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Az Európai Unió szerződések sorozatán alapul, az 50-es években aláírt 

Párizsi és Római szerződésektől kezdve, a 90-es években aláírt 

Maastrichti és Amszterdami Szerződéseken át a Nizzai Szerződésig 

folyamatosan fejlődött az elmúlt 50 év folyamán. E szerződések 

alapján a tagállamok nemzeti szuverenitásuk egy részét olyan 

közös intézményekre ruházzák át, melyek nem csak a nemzeti, 

hanem a közösségi érdekeket is képviselik. 

Az intézményrendszer általános jellemzői 



• Európai Bizottság  

• Európai Unió Tanácsa  

• Európai Parlament  

• Európai Bíróság  

• Európai Számvevőszék  

• Európai Ombudsman  

• Pénzügyi Szervezetek  

• Tanácsadó Szervek  

Az Európai Unió szerződéseiben lefektetett 

intézmények  



Az Európai Unió döntéshozó folyamatában általában három fő 

intézmény vesz részt: 

•az Európai Unió polgárait képviselő -  Európai  Parlament 

•az egyes tagállamokat képviselő -  Európai Unió Tanácsa 

•az Unió, mint egység érdekeit képviselő -  Európai Bizottság 

 

Ez az ún. „intézményes háromszög” készíti az Unióban alkalmazott 

politikai irányelveket és jogszabályokat.  

Három fő intézmény 



A Bizottság szó két értelemben használatos I 

Először jelöli a Bizottság tagjait, akiket a Parlament és a tagállamok 

neveztek ki azért, hogy vezessék az intézményt, és döntéseket 

hozzanak.  

 

A 2004-2009-es ciklusra felállított Bizottságban országonként egy-egy 

biztos dolgozik.  



A Bizottság szó két értelemben használatos II 

Másodszor a Bizottság kifejezés jelöli magát az intézményt és annak 

állományát. A Bizottság állománya főigazgatóságokba szerveződik. 

 

Minden főigazgatóság egy speciális területért felelős, élén a főigazgató 

áll, aki beszámolással tartozik az egyik biztosnak. 



A Bizottság négy fő feladata 

• JOGSZABÁLYOK JAVASLATA a Parlamentnek és a Tanácsnak, 

• az Unió politikájának és költségvetésének kezelése, irányítása és 

VÉGREHAJTÁSA,  

• az európai JOG ÉRVÉNYESÍTÉSE az Európai Bírósággal 

közösen, 

• az EU képviselete nemzetközi színen, például tárgyalások 

folytatása és megállapodások kötése az Unió és más országok 

között. 

A Bizottság az Unió legfőbb javaslattevő testülete.  



Szubszidiaritás elve 

A Bizottság csak akkor tesz javaslatot uniós szinten történő 

beavatkozásra, ha úgy látja, hogy a problémát nemzeti, regionális vagy 

helyi hatáskörben nem lehet kedvezőbben megoldani (szubszidiaritás 

elve, Maastrichti Szerződés). 



Munkamenet 

• Tegyük fel, hogy a Bizottság véleménye szerint szükség van egy 
olyan uniós jogszabályra, amellyel szabályozni lehetne Európa 
folyóinak szennyezését. 

• A Környezetvédelmi Főigazgatóság az európai ipari szereplőkkel, 
gazdálkodókkal, a tagállamok környezetvédelmi tárcáival és 
környezetvédelmi szervezetekkel folytatott konzultációk alapján 
kidolgoz egy javaslatot. 

• A jogszabályjavaslatot ezek után a megfelelő Bizottsági Osztályon 
bocsátják vitára és – amennyiben szükséges – módosítja. 



Munkamenet 

• Ezek után a Jogi Osztály és a biztosok kabinetjei (politikai 

tanácsadók) felülvizsgálják azt. 

• Ha a javaslat elkészült, a Főtitkár napirendre tűzi a soron következő 

Bizottsági ülésen.  

• Ezen az ülésen, a környezetvédelmi biztos ismerteti kollégáival a 

jogszabályjavaslat megszületésének okait, majd vitára bocsátja azt.  

• Ha megegyezés születik, a Testület "elfogadja" a javaslatot, és a 

dokumentumot a Tanács és a Parlament elé terjesztik mérlegelésre.  



