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Schuman-tervezet 

Az 1950-es évek eleje  

Robert Schuman francia külügyminiszter és 

munkatársa, Jean Monnet javasolták, hogy Párizs és 

Bonn közös főhatóság alatt egyesítse a haditermelés 

centrumának számító szénbányászatát és 

acéliparát. 



Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK) 

Montánunió 

 Franciaország, Németország, Olaszország, 
Hollandia, Belgium, Luxemburg  

 A britek csatlakozására tett kísérletek nem 
vezettek eredményre.  

 1951. április 18-án írták alá. A ratifikálási 
eljárások után az egyezmény 1952. július 25-
én lépett hatályba.  

 A Montánunió első elnöke Jean Monnet lett.  



Ratifikálás 

A ratifikálás azt jelenti, hogy a nemzetek közötti 

szerződés életbelépéséhez szükséges a 

szerződés jóváhagyása a szerződő államok 

törvényhozó, vagy legfőbb államhatalmi szerve 

által, illetve törvénybe iktatása. 

 



Messina 

A Montánunió Miniszteri Tanácsa 1955. 

júniusában az olaszországi Messinában tartott 

tanácskozáson elfogadta a gazdasági integráció 

irányába történő elmozdulást. Paul-Henri Spaak 

vezetésével kidolgozták a részletes javaslatokat az 

Európai Gazdasági Közösség, valamint az 

Euratom megalakítására.  



Római szerződések 

1958. január 1. a Montánunió mellé felsorakozott 

az Európai Gazdasági Közösség (EGK) és az 

Euratom. 

Az EGK létrehozásának alapvető célja először is 

egy vámunió létrehozása volt, szabad és egyenlő 

versennyel a hat tagállam között, és egy közös 

külső tarifarendszerrel a kívülállókkal szemben.  



Európai Közösségek, EK 

Az Európai Unió alapszerződései 

Megnevezés INTÉZMÉNYEK 

ESZAK (1952) Főhatóság Tanács 

Közgyűlés Bíróság EGK (1958) Bizottság Tanács 

EURATOM (1958) Bizottság Tanács 

Európai Közösségek 

(1967)  

Egyesülési Szerződés 

Bizottság Tanács 

Európai 

Parlament 

(1962) 

Bíróság 



Kilencek 

Az első bővítés 1973  Nagy-Britannia, Dánia, 
Írország csatlakozott az integrációhoz.  

A norvégokkal folytatott tárgyalások a halászatról 
sikeresek voltak, s így a csatlakozási egyezményt 
sikerült 1972 januárjában aláírni. A kilenc 
hónappal később tartott norvég népszavazáson a 
lakosság nemet mondott a csatlakozásra. 



Werner-jelentés 

1970 októberében a luxembourgi miniszterelnök, Pierre 
Werner vezette munkacsoport jelentést készített a 
pénzügyi unióról. 

Werner-jelentés javaslatai: a tagállamok közötti 
gazdasági, adózási és költségvetési politikák fokozatos 
harmonizálását célozták.  

1972 októberében a tagállamok vezetői a párizsi 
csúcstalálkozóan elhatározták az Európai Monetáris 
Rendszer létrehozását.  



A déli kibővülés 

•Görögország 1981 (Görögországgal az EK már 1960-as 

évek  elején társulási egyezményt kötött.) 

 

•Spanyolország 1986 

 

•Portugália 1986 

 



Egységes Európai Okmány 

1987-ben lépett hatályba. 

Megteremtették a feltételeit az Európai Egységes 

Piac létrehozásának.  

Megvalósul az EGK eredeti célja: az áruk, 

szolgáltatások személyek és a tőke teljesen 

szabad forgalma, valamint az 1992-re történő 

megvalósításának intézményi-döntéshozatali 

háttere. 



