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A reformszerződés és hatása a strukturális és kohéziós politikákra 

Bevezetés 
 
A 21. század olyan új kihívásokat hordoz, mint a globalizáció, az energiabiztonság, a globális 
felmelegedés elleni küzdelem, a bevándorlás, a terrorizmus elleni harc, azonban új 
perspektívákat is megnyit. Az európai társadalom rendelkezik az ezen kihívásokkal való 
szembenézéshez szükséges kreativitással és képességekkel. Ugyanakkor ezen értékek megőrzése 
és megerősítése érdekében Európának alkalmazkodnia kell, és fel kell készülnie a változásokra. 
Emellett a megfelelő eszközöket kell alkalmaznia szándékai megvalósításához.  
 
A tagállamok egyedül nem felelhetnek meg a ma vagy a holnap kihívásainak: csak közös 
erőfeszítéssel cselekedhetnek elég hatékonyan, és az ehhez szükséges eszközöket meg kell 
teremteni. Ez az Európai Unió (EU) feladata, és ezért szükségesek a megfelelő szerződések, a 
megfelelő intézmények és a megfelelő munkamódszerek. 
 
Az intézmények és munkamódszerek számára biztosítani kell egy egyszerűsített döntési eljárást, 
amely a jelenlegi világ gyors változásaihoz megfelelően alkalmazkodni tud. Mivel rendkívül 
magasak a mai európai társadalom elvárásai a legitimitás, átláthatóság és felelősség terén, az 
intézményeknek és munkamódszereknek demokratikusaknak is kell lenniük. Európa 
legitimitásának nem csak jogi aktusain kell alapulnia, hanem működésének módjain is. 
 
Az alkotmányszerződés – noha a tagállamok többségében ratifikálták – nem kapott egyhangú 
támogatást. Az ezt követő elméleti útkeresési időszak azonban kiindulópontul szolgált az Unió 
számára ahhoz, hogy új lehetséges utakat dolgozzon ki. 
 
Az alkotmányszerződés megfeneklett ratifikálásával az európai munkamódszerek reformja 
sürgetővé vált. 
 
Az intézményi rendezés felé vezető út több szakaszán is sikerült túljutni, legyen szó a 2006. 
júniusi Európai Tanácson elfogadott keretrendszerről, a 2007 márciusában elfogadott berlini 
nyilatkozatról vagy a reformelemekről szóló, 2007. júniusában létrejött átfogó megállapodásról. 
Ezzel párhuzamosan az Európai Unió az európai polgárok előtt megerősítette a politikai 
reformra irányuló kötelezettségvállalásait, többek között a gazdasági növekedés, a 
munkahelyteremtés, az energia, a migráció, a klímaváltozás és az innováció tekintetében. 
 
Politikai konzultációs időszak után a 2007. júniusi Európai Tanács megállapodott abban, hogy 
2007 júliusában kormányközi konferenciát hívnak össze. A különböző reformelemek 
meghatározása érdekében részletes megbízást adtak e konferenciának. A kormányközi 
konferencia célja ennek értelmében egy olyan reformszerződés szövegének azt elfogadása, 
amely erősíti a kibővült Európai Unió hatékonyságát és demokratikus legitimitását, valamint 
külső fellépésének koherenciáját. 
 
Ez a feljegyzés felvázolja az új szerződéshez irányába vezető előrehaladást, és felméri annak 
hatásait a strukturális és kohéziós politikákra. Foglalkozik emellett a jelentősebb szereplők, az 
európai intézmények és a civil társadalom képviselői – többek között a Parlament, a Bizottság, 
az Európai Központi Bank, a Régiók Bizottsága, az Európai Szakszervezetek Szövetsége – 
reakcióival és hozzájárulásával.  
 
Végezetül értékeli a végleges szöveg elfogadását követően előírt ratifikációk típusait. 
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A reformszerződés és hatása a strukturális és kohéziós politikákra 

1.  Út a kormányközi konferencia felé 
 
Az Európai Parlament a 2007. június 21–22-i Európai Tanácshoz Elmar Brok1 és Enrique Baron 
Crespo2 „Az Európai Unió alkotmányos folyamatának továbbvitele” című jelentése formájában 
járult hozzá. A jelentést a Parlament 2007. június 7-én fogadta el nagy többséggel. 
 
A jelentés legfontosabb üzenete az, hogy az Európai Parlament ellenez az új szerződésre 
vonatkozó minden olyan tervezetet, amely nem javítja a demokráciát, az átláthatóságot vagy a 
polgárok jogait. A képviselők megerősítették támogatásukat az alkotmányos szerződés tartalmát 
és lényegét illetően, amelyet meg kívánnak őrizni. Ennek megfelelően az Európai Parlament 
különösen kitart amellett, hogy meg kell őrizni valamennyi alapelvet, beleértve az Európai 
Unió, mint az államok uniója és a polgárok uniója kettős természetét, az európai jog 
elsőbbségét, a jogi aktusok és eljárások új tipológiáját, a jogszabályok hierarchiáját és az 
Európai Unió jogi személyiségét. A képviselők kérik továbbá az Európai Unió alapjogi 
chartájának és a charta jogilag kötelező érvényének fenntartását is. 
 
A Parlament egyébiránt kéri, hogy a jövőbeni szerződés vegye figyelembe a mérlegelés 
időszakában felmerült „fontosabb kérdéseket”, és tisztázza az alkotmányszerződésben már 
felvetett más kérdéseket, mint például: az éghajlatváltozás elleni küzdelem, az európai össze-
tartás az energiapolitika terén, egységes bevándorláspolitika, az európai szociális modell a 
demográfiai változások és a globalizáció összefüggésében, a terrorizmus elleni küzdelem, a 
civilizációk közötti párbeszéd, hatékony közös mechanizmusok az euróövezet gazdaság-
politikáinak koordinációja érdekében (megőrizve a szerződéseknek megfelelően az Európai 
Központi Banknak a monetáris politikában betöltött szerepét), az Unióhoz való csatlakozásra  
vonatkozó kritériumok és eljárások. 
 
Emellett a képviselők emlékeztettek arra, hogy a Parlamentnek, „mint az egyetlen olyan európai 
uniós intézménynek, amelyet az állampolgárok közvetlenül választanak”, minden szinten teljes 
körűen részt kell vennie a kormányközi konferencia munkájában, „mégpedig nagyobb 
mértékben, mint a 2003-as és 2004-es kormányközi konferencia folyamán”. 
 
Ezt az üzenetet az Európai Parlament és az EU 27 tagállamának nemzeti parlamentjei 2007. 
június 12-én Brüsszelben megtartott ülésükön közös felhívásban erősítették meg, amelyben 
kérik, hogy az EU új szerződéséről szóló, június 21–22-i Európai Tanács őrizze meg az 
alkotmányos szerződés lényegét. Ezen a harmadik, „Európa jövője: együtt,… de hogyan?” 
elnevezésű közös parlamenti konferencián a tagállamok küldöttei kitartottak a szubszidiaritás és 
az arányosság betartásának fontossága mellett, és felszólaltak a nemzeti parlamenteknek a 
közösségi jogalkotásban való nagyobb szerepvállalása érdekében anélkül, hogy az alkotmányos 
szerződés tervezetében foglaltaknál többet követeltek volna. 
 
1.1.  Az Európai Tanács határozatai 
 
A 2007. június 21–22-i Európai Tanácsot megelőző tárgyalások hosszúak és nehezek voltak, 
azonban sikerült az utolsó pillanatban megállapodni az új EU-szerződés szövegének 
véglegesítésével és elfogadásával megbízott kormányközi konferencia összehívásáról és 
megbízatásáról. A kettős többségről Lengyelországgal folytatott tárgyalásokat különös 
feszültségek jellemezték. Valamennyi résztvevőnek engedményeket kellett tennie, azonban 

                                                 
1 Az Európai (Kereszténydemokrata) Néppárt és az Európai Demokraták képviselőcsoportjának tagja. 
2 Az Európai Parlament Szocialista képviselőcsoportjának tagja. 
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végül (az Angela Merkel kancellár asszony által vezetett) német elnökség sikerrel zárta le a 
bénító vitákat, ezáltal megnyitva az utat egy új, az EU hatékonyságát megerősítő szerződés előtt. 
 
Az Európai Tanács úgy határozott, hogy a szerződéses reformfolyamat két éven át tartó 
bizonytalan időszaka után eljött a kérdés megoldásának pillanata az előrelépés érdekében. 
Mindeközben a gondolkodási időszak széleskörű nyilvános vitát tett lehetővé, és hozzájárult a 
megoldás előkészítéséhez. 
 
E célból az Európai Tanács felhívta a következő (portugál) elnökséget, hogy 2007. július vége 
előtt, amint jogi előírások teljesülnek, hívjon össze egy kormányközi konferenciát. 
 
