tengeri biológiai erőforrások megőrzése a közös halászati politika keretében, 

e) közös kereskedelempolitika. 

(2) Az Unió szintén kizárólagos hatáskörrel rendelkezik nemzetközi megállapodás 

megkötésére, ha annak megkötését valamely uniós jogalkotási aktus írja elő, vagy ha az 

hatásköreinek belső gyakorlásához szükséges, illetve annyiban, amennyiben az a közös 

szabályokat érintheti, vagy azok alkalmazási körét megváltoztathatja.” 

Az említett hatáskörök közül az első, a negyedik és az ötödik tárgykör az Unió 

magjának tekintendő gazdasági integrációhoz köthetők, az EU – illetve korábban a 

Közösségek – kizárólagos hatásköreit az Európai Bíróság több évtizedes gyakorlata is 

alátámasztja. A b) pontban szereplő versenypolitika alapvetően belső politika, de nemzetközi 

szerződések kötését az alapszerződések nem zárják ki. A monetáris politika az érintett 

tagállamok vonatkozásában monetáris uniót jelent, így a nemzetközi megállapodások kötése 

az ő esetükben is e politika szerves részét képezi.2 

 Az EUMSz. 2. cikk (2) bekezdése alapján: 

„Ha egy meghatározott területen a Szerződések a tagállamokkal megosztott hatáskört 

ruháznak az Unióra, e területen mind az Unió, mind pedig a tagállamok alkothatnak és 

elfogadhatnak kötelező erejű jogi aktusokat. A tagállamok e hatáskörüket csak olyan 

mértékben gyakorolhatják, amilyen mértékben az Unió hatáskörét nem gyakorolta. A 
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tagállamok olyan mértékben gyakorolhatják újra a hatáskörüket, amilyen mértékben az Unió 

ügy határozott, hogy lemond hatáskörének gyakorlásáról.” 

 A megosztott hatásköröket a 4. cikk (2) bekezdése tartalmazza. Ide az alábbi területek 

sorolandók: 

„a) belső piac, 

b) a szociálpolitikának az e szerződésben meghatározott vonatkozásai, 

c) gazdasági, társadalmi és területi kohézió, 

d) mezőgazdaság és halászat, kivéve a tengeri biológiai erőforrások megőrzését, 

e) környezetvédelem, 

f) fogyasztóvédelem, 

h) transzeurópai hálózatok, 

i) energiaügy, 

j) a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség, 

k) a közegészségügy terén jelentkező közös biztonsági kockázatoknak az e szerződésben 

meghatározott vonatkozásai.” 

A 4. cikk (3) és (4) bekezdés a kutatás, a technológiafejlesztés, az űrkutatás, a 

fejlesztési együttműködés és a humanitárius segítségnyújtás kapcsán megjegyzi, hogy e 

hatáskörök „gyakorlása azonban nem akadályozhatja meg a tagállamokat saját hatásköreik 

gyakorlásában.” 

 Az 5. cikk a gazdasági, a foglalkoztatási és a szociális politikák uniós szintű 

összehangolásáról rendelkezik. Végül a 6. cikk kimondja, hogy „Az Unió hatáskörrel 

rendelkezik a tagállamok intézkedéseit támogató, összehangoló vagy kiegészítő intézkedések 

végrehajtására” a következő területeken: 

a) az emberi egészség védelme és javítása, 

b) ipar, 

c) kultúra, 

d) idegenforgalom, 

e) oktatás, szakképzés, ifjúság és sport, 

f) polgári védelem, 

g) igazságügyi együttműködés. 

 Az Európai Unió nemzetközi megállapodásaira általános jogalapot teremtő és a főbb 

eljárásjogi szabályokat tartalmazó rendelkezések az EUMSz. V. címében („Nemzetközi 

szerződések) találhatók. A 216. cikk értelmében: 



„(1) Az Unió megállapodást köthet egy vagy több harmadik országgal vagy nemzetközi 

szervezettel, ha a Szerződések ilyen megállapodás megkötését írják elő, ha az a 

Szerződésekben megahatározott célkitűzések elérése érdekében szükséges, ha valamely 

kötelező erejű jogi aktus ilyen értelmű rendelkezést tartalmaz, vagy ha a közös szabályokat 

érinthet, illetve azok alkalmazási körét megváltoztathatja. 

(2) Az Unió által megkötött nemzetközi megállapodások kötelezőek az Unió intézményeire és 

tagállamaira.” 

 E cikk a Szerződések által biztosított jogalapok mellett egyértelműen utal az Európai 

Bíróság gyakorlatára, amelynek keretében a beleértett hatáskörök elméleti háttere 

kidolgozásra került. A „ha az a Szerződésekben megahatározott célkitűzések elérése 

érdekében szükséges” kitétel a legszélesebb körben biztosítja az Unió számára a nemzetközi 

szerződések megkötését az alapszerződésekben található tárgykörök valamelyikében – 

összhangban a hatáskör-átruházásról szóló EUSz. 5. cikk (2) bekezdésével. Ez azt jelenti, 

hogy a nemzetközi szerződések is ugyanolyan megítélés alá esnek, mint a többi uniós 

jogforrások. 

 E jogalap másik fő tartalmi eleme a „szükségesség” követelménye, de erről – ahogy az 

Tizzano főtanácsnok az Open Skies-ügyben kifejtette – az uniós intézmények a megfelelő 

alapszerződési rendelkezések értelmében döntenek. A nemzetközi szerződések megkötésével 

kapcsolatban 218. cikk értelmében a Tanácsé a főszerep.3 

Az EUMSz. az alábbi esetekben teszi lehetővé nemzetközi megállapodások 

megkötését: 

- a 79. cikk 3 bekezdése a menekültügyi politika keretében lehetővé teszi harmadik 

országokkal olyan megállapodások megkötését, amelyek tárgya az érintett személyek 

származási vagy az érintett harmadik országba való visszafogadása; 

- a 186. cikk a kutatás és a technológia-fejlesztési együttműködés területén; 

- a 191. cikk (4) bekezdése a környezetvédelmi politika kapcsán; 

- a 207. cikk a közös kereskedelempolitika körében; 

- a 209. cikk (2) bekezdés a fejlesztési együttműködés esetén; 

- a 212.cikk (2) bekezdés a harmadik országokkal folytatott gazdasági, pénzügyi és műszaki 

együttműködés területén; 
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- a 214. cikk (4) bekezdése a humanitárius segítségnyújtás kapcsán teszi lehetővé 

egyezmények kötését; 

- a 217. cikk a társulási megállapodásokról szól; 

- a 219. cikk (1) és (3) bekezdése pedig a monetáris unióval összefüggő megállapodások 

megkötéséről rendelkezik. 