Maastrichti Szerződés 

 Az Európai Közösségek elnevezése helyére 
Európai Unió elnevezés lép 

 A gazdasági integráció megvalósítása 
érdekében legkésőbb 1999-ig közös európai 
valutát vezetnek be, s létrehozzák az ehhez 
szükséges intézményeket is 

 Az Európai Uniónak közös kül- és 
biztonságpolitikája lesz, amelynek irányairól 
ugyan továbbra is egyhangúlag határoznak, de 
bizonyos kérdésekben többségi döntés is lesz. 
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- E urópai Központi B ank létesítése  

 

E urópai K özösség 

elm élyítése 

 

 

• az eddig m űködő 

három  közösség 

tová bbvitele  

• uniós á llam polgár -

ság bevezetése  

• gazdasági és pénz -

ügyi un ió  

•körn yezetvédelem      

• vidékfejlesztés  

 

K özös k ül- és 

biztonságpolitik a 

kialakítása  

 

• közös külpolitika  

• közös védelm i 

politika 

alkalm azása  

• eg yüttm űködés, 

közös akciók  

• em beri jogok  

• külső segélyezés  

• bizton sági 

kérdések  

 

 

K özös 

igazságszolgáltatás  

 és belügyek  

 

• m en edék politika  

• a  tagállam ok külső 

határain ak átlépé-

sét irán yító közös 

szabályok  

• beván dorlási 

politika  

•igazságügyi 

eg yüttm űködés  

E L SŐ  PIL L É R  M Á SO D IK  PIL L É R  H A R M A D IK  PIL L É R  

R óm ai Szerződés                E gységes E urópai O k m ány         M aastrichti Szerződés  

K özös döntésh ozatal  



Maastrichti Szerződés 

 Az Európa Parlament jogköre valamelyest 
szélesedik, mindenekelőtt a tudomány, a kultúra, 
az egészségügy terén. 

 Az Európai Unió tagállamai közös 
vízumpolitikát fejlesztenek ki, bár a 
bevándorlás és a menekültügy továbbra is a 
nemzeti kormányok közötti tárgyalások témája 
marad. 

 „Szubszidiaritás elve” bekerül a szerződésbe. 



Szubszidiaritás elve 

A döntéseket egy adott politikai rendszerben 

a hatékony cselekvéssel összhangban álló 

legalsóbb szinten kell meghozni. 

 



Tizenötök közössége 

Ausztria, Finnország, Svédország és Norvégia 
belépéséről folytatott tárgyalások, s ennek 
értelmében ezek az országok 1995. január 1-jétől 
az Európai Unió teljes jogú tagjaivá válhattak. 
Mivel a csatlakozó államok gazdasági fejlettsége 
felette van az Unió átlagának, a közösségi 
költségvetés nettó befizetőivé váló országokat 
szívesen látta a tagállamok többsége. 

Norvégia újból visszalép.  



Nizzai Szerződés 

Meghatározta, hogy a 27 tagú Unióban melyik 

országnak hány tagja, milyen súlya legyen. A 

NSZ vitathatatlan jelentősége az volt, hogy 

hatályba lépését követően lehetővé tette az EU 

keleti irányú bővítését.  

 



Év Országok 

Az Unió 

területe ezer 

km² 

Az Unió 

népesség 

millió fő 

1952 Belgium, Franciaország, Hollandia, 

Luxemburg, Németország*, Olaszország 1 035 169,1 

1973 Dánia, Írország, Nagy-Britannia 1 392 256,7 

1981 Görögország 1 524 271,5 

1986 Portugália, Spanyolország 2 122 321,9 

1990 Keletnémet tartományok 2 370 343,1 

1995 Ausztria, Finnország, Svédország 3 242 371,2 

2004 Ciprus, Csehország, Észtország, 

Lengyelország, Lettország, Litvánia, 

Magyarország, Málta Szlovákia, Szlovénia 
3 981 458,5 

2007 Bulgária, Románia 4 330 494,7 





Évszám Mélyítés Bővítés 

1952 ESZAK 

1958 EGK, Euratom 

1967 Egyesülési Szerződés 

1973 Dánia, Egyesült Királyság, Írország 

1981 Görögország 

1986 Portugália, Spanyolország 

1987 Egységes Európai Okmány 

1993 Maastrichti Szerződés 

1995 Ausztria, Finnország, Svédország 

1999 Amszterdami Szerződés 

2003  Nizzai Szerződés 

2004 

Ciprus, Csehország, Észtország, 

Lengyelország, Lettország, Litvánia, 

Magyarország, Málta Szlovákia, Szlovénia 

2007 Bulgária, Románia 

2010 ? Reformszerződés (ír népszavazás) 



Köszönöm a figyelmet! 