1.2.  A kormányközi konferencia összehívása és lefolytatása 
 
A kormányközi konferenciának az Európai Tanács által elfogadott megbízatásnak megfelelően 
kell végeznie a munkáját. A konferencia 2007. július 23-án vette kezdetét, és nagy 
valószínűséggel a 2007. október 18–19-i informális lisszaboni Tanácson, vagy végső esetben a 
2007 vége előtt fogadja el az EU reformszerződését, annak érdekében, hogy elegendő idő álljon 
rendelkezésre a létrejövő szerződés 2009. júniusi európai parlamenti választások előtti 
ratifikálására.  
 
A kormányközi konferencia lefolytatása az állam- és kormányfők átfogó hatáskörébe tartozik, 
akiket Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa segít. A Bizottság képviselője is részt vesz a 
konferencia munkájában. Az Európai Parlament képviseletében három képviselő (Elmar Brok3, 
Enrique Baron Crespo4, Andrew Duff5) vesz részt közvetlenül és konkrétan a konferencia 
munkájában. Az Európai Parlament elnöke, Hans Gert Pöttering is közreműködhet a 
kormányközi konferencia állam- és kormányfői szintű ülésein. A Tanács Főtitkársága biztosítja 
a konferencia titkársági teendőinek ellátását. 
 
A jogi szakértők (delegációként kettő) fogalmazzák meg a tervezet szövegét. Ugyanezen 
szakértők augusztus utolsó hetétől kezdve a 2007. szeptember 7–8-án a portugál Viana do 
castelo-ban megrendezendő, úgynevezett „Gyminch” informális ülésen folytatott vita 
időpontjáig – ahol a miniszterek a legnehezebb kérdésekkel foglalkoznak – rendszeresen 
összeülnek a szöveg részletesebb megvizsgálására. 
 
Még ha a kormányközi konferencia munkájának lényegét egy jogászcsoport végzi is, a portugál 
elnökség nyílttá és átláthatóvá kívánja tenni a kormányközi konferenciát, mivel egy olyan 
folyamatról van szó, amelynek nem csak a tagállamok és az intézmények a címzettjei, hanem a 
polgárok is. E célból a kormányközi konferencia valamennyi dokumentumát a portugál elnökség 
közzéteszi hivatalos weblapján: www.eu2007.pt. 
 
1.3.  A kormányközi konferencia megbízatása 
 
Az Európai Tanács 2007. júniusában egy gondosan kidolgozott kompromisszum eredményeként 
elfogadta a kormányközi konferencia pontos megbízatását, amely biztosítja, hogy a konferencia 
inkább technikai, mint politikai jellegű legyen, és hogy semmilyen új kérdés ne merüljön fel. 
Számos pozitív elem mellett ez a kompromisszum azt jelenti, hogy bizonyos, a 2004-es 
kormányközi konferencián elfogadott változtatásokat nem őriztek meg, és néhány eltérést 
                                                 
3 Vö: fent. 
4 Vö: fent. 
5A Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért tagja. 
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engedélyeztek egyes tagállamok részére. Néhány elem – melyek között van szimbolikus 
értelemmel bíró is, mint például az EU zászlaja, himnusza és jelmondata –, valamint azon 
változtatások eltörlése, amelyek csökkentették a szerződés szövegének olvashatóságát, 
szükséges részei voltak annak a megállapodás-csomagnak, amelyet valószínűleg valamennyi 
tagállam elfogad. 
 
A csúcstalálkozó nem csak azért jelentett Angéla Merker számára sikert, mivel lehetővé tette 
egy olyan jövendőbeli szerződés elfogadását, amely „megőrzi az európai alkotmány lényegét”, 
hanem azért is, mert általa épphogy elkerülhetővé vált az a szakadás, ami – véleménye szerint – 
„bizalomvesztést” és alapvető megosztottságot eredményezett volna Európában. 
 
A portugál elnökség a külügyminisztere, egyben az Európai Tanács jelenlegi elnöke, Luis 
Amado révén kinyilvánította, hogy a kormányközi konferenciát „a kapott megbízatás szigorú 
tiszteletben tartásával” fogja lefolytatni, amely a „kormányközi konferencia munkájának 
kizárólagos alapját és kereteit képezi”.  
 
A kormányközi konferencia egyhangúlag elfogadott megbízatása tulajdonképpen sokkal több, 
mint egy megbízás. Pontosan és részleteiben kijelöli az új szerződés tartalmát. Az „elnökség 
következtetéseinek” figyelmes olvasása révén ennélfogva megismerhető a reformszerződés 
tartalma. Lássuk a megállapodás alapelveit, amelyeket, a kettős többség kivételével, az új 
szerződés hatálybalépésétől kezdődően, vagyis normális esetben 2009-től alkalmazni kell: 
 
Általános megjegyzések: Az új szerződés a két hatályos szerződést, az Európai Unióról szóló 
jelenlegi szerződést (EUSz) és az Európai Közösséget létrehozó szerződést módosítja. Az 
előbbinek nem változik az elnevezése, míg az utóbbi „az Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSz)” címet viseli majd (a „Közösség” kifejezést mindenütt felváltja az „Unió” elnevezés). 
Ez a két szerződés nem lesz alkotmányos jellegű. Az alkalmazott terminológia is ezt a változást 
tükrözi: az Alkotmány kifejezés nem lesz használatos, az „uniós külügyminiszter” új elnevezése 
„az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, továbbá a „törvény” és „kerettörvény” 
helyett a jelenlegi „rendelet” „irányelv” és „határozat” kifejezések kerülnek alkalmazásra. 

Ugyanígy a módosított szerződések nem tartalmaznak majd egyetlen cikket sem, amely az EU 
olyan szimbólumaira vonatkozna, mint a zászló, a himnusz és a jelmondat.  

Az uniós jog elsőbbségére vonatkozóan a kormányközi konferencia nyilatkozatot fogad el, 
amely az EU Bíróságának ítélkezési gyakorlatára utal. Az uniós jog elsőbbségére vonatkozó 
cikk nem az EUMSz-ben kap majd helyet, hanem a kormányközi konferencia elfogadja a 
következő (27. számú) nyilatkozatot, a Tanács Jogi Szolgálatának kapcsolódó véleménye 
kíséretében:  

„A konferencia emlékeztet arra, hogy az EU Bírósága állandó ítélkezési gyakorlatának 
megfelelően a Szerződések és a Szerződések alapján az Unió által elfogadott jogi aktusok az 
említett ítélkezési gyakorlat által megállapított feltételek mellett a tagállamok jogával szemben 
elsőbbséget élveznek. 
 

A Tanács Jogi Szolgálatának 2007. június 22-i véleménye  

A Bíróság esetjogából következik, hogy a közösségi jog elsőbbsége a közösségi jog egyik 
alapelve. A Bíróság véleménye szerint ez az elv az Európai Közösség sajátos természetéből 
fakad. Ezen állandó ítélkezési gyakorlat szerinti első ítélet (a 6/64. sz. Costa kontra ENEL 
ügyben hozott 1964. július 15-i ítélet) meghozatalakor a Szerződés nem említette annak 
elsőbbségét. Ma ugyanez a helyzet. Az a tény, hogy az elsőbbség elvét a jövőbeli szerződés nem 
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fogja tartalmazni, semmiképpen sem változtat az elv meglétén és a Bíróság érvényes ítélkezési 
gyakorlatán”. 

Az Alapjogi Charta: Még ha a Charta teljes szövege nem szerepel is a szerződésben, az EU 
teljes területén kötelező erővel bír, kivéve az Egyesült Királyságban és Lengyelországban. 
Ugyanakkor kapcsolódni fog hozzá Lengyelország (51. sz.) egyoldalú nyilatkozata: 

„A Charta semmilyen módon nem érinti a tagállamok azon jogát, hogy jogszabályokat 
alkossanak a közerkölcs, a családjog, valamint az emberi méltóság védelme és az ember fizikai 
és szellemi épségének tiszteletben tartása területén”. 

E két utóbbi ország küldöttjeinek kérelmére a 7. sz. jegyzőkönyv megállapítja, hogy: 

  a Charta nem terjeszti ki az Európai Bíróság, illetve Lengyelország és az Egyesült 
Királyság bíróságainak jogosultságát annak megállapítására, hogy Lengyelország vagy 
az Egyesült Királyság jogszabályai vagy joggyakorlata nem felelnek meg a Chartában 
foglalt jogoknak, szabadságoknak és alapelveknek;  

  a Charta egyik pontja sem hoz létre Lengyelországra vagy az Egyesült Királyságra 
alkalmazható, jogilag érvényesíthető jogokat, kivéve, ha Lengyelország vagy az 
Egyesült Királyság ilyen jogokról nemzeti jogában rendelkezik.  

  
 amennyiben a Charta valamely rendelkezése nemzeti jogokra vagy gyakorlatokra 

hivatkozik, Lengyelországban vagy az Egyesült Királyságban kizárólag annyiban kell 
alkalmazni, amennyiben a benne foglalt jogokat és elveket Lengyelország vagy az 
Egyesült Királyság jogában és gyakorlataiban elismerik. 