 Az oktatás és sport (165. cikk (3) bekezdés)), szakképzés (166. cikk (3) bekezdés), 

kultúra (167. cikk (3) bekezdés) és a közegészségügy (168, cikk (3) bekezdés) eseteiben az 

EUMSz. csak azt tartalmazza, hogy az Unió és a tagállamok erősítik az együttműködést 

ezeken a területeken a harmadik országokkal és a nemzetközi szervezetekkel. A transzeurópai 

hálózatok vonatkozásában a 171. cikk (3) bekezdése lehetővé teszi az Unió számára, hogy 

együttműködjön harmadik államokkal. Ezen utóbbi cikkek nem tartalmazzák kifejezetten a 

nemzetközi megállapodások megkötésének lehetőségét, azonban a bennük szereplő 

„együttműködés” nagy valószínűséggel szerződések megkötését jelentené a felek között. A 

szabályozás beleértett hatáskörök meglétét feltételezi.4 

 A fent elemzett 216. cikk fényében ez azt jelenti, hogy nem lehet kizárni a nemzetközi 

szerződések megkötését, függetlenül hogy az érintett tárgykörök az Unió kizárólagos, 

megosztott, illetve támogató, összehangoló vagy kiegészítő hatáskörei közé tartoznak. 

 

1.2. Közös kül- és biztonságpolitika 

 

Az EUSz. és az EUMSz. rendkívül röviden szólnak arról, hogy az Európai Unió milyen 

módon gyakorolhatja a közös kül- és biztonságpolitika körébe tartozó hatásköreit. Az EU-

Szerződés 24. cikkének (1) bekezdése szerint: 

„Az Unió közös kül- és biztonságpolitikára vonatkozó hatásköre a külpolitika minden 

területére és az Unió biztonságát érintő valamennyi kérdésre kiterjed, ideértve egy közös 

védelempolitika fokozatos kialakítását.” 

Ahogy az látható, e fogalomnak két eleme van. Egyrészt a közös kül- és biztonságpolitika az 

uniós külpolitika egész területét átfedi, másrészt kiterjed az EU biztonságát érintő kérdésekre 

is. Az első elemet az EUMSz. bővebben nem fejti ki.  

A másik egy külön szakaszt („A közös biztonság- és védelempolitikára vonatkozó 

rendelkezések”) képez a közös kül- és biztonságpolitikát szabályozó második fejezetben. Az 

EUSz. 42. cikk (1) bekezdése alapján a közös biztonság- és védelempolitika polgári és katonai 
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eszközök igénybevételével biztosítja az Unió műveleti képességét, amelyeket az Unió külső 

békefenntartó, konfliktuskezelő és a nemzetközi biztonságot erősítő missziókban vehet 

igénybe. A 42. cikk (2) bekezdése még tovább megy, a közös uniós védelempolitika fokozatos 

kialakításának jogi kereteit teremti meg. 

 Míg – ahogy az idézett rendelkezésekből kiderül – a közös biztonság- és 

védelempolitikát rendkívül részletesen szabályozza az EU-Szerzőédés, addig a közös 

külpolitika mivolta, eszközrendszere stb. jóformán kifejtetlen marad.  

A korábbi EU-Szerződés kifejezetten a közös kül- és biztonságpolitikára tartalmazott 

rendelkezéseket, a Lisszaboni Szerződés által beültetett rendelkezés az uniós külpolitika 

egészére irányadó célokat határoz meg: 

„21. cikk (2) Az Unió közös politikákat és tevékenységeket határoz meg és hajt végre, és a 

nemzetközi kapcsolatok minden területén magas szintű együttműködés kialakításán 

munkálkodik annak érdekében, hogy: 

a) megvédje értékeit, alapvető érdekeit, biztonságát, függetlenségét és integritását; 

b) megszilárdítsa és erősítse a demokráciát, a jogállamiságot, az emberi jogokat és a 

nemzetközi jog elveit; 

c) összhangban az Egyesült Nemzetek Alapokmányának céljaival és elveivel, valamint a 

Helsinki Záróokmány elveivel és a Párizsi Charta céljaival – beleértve a külső 

határokhoz kapcsolódókat is – megőrizze a békét, megelőzze a konfliktusok 

kialakulását, és erősítse a nemzetközi biztonságot; 

d) elősegítse a fejlődő országok fenntartható gazdasági, társadalmi és környezeti 

fejlődését, elsődlegesen a szegénység felszámolása céljából, 

e) előmozdítsa valamennyi ország bekapcsolódását a világgazdaságba, egyebek mellett a 

nemzetközi kereskedelemben érvényesülő korlátozások fokozatos megszüntetése 

révén; 

f) hozzájáruljon olyan nemzetközi intézkedések kidolgozásához, amelyek a fenntartható 

fejlődés biztosítása érdekében a környezet minőségének és a világ természeti 

erőforrásaival való fenntartható gazdálkodásnak a megőrzésére és javítására 

irányulnak; 

g) segítséget nyújtson a természeti vagy ember által okozott katasztrófákkal sújtott 

embercsoportoknak, országoknak vagy régióknak; és 

h) előmozdítsa egy erősebb többoldalú együttműködésen és a világ felelős kormányzásán 

alapuló nemzetközi rendszer létrejöttét.” 