Európai Unió Tanácsa 

A Tanács a tagállamokat képviseli, és értekezletein egy-egy miniszter 

képviseli az Unió minden egyes nemzeti kormányát. Az, hogy melyik 

miniszter ez, a napirenden levő témáktól függ. Példa: 

•Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa 

•Gazdasági és Pénzügyi Tanács (“ECOFIN”) 

•Mezőgazdasági és Halászati Tanács 

•Környezetvédelmi Tanács 



COREPER 

 

Már a kezdetektől fogva működött a Miniszterek Tanácsa mellett az 
Állandó Képviselők Bizottsága (közkeletű rövidítéssel COREPER).  

Idővel a COREPER szerkezete kettévált, ma a COREPER II. az 
állandó képviselők, míg a COREPER I. helyetteseik fórumát jelenti.  

A COREPER tevékenysége roppant szerteágazó, jelentősége egyre 
nagyobb. Feladata nem csupán a tagállami álláspontok szakértői szintű 
közelítése, a Tanácsi döntések előkészítése, de ők tartják a 
kapcsolatot az Unió szervei és a nemzeti intézmények között is.  



Európai Unió Tanácsa 

•  Európai jogalkotás. 

•  A tagállamok gazdaságpolitikájának összehangolása.  

•  Nemzetközi megállapodások megkötése.  

•  A költségvetés elfogadása. 

•  Az Unió Közös Kül- és Biztonságpolitikájának kidolgozása az 

Európai Tanács által felállított irányvonalak alapján. 

•  A nemzeti bíróságok és rendőri erők közötti együttműködés 

koordinálása bűnügyekben. 

 
A Tanács az Unió legfőbb döntéshozó testülete.  



Ország / Szavazatok száma 

Németország 29 Svédország 10 

Franciaország 29 Bulgária 10 

Olaszország 29 Dánia 7 

Egyesült Királyság 29 Írország 7 

Spanyolország 27 Litvánia 7 

Lengyelország 27 Szlovákia 7 

Románia 14 Finnország 7 

Hollandia 13 Ciprus 4 

Belgium 12 Észtország 4 

Cseh Köztársaság 12 Lettország 4 

Görögország 12 Luxemburg 4 

Magyarország 12 Szlovénia 4 

Portugália  12 Málta 3 

Ausztria 10  ÖSSZESEN 345 

Az Európai Unió Tanácsa szavazat számai országonként 



Európai Unió Tanácsa 

A Tanács soros elnöki tisztét félévente más és más ország látja el, 
felelős a Tanács napirendjéért, 6 hónapig elnököl annak ülésein, 
támogatja a jogi és politikai döntéseket, és tárgyal a tagállamok közötti 
kompromisszumokról. 

  

A mandátuma elején dokumentumot hoz nyilvánosságra, amely 
tartalmazza az elnökség prioritásait.  

  

Ezeken a csúcstalálkozókon fogadják el az „Elnökségi 
Következtetések” elnevezésű dokumentumot, amely rendszeresen 
a legfontosabb kérdésekben határozza meg az Unió álláspontját.  



Soros elnök 2003-tól 2011-ig 

2003 Görögország, Olaszország;  

2004 Írország, Hollandia;  

2005 Luxemburg, Egyesült Királyság;  

2006 Ausztria, Finnország;  

2007 Németország, Portugália;  

2008 Szlovénia, Franciaország;  

2009 Cseh Köztársaság; Svédország;  

2010 Spanyolország, Belgium; 

2011 Magyarország, Lengyelország  



Európai Parlament 

Megalakulásakor, csupán a nemzeti parlamentekből delegált tagokkal 

rendelkezett, és hosszú éveken át kizárólag konzultációs, véleményező 

lehetőséggel bírt.  

1979 óta a tagállamok a képviselőket közvetlenül választják 5 évre, a 

mandátumok száma a tagállam népességétől függ.  

Az európai uniós törvények mintegy 80 százaléka meg sem születhet 

az EP valamilyen formájú egyetértése nélkül.  

Az Európai Parlamentben a képviselők nem országonként, hanem 

pártonként ülnek frakciókban. Akadnak olyan vélemények, hogy az EP 

működésének és létének talán ez az egyik legnagyobb érdeme. 