 
A tervezet végleges szövegét előkészítő jogi szakértők végül konszenzusra jutottak. Ennek 
megfelelően a Charta teljes szövegét közzéteszik az EU Hivatalos Lapjában, azzal hogy a 
szerződésben hivatkoznak erre a közzétételre. A Chartát a három intézmény (a Tanács, a 
Bizottság és az Európai Parlament) elnöke is ünnepélyesen kihirdeti a Szerződés aláírása előtt. 
Az Egyesült Királyságnak és Lengyelországnak a Charta alkalmazása tekintetében biztosított 
eltérések jegyzőkönyvekben lesznek feltüntetve. 
 
Az intézményekre vonatkozó rendelkezések. A 2004-es kormányközi konferencián elfogadott 
intézményi változásokat részben az Európai Unióról szóló szerződésbe, részben az EU 
működéséről szóló szerződésbe kell beilleszteni.  
 
Az Európai Unióról szóló szerződés új III. címe általános képet ad az intézményi rendszerről és 
átveszi a jelenlegi rendszerre, azaz az Unió intézményeire vonatkozó cikkek tekintetében 
végrehajtott alábbi módosításokat: Európai Parlament (új összetétel),  Európai Tanács 
(intézményesítés, szavazási szabályok, elnöki funkció létrehozása), Tanács (kettős többségű 
szavazási rendszer bevezetése, a féléves elnökség megváltoztatására vonatkozó módosítások, a 
módosítás lehetőségével), Európai Bizottság (új összetétel, megerősített elnöki pozíció), az Unió 
külügyminisztere (új tisztség bevezetése, amelynek elnevezése: az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselője), az EU Bírósága. 
 
Az együttdöntési eljárás kiterjesztése. Az együttdöntés szélesítésével (az érintett területek 
száma 37-ről 86-ra emelkedik) az Európai Parlament egyenrangú lesz a Tanáccsal az uniós 
jogalkotás legnagyobb részén. Ebbe kulcsfontosságú területek is beletartoznak majd, köztük a 
szabadság, a biztonság és a jogérvényesülés. A Parlament jelentős új hatásköröket kap a 
költségvetési és nemzetközi megállapodások területén 
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A minősített többségi szavazás kiterjesztése. A minősített többségi szavazás 51 újabb 
területen kerül bevezetésre, úgy mint az igazságügyi és a rendőrségi együttműködés, az 
oktatásügy vagy a gazdaságpolitika. Továbbra is az egyhangú szavazás marad érvényben a 
külpolitika, a szociális biztonság, az adózás és a kultúra terén. Az Egyesült Királyság eltérést 
kapott az igazságügyi és rendőrségi együttműködés vonatkozásában. 
 
Kettős többség. A végül elfogadott megoldás több szakaszt határoz meg a kettős többség (az 
EU lakosságának legalább 65%-át képviselő tagállamok 55 %-a) 2017-ben bevezetendő 
egyszerű alkalmazása előtt:  

  a Nizzai Szerződés rendelkezései (a szavazatok súlyozása) maradnak fenn 2014. 
október 31-ig;  

  a 2014. november 1-től 2017. március 31-ig tartó átmeneti időszakban kettős többséget 
kell alkalmazni, kivéve, ha egy tagállam kéri a Nizzai Szerződés szabályainak 
alkalmazását. 

Emellett, 2017. március 31-ig a tagállamok hivatkozhatnak a „joanninai-i kompromisszumra”. 
Az 1994-ben elfogadott kompromisszum alapján az elnökség kérheti valamely szöveg újbóli 
megvitatását, ha néhány, a blokkoló kisebbség számát megközelítő, de el nem érő számú 
tagállam ellenzi azt. 2017. április 1-től a kettős többség „joanninai-i kompromisszumra” történő 
hivatkozás lehetőségével történő együttes alkalmazása még könnyebb lesz, mint az átmeneti 
időszakban. 
 
Állandó elnökség. Az Európai Tanács elnökének kinevezése, aki két és fél éves, egyszer 
megújítható megbízatással rendelkezik. Ez az új intézmény véget vet a rotációs rendszerben 
váltakozó elnökségnek. Az elnöki tisztség összeférhetetlen bármilyen nemzeti tisztséggel. 
 
Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Több ország (Egyesült Királyság, 
Hollandia, Cseh Köztársaság) kérésére, az „európai miniszter” tisztség eltörlésre kerül. A közös 
kül- és biztonságpolitikai főképviselő és a külkapcsolatokért felelős európai biztos által 
korábban ellátott feladatokat az új „főképviselő” veszi át, aki a Bizottság alelnöke is egyben, 
továbbá elnököl az Általános Ügyek Tanácsában is. 
 
Megerősített együttműködés, külső fellépés, közös kül- és biztonságpolitika. A „megerősített 
együttműködésre” vonatkozó rendelkezések továbbfejlesztésre kerültek, aminek értelmében már 
kilenc tagállam is indíthat megerősített együttműködést akkor is, ha a tagállamok száma 
meghaladja a 27-et. Az új résztvevők belépésére irányuló eljárások közösségi eljárások lesznek, 
kivéve a megerősített védelmi együttműködés terén.  
 
Emellett a kormányközi konferencia elfogadta az alábbi (30. sz.) nyilatkozatot: „A konferencia 
hangsúlyozza, hogy az Európai Unióról szóló szerződés közös kül- és biztonságpolitikára 
vonatkozó rendelkezései, beleértve az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselői 
funkciónak és a külső fellépésekkel kapcsolatos szolgálatnak a létrehozására vonatkozó 
rendelkezéseket, nem érintik a tagállamoknak a külpolitikájuk kialakítására és folytatására 
vonatkozó jelenlegi feladatait, sem a harmadik országokban és a nemzetközi szervezetekben való 
képviseletüket.  
 
A konferencia továbbá emlékeztet arra, hogy a közös biztonság- és védelempolitikát szabályozó 
rendelkezések nem sértik a tagállamok biztonság- és védelempolitikájának különös jellegét. A 
konferencia hangsúlyozza, hogy az EU-t és tagállamait továbbra is kötelezik az Egyesült 
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Nemzetek Alapokmányában foglalt rendelkezések, különös tekintettel a Biztonsági Tanácsnak és 
tagjainak a nemzetközi béke és biztonság fenntartásában vállalt elsődleges felelősségére.".  
 
Ugyanígy világos megfogalmazást nyer, hogy a közös kül- és biztonságpolitikára külön 
szabályok és eljárások vonatkoznak. A közös kül- és biztonságpolitika terén a személyes adatok 
védelmére külön jogalap kerül létrehozásra, amely szabályozza az ezen adatok tagállamok általi 
kezelését a közös kül- és biztonságpolitikába vagy az európai biztonsági és védelmi politikába 
tartozó tevékenységek során, illetve az adatok mozgását. 
 
Igazságszolgáltatási együttműködés. Ahhoz, hogy a nemzeti parlamentek szerephez jussanak 
az „áthidaló záradék” keretében a családjog területén, a polgári ügyekben folytatott 
igazságszolgáltatási együttműködésről szóló fejezetben módosításra kerül az együttműködésre 
vonatkozó cikk. 
 
A büntető ügyekben folytatott igazságszolgáltatási együttműködésről és a rendőrségi 
együttműködésről szóló fejezetekbe, a bírósági ítéletek kölcsönös elismerésére, a 
bűncselekményi tényállások és a büntetési tételek meghatározására vonatkozó szabályozási 
minimumokra, az Európai Ügyészségre és a rendőrségi együttműködésre vonatkozó cikkekbe új 
mechanizmus kerül beillesztésre, amely révén egyes tagállamok előrehaladást érhetnek el egy 
adott ügyben, lehetővé téve közben, hogy mások ne vegyenek abban részt.  
 
Emellett az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv (1997) hatálya ki lesz 
terjesztve annak érdekében, hogy a büntető ügyekben folytatott igazságszolgáltatási 
együttműködésről és a rendőrségi együttműködésről szóló fejezeteket az Egyesült Királyságra is 
ki lehessen terjeszteni, mégpedig ugyanazon feltételekkel.  
 