A sokak által osztott vélemény szerint ez azt jelenti, hogy a közös kül- és 

biztonságpolitika hatókörének azonosítása már nem határozható meg a Szerződésben szereplő 

célokkal. A d)-g) pontok egyértelműen az uniós külpolitika más területeire utalnak, mint 

például fejlesztési együttműködés, környezetvédelem, humanitárius segítségnyújtás. A c) 

pontban szereplő béke megőrzése, konfliktusok kialakulásának megőrzése, és a nemzetközi 

biztonság erősítése egyértelműen a közös kül- és biztonságpolitika területére tartozik. Az a), a 

b) és a h) pontokban foglalt célok több területre is vonatkoznak.  

 A c) pontban foglaltak tekinthetők tehát a közös kül- és biztonságpolitika céljainak és 

tárgyának. Ezek elérése céljából az EU-Szerződés több eszközt felsorol. A 24. cikk (1) 

bekezdésébe foglalt garanciális szabály, hogy e területen „jogalkotási aktusok elfogadása 

kizárt”, így a közös kül- és biztonságpolitika főként (nem jogalkotási eljárások keretében 

elfogadott) határozatok formájában működik, amelyek vagy „az Unió által végrehajtandó 

fellépéseket” (korábban közös fellépés) vagy „az Unió által képviselendő álláspontokat” 

(korábban közös álláspont) tartalmazza. Habár jogalkotási aktusok elfogadása kizárt e 

területen, a 37. cikk lehetővé teszi nemzetközi szerződések kötését a közös kül- és 

biztonságpolitikához tartozó tárgykörökben. 

 Habár a 21. cikk (2) bekezdésében felsorolt célok a nemzetközi kapcsolatok 

valamennyi területére irányadóak, az ezek megvalósítására rendelkezésre álló eszközök jogi 

természete alapvetően eltérő. Mivel a közös kül- és biztonságpolitika továbbra is sajátos 

eljárási és eszközrendszerrel bír, ezért annak elhatárolása elsődleges jelentőségű, hogy mi 

tartozik a KKBP és mi az egyéb politikák hatókörébe. 

 Az EUMSz. 2. cikk (4) bekezdése alapján  

„Az Unió az Európai Unióról szóló szerződésnek megfelelően hatáskörrel rendelkezik a közös 

kül- és biztonságpolitika meghatározására és végrehajtására, ideértve egy közös 

védelempolitika fokozatos kialakítását.” 

E hatáskör természete nincs meghatározva, ellentétben a 2. cikk előző bekezdéseivel. Az 

azonban mindig is egyértelmű volt, hogy a közös kül- és biztonságpolitika nem kizárólagos 

hatásköre az Uniónak, hanem a megosztott vagy konkuráló hatáskörnek tekintendő. A 

Szerződések megszövegezői mindenesetre nem határozták meg a közös kül- és 

biztonságpolitikát, mint a tagállamokkal megosztott hatáskört. Emellett az hozható fel 

érvként, hogy a megosztott hatáskörök ún. megelőző hatással rendelkeznek. Az EUMSz. 2. 

cikk (2) bekezdése alapján ugyanis „A tagállamok e hatáskörüket csak olyan mértékben 

gyakorolhatják, amilyen mértékben az Unió hatáskörét nem gyakorolta.” Ugyanezen 

rendelkezés felhatalmazza az Uniót és a tagállamokat is, hogy „alkothatnak és elfogadhatnak 



kötelező erejű jogi aktusokat”. Az EU-Szerződés 21. cikk (1) bekezdése ugyanakkor kizárja a 

jogalkotási aktusok elfogadását a közös kül- és biztonságpolitika területén. Ebben az 

értelemben a közös kül- és biztonságpolitika nem tekinthető megosztott hatáskörnek; nem 

tartozik azon területek közé, ahol az EU jogalkotása kizárja a tagállamok normaalkotását. 

 A fentiek ugyanakkor nem jelentik azt, hogy a tagállamok ne lennének kötve a közös 

kül- és biztonságpolitika körében elfogadott határozatokhoz. E politika a Szerződés szövege 

alapján nem úgy jelenik meg, mint amelynek elemeiből a tagállamok szabadon 

válogathatnának. Az EUSz. 24. cikk (1) bekezdése arról rendelkezik, hogy „Az Unió közös 

kül- és biztonságpolitikára vonatkozó hatásköre a külpolitika minden területére és az Unió 

biztonságát érintő valamennyi kérdésre kiterjed, ideértve a védelempolitika fokozatos 

kialakítását” is. Az EUSz. 24. cikk (3) bekezdése előírja, hogy „A tagállamok az Unió közös 

kül- és biztonságpolitikáját a lojalitás és a kölcsönös szolidaritás jegyében tevékenyen és 

fenntartások nélkül támogatják és tiszteletben tartják az Unió e területen folytatott 

tevékenységét.” A KKBP-val kapcsolatos „határozatok kötik a tagállamokat álláspontjaik 

elfogadásakor és tevékenységük folytatása során.” (EUSz. 28. (2)). Az EUSz. 29. cikke 

értelmében „A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti politikáik megfeleljenek az uniós 

álláspontoknak.” „A tagállamok az Unió érdekeit érintő bármely nemzetközi szintű fellépés 

vagy kötelezettségvállalás megtétele előtt egyeztetnek a többi tagállammal a Tanácsban vagy 

az Európai Tanácsban.” (EUSz. 32. cikk). „A tagállamok összehangolják cselekvésüket a 

nemzetközi szervezetekben és a nemzetközi konferenciákon (EUSz. 34. (1)). „Azok a 

tagállamok, amelyek az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának is tagjai, egyeztetnek 

egymással, illetve teljeskörűen tájékoztatják a többi tagállamot és a főképviselőt. Azok a 

tagállamok, amelyek tagjai a Biztonsági Tanácsnak, feladataik ellátása során – az Egyesült 

Nemzetek Alapokmányának rendelkezései alapján fennálló kötelezettségeik sérelme nélkül 

védelmezik az Unió álláspontját és érdekeit.” (EUSz. 34. (2)).5 

 A fenti rendelkezések tehát szigorú kötelezettséget rónak a tagállamokra a közös kül- 