 



Európai Parlament 

Parlamentnek három alapvető jogköre van: 

• jogszabály alkotási jog 

• a végrehajtást felügyelő jog 

• költségvetést felügyelő jog 



Ország / Képviselők száma 

Németország 99 Ausztria 17 

Franciaország 72 Bulgária 17 

Olaszország 72 Dánia 13 

Egyesült Királyság 72 Finnország 13 

Spanyolország 50 Szlovákia 13 

Lengyelország 50 Litvánia 12 

Románia 33 Írország 12 

Hollandia 25 Lettország 8 

Belgium 22 Szlovénia 7 

Cseh Köztársaság 22 Ciprus 6 

Görögország 22 Luxemburg 6 

Magyarország 22 Észtország 6 

Portugália  22 Málta 5 

Svédország 18  ÖSSZESEN 736 

Képviselői helyek az Európai Parlamentben 



Európai Tanács 

Az Európai Tanács az Európai Unió állam- illetve kormányfőinek 

rendszeresen tanácskozó testülete. Az első csúcstalálkozót az 

Európai Közösség akkor még hat tagállama 1969-ben rendezte.  

Az Európai Uniót megalapító Maastrichti Szerződés megfogalmazása 

szerint: „Az Európai Tanács az Unió fejlődéséhez szükséges 

impulzusokat ad, s rögzíti e fejlődés általános politikai célkitűzéseit”.  

Az állam- illetve kormányfők által egyhangúan hozott politikai 

döntéseket az Európai Unió Tanácsa önti jogi formába. Az Európai 

Tanács általában a féléves elnöki periódus lezárásaként, az elnökséget 

adó országban ül össze. „Csúcstalálkozók” 

 

 



• Európai Tanács Európai Unió állam- illetve kormányfőinek 

rendszeresen tanácskozó testülete 

• Európai Unió Tanácsa = Tanács = Miniszterek Tanácsa Az 

Unió legfőbb döntéshozó testülete. Az 1950-es években az 

Alapszerződések értelmében hozták létre.  

• Európa Tanács 1949-ben alakult kormányközi szervezet, 

amelynek fő célja védelmezze az emberi jogokat (Mo. 1990) 

 

 



Európai Bíróság 

Döntő szerepe van a közösségi jog megalkotásában és továbbfejlesztésében. 

  

Hatásköre kiterjed egyrészt a hagyományos értelembe vett 
alkotmánybíráskodásra, amely keretében vizsgálja a másodlagos közösségi 
jogszabályok érvényességét, alapszerződésekkel való 
összeegyeztethetőségét. 

  

Az Európai Bíróság másik fontos feladata a közösségi jognak az Európai 
Közösség egész területén történő egységes és maradéktalan alkalmazásának 
biztosítása.  



Európai Számvevőszék 

Feladata a Közösség pénzügyeinek felügyelete  

• ellenőrzi a költségvetési bevételeket  

• felügyeli a kiadások törvényes és szabályos 

  ügymenetét 

 

  Transzparencia - átláthatóság 

 

 



Ombudsman 

 Az Európai Ombudsman: Az Európai Ombudsman védi az Unió 
polgárait és vállalatait a hivatali visszaélésekkel szemben. 

 

 Az Európai Adatvédelmi Biztos: Intézményét 2001-ben alkotta 
meg a Nizzai Szerződés. Biztosítja, hogy az EU-intézmények és -
szervek az emberek személyes adatainak feldolgozása során 
betartsák a magánélet tiszteletben tartásához való jogot. 



Pénzügyi testületek 

Európai Beruházási Bank az EU beruházási projektjeit finanszírozó. 

 

Európai Központi Bank az európai monetáris politikáért felelős, fő 

feladata az európai valuta, az euró stabilitásának biztosítása, független 

szerv. 



Tanácsadó testületek 

– Gazdasági és Szociális Bizottság (Római Szerződés) a 
munkavállalói és munkáltatói oldalt is képviseli. Célja az volt, 
hogy bevonja a különböző gazdasági és szociális érdekeltségű 
csoportokat a közös piac létrehozásába, valamint, hogy adott 
témakörben szervezeti keretet adjon a Bizottság és a Tanács 
megfelelő informálásához. 

 

– Régiók Bizottsága (Maastrichti Szerződés) 
a regionális és a helyi hatóságok számára teremt 
intézményesített lehetőséget a közösségi folyamatokba való 
bekapcsolódásra.  



Köszönöm a figyelmet! 