A hatáskörök elhatárolása. A kormányközi konferencia elfogadja a hatáskörök elhatárolására 
vonatkozó (28. sz.) nyilatkozatot, amely szerint: „…minden olyan hatáskör, amelyet a 
Szerződések nem ruháztak az Unióra, a tagállamoknál marad. Ha egy meghatározott területen a 
Szerződések a tagállamokkal megosztott hatáskört ruháznak az Unióra, a tagállamok e 
hatáskörükkel csak olyan mértékben élhetnek, amilyen mértékben az Unió hatáskörét nem 
gyakorolta, vagy úgy határozott, hogy lemond hatáskörének gyakorlásáról. Ez utóbbi abban az 
esetben áll fenn, ha a megfelelő uniós intézmények egy jogalkotási aktus hatályon kívül 
helyezéséről határoznak, különösen a szubszidiaritás és az arányosság elve folyamatos 
betartásának megfelelőbb biztosítása érdekében”. 
 
Mindemellett a megosztott hatáskörökről szóló (8. sz.) jegyzőkönyv is mellékelve lesz. Ez 
többek között megállapítja, hogy „amikor az Unió egy adott területen cselekszik, hatásköre 
kizárólag azon elemekre terjed ki, amelyekre a szóban forgó uniós cselekvés vonatkozik, és 
ennek megfelelően nem terjed ki a terület egészére". 
 
A szubszidiaritás ellenőrzése a nemzeti parlamentek által. A nemzeti parlamenteknek 
rendelkezni fognak egy  (az alkotmányos szerződéshez képest megerősített) korai előrejelzési 
mechanizmussal, amely révén vitathatják az európai jogszabályok tervezeteit, ha azok szerintük 
nem felelnek meg a szubszidiaritás elvének. Ennek megfelelően az e tárgyban az indokolt 
vélemény benyújtására rendelkezésre álló határidő hat hétről nyolc hétre nő. Valamennyi, a 
nemzeti parlamentek egyszerű többsége által megtámadott tervezetet az Európai Bizottságnak 
felül kell vizsgálnia. Ezt követően visszavonhatja, fenntarthatja, vagy módosíthatja a javaslatát. 
Ha úgy dönt, hogy fenntartja a vitatott javaslatot, indokolással ellátott véleményében indokolnia 
kell határozatát. Ezt az indokolással ellátott véleményt és a nemzeti parlamentek véleményét el 
kell juttatni az Unió jogalkotójához, hogy azt a jogalkotási eljárásban figyelembe vegye.  
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Mindez egy különleges eljáráshoz vezet. A rendes jogalkotási eljárás szerinti első olvasat 
lezárása előtt a jogalkotó (a Tanács és a Parlament) megvizsgálja a jogalkotási javaslatnak a 
szubszidiaritás elvével való összeegyeztethetőségét, különös figyelmet szentelve a nemzeti 
parlamentek többségének véleményét képező indokolásnak, valamint a Bizottság indokolással 
ellátott véleményének. Amennyiben a Tanács tagjainak 55%-át képező többség vagy az Európai 
Parlamentben kifejezett szavazatok többsége értelmében a jogalkotó szerint a javaslat a 
szubszidiaritás elvével nem összeegyeztethető, a jogalkotási javaslat a továbbiakban nem 
tárgyalható. 
 
Rugalmassági záradék. Az ezen záradékra vonatkozó cikk kiegészül azzal a bekezdéssel, 
amely alapján a cikk nem szolgálhat a közös kül- és biztonságpolitika célkitűzésének alapjául. 
 
A kormányközi konferencia az alábbi (37. sz.) nyilatkozatot fogadja el: „A konferencia kiemeli, 
hogy az Európai Unió Bíróságának állandó ítélkezési gyakorlatával összhangban, az a cikk, 
amely a hatáskör-átruházás elvére épülő intézményi rendszer szerves része, nem szolgálhat 
alapként az Unió hatáskörének olyan mértékű kiszélesítéséhez, amely túlmutat a Szerződések 
valamennyi rendelkezése, és különösen az Unió feladatait és tevékenységeit meghatározó 
rendelkezések által létrehozott általános kereten. Ez a cikk semmi esetre sem használható fel 
olyan rendelkezések elfogadására, amelyek hatása lényegében a Szerződések módosítását 
eredményezné az e célt szolgáló eljárások tiszteletben tartása nélkül”. 
 
Általános érdekű szolgáltatások.  Erre a kérdésre a 9. sz. jegyzőkönyv vonatkozik, amely  

  elismeri az általános érdekű gazdasági jellegű szolgáltatások teljeskörű hozzáférésének 
elvét, valamint a nemzeti, regionális és helyi hatóságok alapvető szerepét és „széles 
mérlegelési jogkörét” e téren; 

  megállapítja, hogy az európai szerződések „nem érintik a tagállamok hatáskörét az 
általános érdekű nem gazdasági jellegű szolgáltatások terén”. Ez a pontosítás rámutat 
egy, az európai társadalom szempontjából lényegesnek tekintett problémára. 

 
Energiabiztonság. A bizonyos termékek-készletek biztosítása tekintetében felmerülő súlyos 
nehézségek esetén hozott intézkedésekre vonatkozó cikkben a tagállamok közötti szolidaritás 
szellemére, valamint az energia különleges jellegére vonatkozó utalás kerül beillesztésre. 
 
Szintén beillesztésre kerül az energiahálózatok összekapcsolódásának elősegítésére vonatkozó 
új pont. 
 
Éghajlatváltozás. Az éghajlatváltozás elleni küzdelem terén nemzetközi szinten hozott 
intézkedések különleges szükségességére való utalás kerül bevezetésre. 
 
Záró rendelkezések. Az Európai Unió jogi személyiséggel rendelkezik majd, azonban a 
kormányközi konferencia e tárgyban az alábbi (32. sz.) nyilatkozatot fogadja el: „A konferencia 
megerősíti, hogy az a tény, hogy az Európai Unió jogi személyiséggel bír, nem jogosítja fel az 
Uniót arra, hogy a tagállamok által a szerződésekben ráruházott hatáskörökön kívül 
jogszabályokat alkosson, vagy eljárjon”. 
 
A tagállamok önkéntes kilépéséről és a felülvizsgálati eljárásról szóló cikkek is beillesztésre 
kerülnek.  
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A Unióhoz való csatlakozás feltételeire és az arra irányuló eljárásokra vonatkozó cikkben az 
alapelvek említése helyébe az Unió értékeinek említése lép, továbbá a cikk kiegészül az ilyen 
értékek érvényesítése melletti elkötelezettség kifejezésével, illetve azzal a kötelezettséggel, hogy 
az Unióhoz való csatlakozási kérelmek benyújtásáról értesíteni kell az Európai Parlamentet és a 
nemzeti parlamenteket, valamint az Európai Tanács által elfogadott csatlakozási feltételek 
figyelembevételének említésével. 
 
 
2. A reformszerződés hatása a strukturális és kohéziós 
politikákra 
 
A Római Szerződés aláírása óta a reformszerződés hatálybalépése jelenti a legnagyobb 
átrendeződést. Az új szerződés számos olyan újdonságot tartalmaz, amely kétségtelenül kihat az 
Európai Parlament tevékenységére, és különösen a parlamenti bizottságok munkájára. Ezen 
újdonságok némelyike horizontális változásokat, míg mások inkább ágazati jellegű változásokat 
hoznak. 
 
Meg kell állapítani, hogy egyes jogalkotási eljárásokban bekövetkezett változások közvetlen 
következménye az Európai Parlament jogalkotói tevékenységének növekedése. A 
reformszerződés ezért az együttdöntési eljárást tekinti az általános jogalkotási eljárásnak. A 
reformszerződés, amely messze nem csak tisztán terminológiai módosítás, megállapítja ennek az 
eljárásnak a példa nélküli kiterjesztését, amelyet ezután a jogi aktusok többségénél alkalmazni 
kell. Az együttdöntésre vonatkozó jogalapok száma így 37-ről 86-ra nő. 
 
Valójában a minősített többség és az együttdöntés kiterjesztése, új külön jogalapok bevezetése 
több ágazatnál, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok létrehozása mind a strukturális és 
kohéziós politikákkal megbízott európai parlamenti bizottságok tevékenységének kiterjesztésére 
irányul.6  
 
Még ha a kommentátorok többsége a megerősített együttműködést (legalább 9 tagállam 
előrehaladásának lehetősége a kulcspolitikákban) a rendőrségi és igazságszolgáltatási 
együttműködéshez, valamint a védelmi politika terén folytatott megerősített együttműködéshez 
kapcsolja is,  nem lehetetlen, hogy néhány tagállam úgy dönt, hogy él ezzel a lehetőséggel a 
strukturális és kohéziós politikák terén is. 
 