és biztonságpolitika rendelkezéseinek betartásával kapcsolatban. A Szerződés szövege tehát 

megfelelő keretet teremt a hatékony közös kül- és biztonságpolitika kiépítéséhez. E politikát 

ugyanakkor gyakran úgy írják le, mint kevéssé hatékonyt. Ez részben a kikényszerítő 

mechanizmusok hiányával magyarázható; az EUMSz-ben foglalt kötelezettséggel ellentétben 

                                                           
5 Lásd bővebben: Hillion, Christophe: Mixity and Coherence in EU External Relations: the Significance of the 

'Duty of Cooperation'. In: Hillion, Christophe – Koutrakos, Panos (eds.): Mixed Agreements Revisited. Hart, 

Oxford, 2010. 88-92. o. 



sem az uniós intézmények, sem a tagállamok nem vonhatók felelősségre az Európai Bíróság 

előtt, ha nem tesznek eleget a közös kül- és biztonságpolitikának. 

  

1.3. Az EUMSz. által szabályozott hatáskörök és a közös kül- és biztonságpolitika 

elhatárolása 

 

A Lisszaboni Szerződés alapjaiban módosította a közös kül- és biztonságpolitika és az uniós 

külpolitika egyéb területeinek a kapcsolatát. A jelenlegi EUSz. 40. cikk – amely felváltja a 

régi EUSz. 47. cikkét – a következőket tartalmazza: 

„A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása nem sérti az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 3-6. cikkében felsorolt uniós hatáskörök gyakorlására vonatkozóan a 

Szerződésekben az intézmények részére előírt eljárások alkalmazását és az intézmények erre 

vonatkozó hatásköreinek terjedelmét. 

Hasonlóképpen, az e cikkekben felsorolt politikák végrehajtása nem sérti az Unió e fejezetben 

említett hatásköreinek gyakorlására vonatkozóan a Szerződésekben az intézmények részére 

előírt eljárások alkalmazását és az intézmények vonatkozó hatásköreinek terjedelmét.” 

Ahogy az az idézett cikkből kiderül, ez a rendelkezés nemcsak az Unió EUMSz-ben 

foglalt hatásköreit védi (korábbi közösségi hatáskörök), hanem egyúttal védi a közös kül- és 

biztonságpolitikába tartozó hatásköröket is. Így a korábbi szabályozáshoz képest a területek 

egymástól történő elhatárolása kiegyensúlyozottabb módon történik. E cikk nem csupán 

általában tiltja meg, hogy az egyik Szerződés kihasson a másikra, hanem utal a különböző 

uniós hatáskörökhöz kapcsolódó eltérő intézményi szerepkörökre és eljárásokra.6 

E rendelkezés kiegészítése nem az egyetlen lényeges változás. A jelenlegi Szerződések 

már nem tartalmaznak olyan cikkeket, mint a korábbi EUSz. 1-3. cikke. A korábbi EUSz. 1. 

cikk szerint „Az Unió az Európai Közösségeken alapul, amelyeket az e szerződéssel 

létrehozott politikák és együttműködési formák egészítenek ki.” (azaz a közös kül- és 

biztonságpolitika és a bel- és igazságügyi együttműködés, majd a rendőri és igazságügyi 

együttműködés büntetőügyekben). A korábbi EUSz. 2. cikk az Unió céljául tűzte ki „a 

közösségi vívmányok teljes mértékű fenntartása és fejlesztése annak […] mérlegelésével, 

hogy milyen mértékben szükséges az e szerződés által bevezetett politikák és együttműködési 

formák felülvizsgálata a közösségi mechanizmusok és intézmények eredményességének 

biztosítása érdekében”. A korábbi EUSz. 3. cikk pedig utalt arra, hogy „Az Unió egységes 

                                                           
6 Dashwood, Alan: Mixity in the Era of the Treaty of Lisbon. i. m. 363. o. 



intézményi kerettel rendelkezik, amely — a közösségi vívmányokat tiszteletben tartva és 

továbbfejlesztve — biztosítja a céljai elérése érdekében végzett tevékenységek összhangját és 

folytonosságát.” 

A Lisszabon utáni alapszerződések az uniós külpolitika integráltabb kereteit 

biztosítják. A közös kül- és biztonságpolitika már nem írható le a saját – a többi politikától 

élesen elhatárolható – céljaival; ehelyett az EUSz. 3. cikk (5) bekezdése és a 21. cikke az 

uniós külkapcsolatok egészére vonatkozó célokat sorol fel. Ezen integrált szemlélet 

érvényesült az Európai Külügyi Szolgálatra – mint közös intézményi háttér – vonatkozó 

rendelkezések megszövegezésekor is.  

 Kérdésként merülhet fel, hogy milyen szerepe lehet a korábbi EUSz. 47. cikkét 

felváltó EUSz. 40. cikkének? A 40. cikk alapján a Bíróság a későbbiekben nemcsak azt 

vizsgálhatja meg, hogy valamely közös kül- és biztonságpolitika körébe tartozó aktust el 

lehetett-e volna fogadni az Unió egyéb, az EUMSz-ben lévő hatáskörei alapján, hanem azt is, 

hogy az EUMSz. alapján elfogadott jogforrása tartalmát tekintve valójában a közös kül- és 

biztonságpolitika eszközének minősül.  

 A korábbi rendelkezés szellemiségével szemben, az EUSz. 40. cikk védi a közös kül- 

és biztonságpolitikát is.7 Első olvasatban az feltételezhető, hogy a KKBP már nem csupán 

kiegészítő, és – ahogy arról korábban már szó volt – egyfajta egyensúly alakult ki az a két 

terület elhatárolását illetően; ami azt eredményezi, hogy bizonyos esetekben az EUMSz. által 

szabályozott tárgykörök bizonyos esetekben utat adnak a közös kül- és biztonságpolitika 

érvényesülésének. Ezzel a feltételezéssel azonban két probléma van. 

 Az egyik az, hogy a közös kül- és biztonságpolitika továbbra is – a többi politikához 

képest – kevésbé meghatározott. Ezt tovább nehezíti, hogy a közös kül- és biztonságpolitikára 

vonatkozó célkitűzések elég tág értelmű kifejezéseket tartalmaznak. Az értelmezést nem 

könnyíti meg a 24. cikk (1) bekezdésébe foglalt azon kitétel, hogy az Unió KKBP-re 

vonatkozó hatásköre „a külpolitika minden területére” kiterjed. A leginkább elfogadható 

álláspont, hogy a közös kül- és biztonságpolitika és az uniós külkapcsolatok egyéb területei 

között a viszony lex generealis-lex specialis-ként írható le.8  

                                                           
7 Cremona, Marise: Defining competence in EU external relations: lessons from the Treaty reform process. In: 

Dashwood, Alen et al (eds.): Law and Practice of the EU External Relations: Salient Features of a Changing 

Landscape. Cambridge University Press, Cambridge, 2008. 45. o. 

8 Eeckhout, Piet: EU External Relations Law. i. m. 182. o. 



 Az Európai Bíróság az ún. kézi lőfegyverek és könnyű fegyverek9 ügyben az érintett 

cikkel kapcsolatban vizsgálta az egyik KKBP együttes fellépés alapján elfogadott tanácsi 

határozatot, annak fő célja és tartalmi elemei alapján. Az ítélet 73-74. pontjában kimondta a 

Bíróság, hogy: 

„Ha valamely intézkedés vizsgálatából ugyanis az derül ki, hogy az kettős cél elérésére 

irányul, vagy két összetevőt foglal magában, és ezek egyike elsődlegesnek mutatkozik, míg a 

másik csak járulékos jellegű, az aktust csak egy jogalapra kell alapítani, mégpedig arra, 

amelyet az elsődleges cél vagy összetevő megkövetel (lásd ebben az értelemben a 

C-211/01. sz., Bizottság kontra Tanács ügyben 2003. szeptember 11-én hozott ítélet 

[EBHT 2003., I-8913. o.] 39. pontját, a C-338/01. sz., Bizottság kontra Tanács ügyben 2004. 

április 29-én hozott ítélet [EBHT 2004., I-4829. o.] 55. pontját, és a C-94/03. sz., Bizottság 

kontra Tanács ügyben 2006. január 10-én hozott ítélet [EBHT 2006., I-1. o.] 35. pontját, 

valamint az EU 47. cikk alkalmazását illetően a fent hivatkozott Bizottság kontra Tanács 

ügyben 2005. szeptember 13-án hozott ítélet 51-53. pontját, és a fent hivatkozott Bizottság 

kontra Tanács ügyben 2007. október 23-án hozott ítélet 71-73. pontját).  

Ebből következik, hogy a kézi lőfegyverek és könnyűfegyverek elterjedése elleni küzdelem 

intézkedései nem tartoznak a fejlesztési együttműködési politika terén a Közösségre ruházott 

hatáskörökbe, mivel elsődleges céljuk vagy összetevőjük miatt a KKBP folytatásába 

illeszkednek.”  

 A határozat részletes vizsgálata alapján ugyanakkor megállapította, hogy: 

„ Az előzőekből következik, hogy a megtámadott határozat a céljára és tartalmára tekintettel 

két összetevőt foglal magában, úgy, hogy egymáshoz képest egyik sem járulékos, ahol az 

egyik a fejlesztési együttműködés terén folytatott közösségi politikába, a másik pedig a 

KKBP-be tartozik.” 

 Kérdésként merülhet fel, hogy ez a szemlélet mennyiben tartható a Lisszaboni 

Szerződés hatálybalépése után, amely a külkapcsolatok egységes célrendszerét építette be az 

alapszerződésekbe. Ezen egységes fellépést az EUMSz. 205. cikke kötelezettségként is előírja 

az alábbiak szerint: 

„Az Unió e rész szerinti nemzetközi szintű fellépése az Európai Unióról szóló szerződés V. 

címének 1. fejezetében meghatározott elvek alapján az ott meghatározott célkitűzések 

megvalósítására törekszik, az ugyanezen fejezetben megállapított általános rendelkezésekkel 

összhangban.” 

                                                           
9 A Bíróság C-91/05. számú Bizottság v. Tanács ügyben hozott, 2008. május 20-i ítélete.  



Ugyanakkor e sokféle, egymástól eltérő természetű cél összefoglalása nem könnyíti 

meg a közös kül- és biztonságpolitikához valamint a külkapcsolatok egyéb területeihez 

tartozó tárgykörök elhatárolását. Sőt, a közös kül- és biztonságpolitika céljai olyan tágan 

lettek meghatározva,10 hogy számos (elsődlegesen a korábbi közösségi tárgyköröket érintő) 

jogi aktus is sok esetben ide lenne sorolható. 

 Az EU-Szerződés korábbi vonatkozó rendelkezésével szemben,11 a Lisszaboni 

Szerződés által bevezetett szabályok nem tartalmaznak a konzisztencia követelményére 

vonatkozó, a korábbihoz hasonlóan szigorú rendelkezéseket. A jelenlegi szabályt az EUSz. 21. 

cikk (3) bekezdése az alábbiak szerint fogalmazza meg: 

„Az e cím és az Európai Unió működéséről szóló szerződés ötödik részének hatálya alá 

tartozó területeken folytatott külső tevékenységei, illetve az egyéb uniós politikák kidolgozása 

és végrehajtása során az Unió tiszteletben tartja az (1) bekezdésben felsorolt alapelveket, és 

követi a (2) bekezdésben felsorolt célokat. 

Az Unió biztosítja, hogy külső tevékenységeinek különböző területei egymással, illetve az 

egyéb uniós politikákkal összhangban legyenek. A Tanács és a Bizottság – az Unió külügyi és 

biztonságpolitikai főképviselőjének közreműködésével – felelősek ennek az összhangnak a 

biztosításáért és e célból együttműködnek egymással.” 