Emellett az új szerződés úgynevezett „áthidaló” rendelkezéseket is tartalmaz, amelyek lehetővé 
teszik a minősített többségi szavazás és a rendes jogalkotási eljárás alkalmazási körének 
kiterjesztését. Ennek következtében a jogalkotási eljárás terén a továbbiakban lehetőség lesz a 
különleges jogalkotási eljárások helyett a rendes jogalkotási eljárás alkalmazására a 
kormányközi konferencia valamennyi tagállam ratifikációjával járó mechanizmusának 
igénybevétele nélkül.  
 
Az egyik általános áthidaló rendelkezés szerint az Európai Tanács az Európai Parlament 
előzetes jóváhagyásával egyhangú döntéssel felhatalmazást adhat a rendes jogalkotási eljárás 

                                                 
6  Nevezetesen az alábbi bizottságokról van szó: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, Kulturális és 
Oktatási Bizottság, Regionális Fejlesztési Bizottság, Halászati Bizottság, Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. 
Ezen bizottságok számára négy jogalap kerül bevezetésre a rendes jogalkotási eljárás vonatkozásában 
(mezőgazdaság, regionális politika, halászat, közlekedés). 
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alkalmazására bármilyen jogalap esetén, azzal a feltétellel, hogy egyik nemzeti parlament sem 
emel kifogást hat hónapon belül. 
 
Különleges áthidaló rendelkezések is bevezetésre kerülnek; jelenleg ilyen szabályok állnak fenn 
a szociális politika, a környezetvédelem és a családjog terén. Ezekben az esetekben a Tanács a 
Parlamenttel folytatott egyeztetést követően egyhangúan határoz. Ezen áthidaló rendelkezések 
alkalmazása folyamában a nemzeti parlamentek nem vesznek részt.  
 
Ezek az áthidaló záradékok jelentik a szerződés egyik legfontosabb újítását. Megnyitják az utat 
nem csak a minősített többségi szavazás kiterjesztése előtt, hanem a Parlament szerepének azon 
területekre történő kiterjesztése előtt is, ahol eddig nem élvezett egyenlőséget a Tanáccsal. 
 
2.1.  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 
 
Az Európai Parlament hatáskörének megnövekedése nem egyformán érinti valamennyi, a 
strukturális és kohéziós politikával foglalkozó bizottságát. A változások a továbbiakban a rendes 
jogalkotási eljárásnak nevezett együttdöntési eljárás bevezetésével leginkább (amint az később 
látható) a mezőgazdasági és a halászati ágazatot érintik, elsősorban eljárási szempontból.  
 
Ha a reformszerződés hatályba lép, valamennyi, a közös agrárpolitikára vonatkozó alapvető 
határozatot az Európai Parlament együttdöntési eljárása szerint kell meghozni (EUMSz.7 37. 
cikk (2a) bekezdése). Azonban vissza kell fogni ezt az optimizmust, mivel a Parlament 
ugyanakkor elveszíti konzultációs hatáskörét, amely olyan, a közös agrárpolitika szempontjából 
szintén jelentős tárgyakban hozott rendeleteknél és határozatoknál illette meg, mint az árak 
rögzítése, a támogatások, vagy a kínálat ellenőrzésére irányuló intézkedések (EUMSz. 37. cikk 
(2a) bekezdés):  
„A Tanács, a Bizottság javaslata alapján intézkedéseket fogad el az árak, a lefölözések, a 
támogatások és a mennyiségi korlátozások rögzítésére …”. 
 
A mezőgazdaság terén megvalósított második nagy változás az, hogy az Unió kizárólagos 
hatáskörét felváltja a tagállamokkal közös hatásköre (EUMSz. 4. cikk (2d) bekezdés), amely 
révén biztosítható a szubszidiaritás elvének lehető legnagyobb tiszteletben tartása. Ebből 
következően a közös agrárpolitika megfelelőbb helyet foglalhat el az intézményi 
felépítményben. 
 
A reformszerződés régóta várt alapvető változásokat hoz a költségvetési rendelkezések terén: 
megszünteti a kötelező és a nem kötelező kiadások közötti megkülönböztetés eltörlését. Ez a 
formális különbségtétel, amely a hatályos szerződésekből ered, közvetlen hatással volt a közös 
agrárpolitikára, és valójában egybevágott a két fennálló pillérrel (piacpolitika,  vidékfejlesztési 
politika). Ennek a változásnak a jelentőségét csak az elkövetkező, éves költségvetési viták során 
fogjuk megérteni. 
 
Ezzel szemben joggal sajnálható, hogy a közös agrárpolitika több, mint fél évszázada 
megállapított célkitűzéseit egy az egyben átvette az EUMSz. 33. cikkének (1) bekezdése: 

                                                 
7  A reformszerződés módosítja a két fennálló szerződést: a jelenlegi Európai Unióról szóló szerződésnek (EUSz) 
nem változik az elnevezése, az Európai Közösséget létrehozó szerződés „az Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSz)” címet viseli majd.. 
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„a)  a mezőgazdasági termelékenység növelése a műszaki fejlődés előmozdításával, 
valamint a mezőgazdasági termelés ésszerű fejlesztésének és a termelési tényezők, így 
különösen a munkaerő lehető legjobb hasznosításának biztosításával; 

b)   ily módon a mezőgazdasági népesség megfelelő életszínvonalának biztosítása, 
különösen a mezőgazdaságban dolgozók egy főre jutó jövedelmének növelésével; 

c) piacok stabilizálása; 

d) az ellátás hozzáférhetőségének biztosítása; 

e) fogyasztók elfogadható ár ellenében történő ellátásának biztosítása.” 
 
Ez az elavult meghatározás nyilvánvalóan nem tartalmazza az új közös agrárpolitika elemeinek 
többségét, úgy mint: a jövedelemstabilitás mindenek fölötti prioritása, a vidékfejlesztés 
fontossága, a piacok politikáiban már hatályos mechanizmusok és alapelvek (támogatások 
általános elosztása, kereszt-megfelelés, moduláció, pénzügyi fegyelem, igazgatás 
rugalmassága), a mezőgazdaság multifunkcionális jellegének elismerése, a társadalom új 
elvárásai a mezőgazdasággal szemben (fogyasztóvédelem, a környezet megőrzése, biológiai 
sokféleség, az állatok jóléte), a közös agrárpolitika szükségszerű összeegyeztetése a 
multilateralizmussal (WTO) és a preferenciális megállapodásokkal (MERCOSUR, AKCS, 
EUROMED). 
 
Természetesen további gondolkodást igényel a mezőgazdaság által az elmúlt 50 évben tapasztalt 
példa nélküli fejlődésnek jobban megfelelő célkitűzések meghatározása. Kétségtelen, hogy a 
mezőgazdasági fejezet módosítására irányuló szándék hiányát leginkább a Tanács és az egyéb 
intézmények között fennálló, az új közös agrárpolitika felfogásában mutatkozó 
véleménykülönbség indokolja. Csupán remélni lehet, hogy a legközelebbi felülvizsgálat során 
sor kerül erre az annyira várt változásra. 
 
2.2.  Kulturális és Oktatási Bizottság 
 
A kulturális politika viszonylag későn, a Maastrichti Szerződéssel nyerte el jogalapját, azonban 
a reformszerződés új lendületet ad a kultúrának a kulturális dimenzió hozzáadásával a Közösség 
fellépéseihez. 
 
Valójában a szerződés már a preambulumában kinyilvánítja, hogy „Európa a kulturális, vallási 
humanista örökségéből” merít. 
 
A szerződés 3. cikkének (3) bekezdése az Unió célkitűzései között tünteti fel a „kulturális és 
nyelvi sokféleségének” tiszteletben tartását és „Európa kulturális örökségének megőrzését és 
fejlesztését”.  
 
A kultúra azon területek közé tartozik, amelyeken az Unió hatásköre a tagállamok 
intézkedéseinek támogatására, összehangolására vagy kiegészítésére terjed ki, a tagállamok e 
területeken meglévő hatáskörének helyettesítése nélkül (EUMSz. 6e. cikk). Természetesen nincs 
szó az EU-n belüli kulturális sokszínűségre vonatkozó célkitűzést sértő harmonizációs 
politikáról, hanem a közösségi szintű kulturális együttműködés fejlődésének támogatásáról 
(EUMSz. 151. cikk (2) bekezdés).  
 
„ A Közösség fellépésének célja a tagállamok közötti együttműködés előmozdítása, és szükség 
esetén tevékenységük támogatása és kiegészítése a következő területeken: 
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a) az európai népek kultúrája és történelme ismeretének és terjesztésének javítása;  

b) az európai jelentőségű kulturális örökség megőrzése és védelme;  

c) nem kereskedelmi jellegű kulturális cserék;  

d) művészeti és irodalmi alkotás, beleértve az audiovizuális szektort is ".  
 
Ez utóbbi célkitűzés a kultúrának az Unió egyéb politikáiban való figyelembe vétele révén volt 
elérhető, és így nagyobb megerősítést is nyert. 
 
Ugyanakkor a szerződés legnagyobb újítása a sport kifejezett bevezetése azon területek közé, 
amelyeken az Unió támogató, összehangoló vagy kiegészítő tevékenységet végezhet (EUMSz. 
6e. cikk) Jelenleg a sportra az EKSz. számos pontja és fejezete vonatkozik, bár ez utóbbiak nem 
mindig említik kifejezetten. Nevezetesen a 39-55. cikkekről (a személyek, a szolgáltatások és a 
tőke szabad mozgása), a 81-89. cikkről (versenypolitika), 81-89. cikkekről (versenypolitika), a 
149-150. cikkekről (oktatás, szakképzés és ifjúság), a 151. cikkről (kultúra) és a 152. cikkről 
(közegészség) van szó. 
 
Míg ezek a cikkek továbbra is hatályban maradnak, a reformszerződés többféle lényeges 
módosítást vezet be. Ezentúl a „sport” szó megjelenik a fejezet címében. Így, ezen új jogalappal 
megtámogatva, a sportra a rendes jogalkotási eljárás vonatkozik. Más szóval az EKSz. 
létrehozásáról szóló szerződés 149. cikke az alábbiak szerint módosul:  
 
  az (1) bekezdés az alábbi albekezdéssel egészül ki: 

„Az Unió a sport sajátos természetére, az önkéntes részvételen alapuló szerkezeti 
sajátosságaira, valamint a társadalomban és a nevelésben betöltött szerepére 
tekintettel hozzájárul az európai sport előmozdításhoz.” 

 
  a (2) bekezdés ötödik francia bekezdésének vége a „...fiatalok ösztönzése arra, hogy 

vegyenek részt Európa demokratikus életében” szöveggel egészül ki;  
 
 a következő francia bekezdés utolsó bekezdésként hozzáadásra kerül: 

„- a sport európai dimenzióinak fejlesztése a sportversenyek tisztaságának és 
nyitottságának, valamint a sport területén felelős szervezetek közötti 
együttműködésnek az előmozdítása, illetve a sportolók, különösen a fiatal sportolók 
fizikai és szellemi épségének védelme révén." 

 
Ez utóbbi, a sport társadalmi, oktatási funkcióit, de ugyanígy a professzionális sport egyes 
vonatkozásait érintő cikkek megfogalmazásából kiderül, hogy az EU vissza kívánja állítani az e 
téren fennálló hatáskörei tekintetében az egyensúlyt a jelenlegi helyzethez képest. Ugyanígy, a 
149. cikk (3) módosított bekezdése nemzetközi viszonylatba helyezi azokat az intézkedéseket, 
amelyeket az Unió a sport terén tehet, bátorítva a harmadik országokkal és nemzetközi 
szervezetekkel való együttműködést. 
 
Egy további lényeges módosítás értelmében a szerződés az egyhangú szavazás helyett minősített 
többségű szavazást vezet be a kultúra területén (151. cikk (5) bekezdés). A jogalkotási eljárás 
ezen módosítása lerövidíti az egyes kulturális programok tárgyalási időszakát, és ugyanakkor 
lehetővé teszi a valódi prioritások érvényesítését. A reformszerződés ratifikálása után az Európai 
Parlament hatásköre ennek megfelelően lényegesen megerősödik. 
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A szerződés hasonlóképpen javítja az EU kereskedelempolitikájának parlamenti ellenőrzését is, 
amely addig nem is létezett. Ez a módosítás hatással lesz a Kulturális és Oktatási Bizottságra, 
amennyiben ez a kereskedelem kulturális és audiovizuális szolgáltatásokat is érinti (EUMSz. 
188C. cikk). 
 
Ugyanakkor sajnálatos, hogy az Alapjogi Charta nem kerül bele az új szerződésbe. 
Mindazonáltal az EU teljes területén kötelező erővel rendelkezik majd (I-6. cikk (1) bekezdés), 
kivéve Lengyelországban és az Egyesült Királyságban. Ez hatással lesz a Kulturális és Oktatási 
Bizottság hatáskörébe kerülő egyes területekre, különösen az oktatásra és a szakképzésre (a 
Charta 14. és 15. cikke), a kommunikációs politikára (a Charta 11., 41., 42. és 44. cikke), 
valamint a többnyelvűségre (21. és 22. cikk).  
 
Az oktatásra, a szakképzésre és az ifjúságra vonatkozó cikkek (149. és 150. cikk) nem 
változnak. 
 
2.3.  Regionális Fejlesztési Bizottság 
 
A reformszerződés több olyan jelentős változást vezet be, amely a ratifikáció esetén jelentős 
hatással lesz a Regionális Fejlesztési Bizottság tevékenységére. Ezzel az Európai Parlament régi 
elvárása valósul meg. 
 
Ezek, az Unió hatásköreinek új elosztásával együtt járó változások egyértelműen jelentős 
előrelépést jelentenek, mivel ezután könnyebb lesz a legmegfelelőbb felelősségi szint 
meghatározása. 
 
Az első nagyobb változás a „területi kohézió” fogalmának bevezetése és célként való elismerése 
(I-3. cikk (3) bekezdés). A területi kohézió szerepel az Unió megosztott hatáskörei között is 
(EUMSz. I-4c. cikk). 
 
Az Európai Parlament ismételt kérésére az Unió működéséről szóló szerződés új XVII. címét 
teljes egészében a „gazdasági, társadalmi és területi kohéziónak” szentelték. A kohéziós 
politika meghatározásáról szóló 158. cikk egy új albekezdéssel egészül ki, amely pontosabban 
és részletesebben határozza meg azokat a régiókat, amelyeket ez a politika érint: 
 
„Az érintett régiók közül kiemelt figyelemmel kell kezelni a vidéki térségeket, az ipari átalakulás 
által érintett térségeket és az olyan súlyos és állandó természeti vagy demográfiai hátrányban 
lévő régiókat, mint a legészakibb, rendkívül gyéren lakott régiók, valamint a szigeti, a határon 
átnyúló és a hegyvidéki régiók." 
 
Emellett a kormányközi konferencia 17. sz. nyilatkozata kifejti, hogy „a 158. cikkben említett 
szigeti területek – a szükséges feltételeknek való megfelelésük esetén – teljes szigetállamokat is 
magukban foglalhatnak”. 
 
A másik jelentős módosítás a strukturális alapokra alkalmazandó általános rendeletre vonatkozó 
szavazás folyamán követendő jogalkotási folyamatról szól. A hozzájárulási eljárást így felváltja 
a rendes jogalkotási eljárás (EUMSz. 161. cikk), amely felruházza az Európai Parlamentet az 
annyira várt hatáskörrel, amely a Tanáccsal egyenrangú helyzetbe hozza. 
 
A szerződés, bár nem veszi át az Alapjogi Chartát, preambulumában kifejezetten elismeri „a 
tagállamok nemzeti identitását és központi, regionális és helyi közhatalmi szervezetét”. 
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Emellett a reformszerződés (I-5. cikk (3) bekezdés) kiterjeszti a szubszidiaritás elvének 
alkalmazását nem csak az európai intézmények és a tagállamok, hanem a helyi és regionális 
hatóságok közötti kapcsolat meghatározására is: 
 
„...az Unió csak akkor és annyiban jár el, amikor és amennyiben a megtenni szándékozott 
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 I-8A. cikk (3) bekezdése mindenekelőtt megerősíti, hogy a döntéseket „a lehető 
legnyilvánosabban és a polgárokhoz lehető legközelebb eső szinten” kell meghozni. 
 
A Bíróság előtt megtámadott, a szubszidiaritás elvét megsértő európai törvényalkotási aktusok 
esetére a jegyzőkönyv 8. cikke kimondja, hogy a „Régiók Bizottsága szintén keresetindítási 
joggal rendelkezik az olyan jogalkotási aktusok tekintetében, amelyek elfogadásához az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés rendelkezései szerint vele konzultálni kell”. Ez az új 
jogosultság a jövőben szorosabb együttműködésre késztetheti az Európai Parlamentet és a 
Régiók Bizottságát. 
 
A regionális állami támogatásokra vonatkozó új rendelkezések is bekerültek a szerződésbe. Az 
EKSz. jelenlegi 87. cikkének (2c) bekezdése lehetővé teszi az eltérést a Németország felosztása 
által érintett egyes területek részére nyújtott állami támogatások esetén. Az EUMSz. módosítja 
ezt a pontot és fenntartja a hatályon kívül helyezés lehetőségét: 

„Öt évvel az Európai Unióról szóló szerződést és az Európai Közösségek létrehozásáról szóló 
szerződést módosító szerződés hatálybalépését követően ezt a pontot a Tanács a Bizottság 
javaslata alapján elfogadott európai határozattal hatályon kívül helyezheti”. 