 A korábbi cikkhez képest a Lisszaboni Szerződés próbált egy további új elemet – 

illetve pozíciót – beépíteni az intézményi egyensúly minél hatékonyabb megvalósítása 

céljából. A mind a Tanácsban, mind a Bizottságban jelentős pozíciót betöltő – s e pozícióinál 

fogva ún. kétkalaposnak nevezett – külügyi és biztonságpolitikai főképviselői tisztség 

bevezetésének egyik fő célja az uniós külkapcsolatok koherensebbé tétele volt. Az EUSz. 18. 

cikk (2) bekezdése alapján: 

                                                           
10  EUSz. 21. cikk (2) bekezdés: „Az Unió a közös politikákat és tevékenységeket határoz meg és hajt 

végre, és a nemzetközi kapcsolatok minden területén magas szintű együttműködés kialakításán munkálkodik 

annak érdekében, hogy: 

 […] 

 c) összhangban az Egyesült Nemzetek Alapokmányának céljaival és elveivel, valamint a Helsinki 

Záróokmány elveivel és a Párizsi Charta céljaival – beleértve a külső határokhoz kapcsolódókat is – megőrizze a 

békét, megelőzze a konfliktusok kialakulását, és erősítse a nemzetközi biztonságot” 
 

11 Korábbi EUSz. 3. cikk: „Az Unió egységes intézményi kerettel rendelkezik, amely – a közösségi 

vívmányokat tiszteletben tartva és továbbfejlesztve – biztosítja a céljai elérése érdekében végzett tevékenységek 

összhangját és folytonosságát. 

 Az Unió különösen külső tevékenységei egészének összhangját biztosítja a kül-, a biztonság-, a 

gazdaság- és a fejlesztési politikája keretében. A Tanács és a Bizottság felel ezen összhang biztosításáért, és 

ennek érdekében együttműködnek egymással. Saját hatáskörüknek megfelelően biztosítják e politikák 

végrehajtását.”  
 



„A főképviselő irányítja az Unió közös kül- és biztonságpolitikáját. Javaslataival hozzájárul e 

politika alakításához, és azt a Tanácstól kapott felhatalmazásban foglaltak szerint végrehajtja. 

Ugyanez vonatkozik a közös biztonság- és védelempolitikára.” 

A főképviselő pozícióit a 18. cikk további két bekezdése az alábbiak szerint részletezi: 

„(3) A főképviselő a Külügyek Tanácsának elnöke. 

(4) A főképviselő a Bizottság egyik alelnöke. A főképviselő biztosítja az Unió külső 

tevékenységeinek összhangját. A Bizottságon belül ő felelős a Bizottság külkapcsolatokkal 

összefüggő feladatainak ellátásáért és az Unió külső tevékenysége egyéb területeinek 

összehangolásáért. A főképviselő a Bizottságon belüli feladatainak gyakorlása során és 

kizárólag e feladatok körében – annyiban, amennyiben ez összhangban áll a (2) és (3) 

bekezdésben meghatározottakkal – a Bizottság működésére irányadó eljárások szerint jár el.” 

 A (3)-(4) bekezdésben említett feladatok mellett az Unió külső tevékenységének 

célkitűzéseit magába foglaló 21. cikk kifejezetten szól a főképviselő mindkét fő uniós 

intézmény érintő koordináló feladatairól. E cikk (3) bekezdésének második mondata alapján: 

„Az Unió biztosítja, hogy a külső tevékenységeinek különböző területei egymással, illetve az 

egyéb uniós politikákkal összhangban legyenek. A Tanács és a Bizottság – az Unió külügyi és 

biztonságpolitikai főképviselőjének közreműködésével – felelősek ennek az összhangnak a 

biztosításáért és e célból együttműködnek egymással.” 

 Az intézményi integrációt azonban nemcsak a főképviselő személye hivatott 

elősegíteni, hanem a segítségére felállítandó Külügyi Szolgálat is. Ennek szerepkörét a 27. 

cikk (3) bekezdése tartalmazza: 

 „Megbízatásának ellátása során a főképviselőt európai külügyi szolgálat segíti. Ez a szolgálat 

a tagállamok diplomáciai szolgálataival együttműködésben tevékenykedik, és a Tanács 

Főtitkársága, valamint a Bizottság megfelelő szervezeti egységeinek tisztviselőiből, továbbá a 

nemzeti diplomáciai szolgálatok által kirendelt személyzetből áll. Az európai külügyi 

szolgálat szervezetét és működését a Tanács határozatban állapítja meg. A Tanács a 

főképviselő javaslata alapján, az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt és a Bizottság 

egyetértését követően határoz.” 

 

2. A vegyes szerződések 

 

Schermer és O”Keeffe álláspontja szerint a „vegyes szerződések olyan szerződések, amelyek 

részes felei valamely nemzetközi szervezet, annak néhány vagy valamennyi tagállama és a 



harmadik államok; e szerződés végrehajtására sem a nemzetközi szervezet, sem a tagállamok 

nem rendelkeznek teljes hatáskörrel.”12 

 

2.1. A vegyes szerződések eredeti jelentése 

 

 A vegyes szerződések eredeti, e fogalommal leírható típusai az Európai Unió 1992-es 

felállítását megelőzően is léteztek. Az Európai Közösségeknek, (úgyis mint külön Európai 

Szén- és Acélközösség, Európai Gazdasági Közösség és Európai Atomenergia-közösség), 

mint a nemzetközi jog alanyainak bizonyos esetekben szüksége volt a tagállamai részvételére 

egyes nemzetközi szerződésekben. 