 
A Parlament számos ajánlásának következtében, a legkülső régiókra vonatkozó külön 
rendelkezéseket a jelenlegi 87. cikk (3a) bekezdésében egy új tagmondat erősíti meg (az 
alábbiakban vastag betűtípussal kiemelve): 

„3.  belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető: 

a) az olyan térségek gazdasági fejlődésének előmozdítására nyújtott támogatás, ahol 
rendkívül alacsony az életszínvonal vagy jelentős az alulfoglalkoztatottság, valamint a 
III-424. cikkben említett térségek gazdasági fejlődésének előmozdítására nyújtott 
támogatás, ezek strukturális, gazdasági és társadalmi helyzete okán.” 

A gazdasági és társadalmi kohézió kapcsán kiemelt figyelmet kapnak „a vidéki térségek, az 
ipari átalakulás által érintett térségek és az olyan súlyos és állandó természeti vagy demográfiai 
hátrányban lévő régiók, mint a legészakibb, rendkívül gyéren lakott régiók, valamint a szigeti, a 
határon átnyúló és a hegyvidéki régiók” részére nyújtott állami támogatások (EUMSz. 158. 
cikk). 
 
Mindemellett a 9. sz. jegyzőkönyv elismeri az általános érdekű gazdasági jellegű szolgáltatások 
teljeskörű hozzáférésének elvét, valamint a nemzeti, regionális és helyi hatóságok alapvető 
szerepét és „széles mérlegelési jogkörét” e téren. 
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Ha a szerződést esetleg nem ratifikálják, az negatív hatással járhat a regionális és kohéziós 
politika döntési eljárására. 
 
Először is, az Európai Parlament meg lenne fosztva a rendes jogalkotási eljárástól. A Parlament 
már hangsúlyozta, hogy az általános rendelet elfogadása során a hozzájárulási eljárás nem tette 
lehetővé, hogy kellőképpen bekapcsolódhasson a strukturális és kohéziós alapokra vonatkozó 
döntések meghozatalába, mivel az együttdöntési eljárással ellentétben nem tehetett a Bizottság 
javaslatára vagy a Tanács közös álláspontjára irányuló módosító javaslatokat. 
 
Sajnálatos, hogy a mai napig hiányzik a szerződésekből a területi kohézió egyértelmű jogalapja. 
A kötelező jogalap hiánya miatt a kohéziós politika területi dimenzióját, amely a gazdasági és 
szociális kohézió célkitűzésének elengedhetetlen és elválaszthatatlan eleme, figyelmen kívül 
hagyhatják a tagállamok operatív programjaik kidolgozásában. 
 
2.4.  Halászati Bizottság 
 
A fentiekben említetteknek megfelelően, az Európai Parlament hatáskörének megnövekedése 
nem egyformán érinti valamennyi, a strukturális és kohéziós politikával megbízott bizottságát. 
A halászat – a mezőgazdasággal együtt – az egyik olyan ágazat, amely eljárási szempontból a 
legjelentősebb változáson megy keresztül a rendes jogalkotási eljárás bevezetésének 
köszönhetően. 

A halászatot (a tenger biológiai erőforrásainak védelme kivételével, amely az EU kizárólagos 
hatáskörébe tartozik) a 4. cikk (2) bekezdése említi, vagyis az Unió és a tagállamok közötti 
megosztott hatáskör vonatkozik rá. 
 
A hatályos szerződések értelmében jelenleg a halászat az egyetlen olyan európai közös politika, 
amelyre kizárólag konzultációs eljárás vonatkozik. Az Unió működéséről szóló szerződés 
módosított 37. cikkének (2a) bekezdése így kiterjeszti a rendes jogalkotási eljárás hatályát a 
közös halászati politikára is. 
 
Az új szerződés hatályba lépése esetén az Európai Parlament tényleges hatáskörrel rendelkezik 
majd az ágazat jelentősebb irányvonalaira vonatkozó döntéshozatali eljárásban. 
 
A legnagyobb formális újdonság a „Halászat” beillesztése az Unió működéséről szóló szerződés 
II. fejezetének címébe, még akkor is, ha az továbbra is a „Mezőgazdasággal” párhuzamosan 
működik majd. Ezzel szemben ez a fejezet továbbra sem tartalmaz külön rendelkezéseket a 
halászati és akvakulturális közös politikák vonatkozásában.  
 
A közös halászati politika kétségkívül olyan nagymértékű fejlődésen ment keresztül az utóbbi 
húsz évben, hogy jelenleg teljes mértékben önálló, saját külön célkitűzésekkel rendelkező 
közösségi ágazati politikát képvisel. Ugyanakkor az új szerződés nem határozza meg sem ezeket 
a külön célkitűzéseket, sem az elérésükhöz szükséges eszközöket. Ennélfogva az EUMSz. 33. 
cikkének (1) bekezdésében rögzített egyes célkitűzések és az ezek megvalósítására a 33. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eszközök csak a közös agrárpolitikára vonatkoznak, még akkor is, 
ha ezen cikkeket mind a mezőgazdaságra, mind a halászatra alkalmazni kívánják (vö. a fenti 3.1. 
ponttal). 
 
A két ágazat tevékenységeinek jellege közötti nagy eltérés rendkívül kétértelmű helyzetet 
eredményez. A reformszerződés sajnos egyáltalán nem utal az élő vízi erőforrások és az 
akvakultúra-termékek hosszú távú kiaknázására a fenntartható fejlődés keretében, a társadalmi, 

PE 397.235 15



A reformszerződés és hatása a strukturális és kohéziós politikákra 

gazdasági és környezeti szempontok közötti egyensúly fenntartása mellett. Az ágazat e területen 
meglévő nagy várakozásai sajnos nem teljesültek. 
 
Ugyanígy sajnálatos, hogy az új szerződés a strukturális alapok között nem hivatkozik külön a 
Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközre.  
 
Ezzel szemben a Parlament üdvözli a szubszidiaritás elismerését a reformszerződésben, és 
megállapítja, hogy a regionális tanácsadó testületek felállítása a halászat területén megfelel 
ennek az alapvető elvnek, illetve előrelépést jelent a halászati irányítás visszavitelében egy, a 
helyihez közelebbi döntési szintre (I-5. cikk (3) bekezdés). 

„... az Unió csak akkor és annyiban jár el, amikor és amennyiben a megtenni szándékozott 
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 Európai Parlament hangsúlyozza, hogy minden halászati tárgyú nemzetközi 
megállapodáshoz szükség van a jóváhagyására. Az EUMSz. új, az EKSz. 300. cikke helyébe 
lépő 188N. cikke megfelel ennek az elvárásnak, és megerősítheti az Európai Parlament szerepét 
ezen megállapodások megkötésében. 
 
2.5.  Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 
 
A közlekedéspoltika már régóta közösségi politika, ezért a reformszerződés csak kisebb 
módosításokat tartalmaz ebben a kérdésben. 
 
Az Unió működéséről szóló szerződés 4. cikkének (2) bekezdésében szerepel – nevezetesen a g) 
(közlekedés) és a h) pontban (transzeurópai hálózatok) – amely az Unió és a tagállamok közötti 
megosztott hatásköröket tartalmazza. 
Az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződés 78. cikke a Németországot felosztása 
következtében sújtó nehézségekre hivatkozva egy apróbb módosítást eszközöl: 

„Öt évvel az Európai Unióról szóló szerződést és az Európai Közösségek létrehozásáról szóló 
szerződést módosító szerződés hatálybalépését követően ezt a pontot a Tanács a Bizottság 
javaslata alapján elfogadott európai határozattal hatályon kívül helyezheti". 
 
Az EUMSz. 80. cikkének új (2) bekezdése hivatalosítja, a tengeri és légi közlekedésben a 
gyakorlatban már alkalmazott együttdöntési eljárást: 

„Az Európai Parlament és a Tanács a rendes jogalkotási eljárás szerint eljárva, megfelelő 
rendelkezéseket állapíthat meg a tengeri és légi közlekedésre vonatkozóan. A döntést a Régiók 
Bizottságával és a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően kell 
elfogadni". 
 
Ezzel szemben az idegenforgalmi ágazatra számos jelentősebb új rendelkezés vonatkozik. 

Az EUMSz. 6. cikkének (2) bekezdése rögzíti, hogy az Unió hatáskörrel rendelkezik a 
tagállamok intézkedéseit támogató, összehangoló vagy kiegészítő intézkedések végrehajtására. 