 Ahogy az a kézi fegyverek és könnyű fegyverek ügyből kiderül, az egyes jogi aktusok 

helye nem minden esetben volt egyértelműen beazonosítható a korábbi pillérrendszerben. Az 

Európai Unió külkapcsolatainak komplexitása bizonyos esetekben szükségessé tette, hogy a 

Közösségek, az Unió illetve a tagállamok is részt vegyenek annak formálásában. A 

nemzetközi jogi személyiséggel rendelkező Közösségek szereplésével a vegyes szerződések 

alábbi típusait lehet felvázolni: 

 Vertikális vegyes szerződések. Az Európai Közösségek vagy az Európai Unió és a 

tagállamok a részes felei e szerződéseknek. A második és harmadik pilléres 

tárgykörökkel (közös kül- és biztonságpolitika, bel- és igazságügyi együttműködés, 

illetve rendőri és igazságügyi együttműködés büntetőügyekben) kapcsolatban 

felmerült, hogy ezeket nem az Európai Unió, hanem ténylegesen a tagállamok 

összességének nevében kötötték meg.13 Az ún. harmadik pilléres ügyekben szükség is 

volt a szerződések tagállamok által történő végrehajtására. 

 Horizontális vegyes szerződések. Az Európai Unió és az Európai Közösségek is 

részesei ezeknek a szerződéseknek. Az ún. pillérközi szerződések megkötésére akkor 

volt szükség, ha az adott szerződés a közösségi (leginkább gazdasági) és második vagy 

harmadik pilléres (közös kül- és biztonságpolitika, bel- és igazságügyi 

együttműködés) tárgyköröket is magába foglalt. A horizontális vegyes szerződések 

tipikus példája a belső piacot jelentő, határok nélküli térséget megvalósító ún. 

schengeni szerződésrendszer volt. 

                                                           
12 O’Keeffe, David – Schermer, Henry G.: Mixed Agreements. Kluwer, Deventer, 1983. 25-26. o. 
13 Betz, N.: Mixed Agreements – EC and EU. The European Union in International Affairs Conference – 

GARNET 2008. http://www.ies.be/files/repo/conference2008/EUinIA_V_4_Betz-revised.pdf (2012. április 26-i 

állapot) 3-4. o. 

http://www.ies.be/files/repo/conference2008/EUinIA_V_4_Betz-revised.pdf


 Vertikális és horizontális vegyes szerződések. Az Unió, a Közösség(ek) és tagállamok 

részes félként való megjelenése adott nemzetközi szerződésben érzékelteti az Unió 

nemzetközi kapcsolatainak komplexitását, illetve annak sajátos természetét. Az ún. 

újonnan függetlenné vált államokkal kötött partnerségi és együttműködési 

megállapodások mutatnak ilyen sajátosságokat.14 

 

2.2. A vegyes szerződések az új rendszerben 

 

Tekintettel az Unió nemzetközi szerződéskötési hatásköreinek új rendszerére, a vegyes 

szerződések elemzése a korábban ismertetett kategóriákkal a történik az új jogi keretek között. 

A Lisszaboni Szerződés előtti alapszerződésekhez hasonlóan, sem az Európai Unióról szóló 

szerződés, sem az Európai Unió működéséről szóló szerződés nem tartalmaz kifejezett 

rendelkezéseket a vegyes szerződések anyagi és eljárásjogi szabályai vonatkozásában. 

 Az Európai Unió számára a Lisszaboni Szerződés által módosított EU-Szerződés 47. 

cikke által biztosított jogi személyiség azonos jogalany eljárását biztosítja a korábbi első 

(vagy közösségi) és a korábbi második illetve harmadik (vagy uniós) pilléres tárgykörökben 

aktusok elfogadására. De mivel az Európai Unió nemzetközi jogi szempontból továbbra is sui 

generis nemzetközi szervezetnek tekintendő, e jogi személyiség nem jelenti a hatáskörök azon 

teljességét, amelyek egy államot illetnek meg annak nemzetközi kapcsolataiban. A 

rendelkezések jelentős része keretjellegűnek tekintendő e téren, s az Európai Unió és a 

tagállamok jövőbeni gyakorlata tölti ki tartalommal e rendelkezéseket. 

 A vegyes szerződések alkalmazásának lehetősége sokkal egyértelműbb a korábbi 

közösségi hatáskörbe tartozó tárgykörök esetén, amelyeket jelenleg az EU működéséről szóló 

szerződés szabályoz. Az EUMSz. 2-6. cikkei a hatáskörök különböző típusait rögzítik. Ezek 

alapján olyan vegyes szerződések megkötése, amelyben az Unió és a tagállamok vesznek 

részt, azon tárgykörök esetén indokolt, amelyek megosztott hatáskörbe (belső piac, szociális 

politika, fogyasztóvédelem stb.) vagy támogató, összehangoló vagy kiegészítő hatáskörbe 

(ipar, kultúra, turizmus stb.) tartoznak. 

 A korábbi EU-Szerződés által szabályozott hatáskörök közül a volt harmadik pillérbe 

tartozó tárgykörök helyzete egyértelműbb. A korábbi „rendőri és igazságügyi együttműködés 

büntetőügyekben” elnevezésű terület jelenleg az EUMSz. 4. cikke alapján a tagállamok és az 

                                                           
14 Lásd bővebben: Wessel, Ramses A.: Cross-pillar Mixity: Combining Competences in the Conclusion of 

EU International Agreements. In: Hillion, Christophe – Koutrakos, Panos (eds.): Mixed Agreements Revisited. 

Hart, Oxford, 2010. 34-44. o. 



EU közötti megosztott hatáskörnek minősül „a szabadságon, a biztonságon és a jog 

érvényesülésén alapuló térség” elnevezéssel. 

 Ahogy az korábban bemutatásra került, a jelenleg hatályos szerződések sem 

határozzák meg, hogy a közös kül- és biztonságpolitika milyen hatáskörnek minősül. Ez 

ismételten felveti annak lehetőségét, hogy az ezzel kapcsolatos tárgykörök ténylegesen a 

tagállamok összességének eljárását jelentik.  

 Ezzel kapcsolatban lényeges megvizsgálni, hogy a hatáskör-átruházás EU-

Szerződésben rögzített elvei mit jelentenek e politika területén. A 4. cikk (1) bekezdése 

alapján: 

„Az 5. cikkel összhangban minden olyan hatáskör, amelyet a Szerződések nem ruháztak az 

Unióra, a tagállamoknál marad.”15 

 Ez a rendelkezés az EUMSz. által szabályozott, korábbi közösségi tárgykörökben az 

Unió és a tagállamok közötti hatáskörök egyértelmű elválasztását jelentik. Ugyanerre az 

eredményre vezetne, ha a közös kül- és biztonságpolitika kapcsán is tartalmaznának hatáskör-

elhatároló rendelkezéseket az alapszerződések; enélkül azonban az EUSz. 4. cikk (1) 

bekezdése a „kollektív döntés” koncepciót, s így a közös kül- és biztonságpolitika 

kormányközi jellegét erősíti. 

 A Lisszaboni Szerződés hatálybalépését megelőző időszakban a tagállamok nem 

tartották szükségesnek a részvételüket az Unió által kötött nemzetközi szerződésekben, mivel 

                                                           
15 Az említett 5. cikk az alábbiak szerint rendelkezik: 

 „(1) Az Unió hatásköreinek elhatárolására a hatáskör-átruházás elve az irányadó. Az uniós hatáskörök 

gyakorlására a szubszidiaritás és az arányosság elve az irányadó. 

 (2) A hatáskör-átruházás elvének megfelelően az Unió kizárólag a tagállamok által a Szerződésekben 

ráruházott hatáskörök határain belül jár el a Szerződésekben foglalt célkitűzések megvalósítása érdekében. 

Minden olyan hatáskör, amelyet a Szerződések nem ruháztak át az Unióra, a tagállamoknál marad. 

 (2) A szubszidiaritás elvének megfelelően azokon a területeken, amelyek nem tartoznak kizárólagos 

hatáskörbe, az Unió csak akkor és annyiban jár el, amikor és amennyiben a tervezett intézkedés céljait a 

tagállamok sem központi, sem regionális vagy helyi szinten nem tudják kielégítően megvalósítani, így azok a 

tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása miatt az Unió szintjén jobban megvalósíthatók. 

 Az Unió intézményei a szubszidiaritás elvét a szubszidiaritás és arányosság elvének alkalmazásáról 

szóló jegyzőkönyvben meghatározottak szerint alkalmazzák. A nemzeti parlamentek az említett jegyzőkönyvben 

megállapított eljárásnak megfelelően gondoskodnak a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásáról. 

 (4) Az arányosság elvének megfelelően az Unió intézkedése sem tartalmilag, sem formailag nem 

terjedhet túl azon, amit a Szerződések célkitűzéseinek eléréséhez szükséges. 

 Az Unió intézményei az arányosság elvét a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról 

szóló jegyzőkönyvben foglaltak szerint alkalmazzák.” 



e megállapodásokat egyhangúlag fogadták el, amelyhez tehát valamennyi tagállam 

hozzájárulása szükséges volt. Mivel a közös kül- és biztonságpolitika alapvetően továbbra is 

megőrzi a kormányközi jellegét, az Európai Unió várhatóan ezt követően is egyedüli részes 

fele lesz ezeknek a megállapodásoknak. 

 A horizontális vegyes szerződések szintén megmaradnak a 2009. utáni rendszerben, 

azonban más tartalommal. Az uniós külkapcsolatok két jól elhatárolható területe – a korábbi 

közösségi pillér, valamint a közös kül- és biztonságpolitika tárgykörei – továbbra is eltérő 

döntési mechanizmusokat igényelnek, ám a korábbi EUSz. 47. cikkében szereplő hierarchikus 

kapcsolat megszűnt e két terület között.  

 A jelenleg hatályos, fent elemzett EUSz. 40. cikk eltérő szemléletet követ, s egyenlő 

súlyt biztosít a két, egymástól független területnek. E koncepció a közös kül- és 

biztonságpolitika jelentőségének növekedését, és a vegyes szerződések jobb 

körülhatárolhatóságát eredményezheti a jövőben. 

 

Záró gondolatok 

 

Az Európai Uniónak a Reformszerződéssel bevezetett egységes jogi személyisége – a korábbi 

fragmentált szerkezethez képest – megteremtette az integrált uniós külkapcsolatok jogi 

keretrendszerét. Ez elsősorban az EUMSz. által szabályozott, volt közösségi hatáskörök 

esetén volt hatékony, ahol átlátható módon csoportosították az Unió hatásköreit. A 

kompetenciák ezen összefoglalása ugyanakkor nem történt meg a közös kül- és 

biztonságpolitika esetén, ez további bizonytalanságok forrása lehet a jövőben. 

 Az egységes jogi személyiség nem szünteti meg az igényt a vegyes szerződések 

alkalmazására. Megfelelő szabályozás nélkül azonban továbbra is bizonytalan marad ezek 

alkalmazásának szükségessége. Első látásra úgy tűnhet, hogy a hatáskörök elhatárolása 

hatékonyabban valósult meg a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtti struktúrában. Az 

EUMSz. által szabályozott tárgykörök hatásköri rendszerének átláthatóbb megfogalmazása 

azonban koherensebb külső fellépést tesz lehetővé a külkapcsolatok területén. A közös kül- és 

biztonságpolitika esetén pedig a hierarchikus kapcsolat megszűntetése e politika 

jelentőségének növekedését mutatja. 

 Összefoglalva, a vegyes szerződések továbbra is az uniós jogrend részét fogják 

képezni sajátos tartalommal és megújult jelentőséggel. A korábbi, büntetőügyekben történő 

rendőrségi és igazságügyi együttműködés „közösségiesítése” a tagállamok azon szándékát 

fejezi ki, hogy az integrációt a korábban tagállami hatáskörbe tartozó területekre is 



kiterjesszék. A közös kül- és biztonságpolitika ilyen mértékű együttműködésről (még) nem 

beszélhetünk, az ide beillesztett keretjellegű rendelkezések kapcsán a tagállamok jövőbeni 

gyakorlata dönti el, hogy kívánnak-e azokkal élni vagy sem. 
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