A reformszerződés mindenekelőtt egyértelmű jogalapot biztosít ahhoz, hogy az Európai 
Parlament az idegenforgalmi ágazat identitásának megerősítését támogató intézkedéseket 
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dolgozzon ki. Az EUMSz. szerződés új, XXI. fejezetét kifejezetten az idegenforgalomnak 
szentelik. 176B. cikke kimondja, hogy: 

 „Az Unió, különösen az idegenforgalmi ágazatban működő uniós vállalkozások 
versenyképességének elősegítése révén, kiegészíti a tagállamoknak az idegenforgalmi ágazat 
terén folytatott tevékenységét. Ennek elérésére érdekében az Unió tevékenységének célja, hogy: 

a)  ösztönözze az ebben az ágazatban működő vállalkozások fejlődéséhez szükséges 
kedvező környezet kialakítását;  

b)  előmozdítsa a tagállamok együttműködését, különös tekintettel a bevált gyakorlatok 
cseréjére ". 

 
A tervezet legfőbb újítása ugyanakkor, hogy egyidejűleg a jogalkotási eljárást is érinti. Ha az új 
szerződés ratifikálása megtörténik, az Unió kifejezetten jogszabályokat alkothat az 
idegenforgalom terén „a tagállamokban végrehajtott olyan intézkedések kiegészítésére, amelyek 
az e cikkben kitűzött célok megvalósítására irányulnak” anélkül azonban, hogy ez „a tagállamok 
törvényi és rendeleti rendelkezéseinek bármilyen harmonizációját” jelentené. (EUMSz. 176D. 
cikk (2) bekezdés) 
 
 
3. Az egyes európai intézmények szerepe 
 
Az EK-Szerződés 48. cikke az Európai Parlamentet és a Bizottságot hatalmazza fel azzal, hogy 
hozzájáruljon a kormányközi konferencia szerződések módosításainak közös megegyezéssel 
történő meghatározása céljából, a Tanács elnöke által történő összehívásához A monetáris 
területet érintő intézményi módosítások esetében az Európai Központi Bankkal is konzultálni 
kell. 
 
Következésképpen a Miniszterek Tanácsa 2007. július 16-án vita nélkül zöld utat adott a 
kormányközi konferencia 2007. július 23-i megnyitásának, amelynek feladata az Európai 
Tanács által 2007 júniusában elfogadott tárgyalási megbízás alapján az Európai Unióról szóló új 
szerződés véglegesítése . 
 
3.1. Európai Parlament 
 
A demokrácia szempontjából az Európai Parlament véleménye a legfontosabb, mivel az ülésein 
folytatott viták nyilvánosak és az egyes vélemények szabadon kifejthetők. 
 
Az Európai Parlament az eljárási szabályok szerint két alkalommal vesz részt az eljárásban: 
először a kormányközi konferencia összehívása kérdésében nyilatkozik, másodszor az ez utóbbi 
által elkészített szövegről teszi ugyanezt. A végső álláspontja nem bír kötelező erővel, azonban 
befolyásolhatja az egyes nemzeti parlamentek hozzáállását. 
 
Az Európai Parlament 2007. július 11-én8 nagy többséggel fogadta el a kormányközi 
konferencia összehívását támogató véleményét (Jo Leinen jelentés9). Ebben, bár üdvözölte, 
hogy a megbízatás „megőrzi az alkotmányos szerződés lényegének nagy részét, nevezetesen az 
Unió egyedülálló jogi személyiségét, a pillérekből felépülő rendszer eltörlését, a minősített 
szavazás kiterjesztését a Tanácsban, továbbá a Parlament és a Tanács együttdöntési jogát, egy 
                                                 
8 A6-0279/2007. sz. dokumentum. 
9Az Európai Szocialista Képviselőcsoport tagja. 
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részvételen alapuló demokrácia elemeit, az alapjogi Charta jogilag ellentmondásos 
alapokmányát, az Unió nemzetközi fellépése koherenciájának erősítését és egy kiegyensúlyozott 
intézményrendszert”, bizonyos kérdésekben fenntartását is kifejezte. 
 
Így a képviselők sajnálatukat fejezték ki, hogy ez a megbízatás „tartalmazza jónéhány olyan 
elem eltörlését is, amelyről a 2004-es kormányközi konferencián állapodtak meg. Ide tartozik 
egy alkotmányszerződés gondolata, az Unió szimbólumai, a jogi aktusok közérthető elnevezése, 
az uniós jog elsőbbségének világos kinyilvánítása, valamint az Európai Uniónak a polgárok és 
tagállamok Uniójaként történő meghatározása, ráadásul jelentős késedelemben van egyéb 
elemek bevezetésével is”. Aggódnak a képviselők azért is, mert a megbízatás alapján az egyes 
tagállamok a szerződés rendelkezéseinek többségétől egyre nagyobb számban jogosultak eltérni, 
amely végül az Unió kohéziójának a meggyengüléséhez vezethet. 
 
A képviselők többsége számára ez a kompromisszum a haladás ára, azonban többen kritikát 
fogalmaztak meg a 2007. júniusi Európai Tanács lefolytatásáról és eredményeiről szóló vita 
során, ami egyesek szerint egy olvashatatlan szerződés előjele. 
 
A Parlament elnökének, Hans-Gert Pötteringnek a véleménye ezzel ellentétes. Szerinte „ez a 
kompromisszum lehetővé teszi a lehető legdemokratikusabb és leghatékonyabb Európai Unió 
eléréséhez szükséges reformok végrehajtását. Az új szerződés észrevehetően megerősíti az 
Európai Parlament hatáskörét, és így a demokráciát az Unióban. Az Európai Parlament állandó 
védelmét élvező, és az alkotmányszerződés központi elemének számító alapjogok kötelező erővel 
bírnak. Az Európai Parlament állandó védelmét élvező alapelvek e szerződés reformja során 
válnak valóságossá”. 
 
A jelentés másrészről kinyilvánítja, hogy az Európai Parlament „aktív szerepet” kíván játszani 
mind a tárgyalások alatt, mind utána. Így, a három képviselője (Elmar Brok, Enrique Baron 
Crespo és Andrew Duff) információi alapján, a megbízatás keretén belül szükség esetén 
meghatározott tárgyú javaslatokat fog kidolgozni. A 2009-es választásokat követően e 
Parlament új javaslatokat tesz egy alkotmányos megállapodásra, amelynek célja az EU 
működésének javítása.  
 
A vélemény ehhez hasonlóan felhívja a figyelmet arra, hogy a Parlament biztosítani kívánja a 
munkák teljes átláthatóságát, aminek érdekében a kormányközi konferencia valamennyi 
munkadokumentumát közzéteszi. Másrészt nyílt párbeszédet kíván folytatni a nemzeti 
parlamentekkel és a civil társadalommal a kormányközi konferencia teljes időtartama, és az azt 
követő ratifikációs eljárás alatt. 
 
Végül a Parlament felhívja az illetékes bizottságát, hogy dolgozza ki eljárási szabályzatának 
lehetséges módosítását, amely biztosítja a tevékenysége során és munkahelyein az Európai Unió 
által az alkotmányszerződésben kiválasztott zászló és himnusz hivatalos jellegét 
 
3.2. Európai Bizottság 
 
Az Európai Bizottság 2007. július 10-i véleménye10 összefoglalja, hogy milyen előnyökkel jár a 
szerződés az Unió lényege és működése számára, illetve támogatja ezeket, amennyiben a 
kormányközi konferencia Európai Tanács által jóváhagyott megbízatását tiszteletben tartják. Ez 
a feltétel megmagyarázza, hogy jelen esetben miért nem jelenti a Konventhez képest a 

                                                 
10 COM (2007) 412 végleges dokumentum. 
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demokrácia és az átláthatóság visszaszorulását egy kormányközi konferencia, hiszen a 
megbízatás valójában átvette a Konvent lényeges eredményeit. 
 
A Bizottság véleménye szerint Európa számára a próbatétel az, hogy a polgárok elvárásainak és 
kívánságainak megfelelő politikákat kövessen: olyan Európára van szükség, amely kész együtt 
dolgozni a közös jövő megvalósításán. Lehetőségeinek kiaknázása érdekében az EU-nak 
modernizációra és reformokra van szüksége. 

A Bizottság úgy véli, hogy a kormányközi konferencia megbízatása kiegyensúlyozza a politikai 
realizmust és a törekvéseket, valamint szilárd intézményi és politikai alapot biztosít az EU részére 
a polgárok törekvéseinek konkretizálásához. A megbízatás megveti egy olyan cselekvő és 
hatékony kormányközi konferencia alapjait, amely képes egy gyorsan ratifikálható szerződés 
elfogadására. 

A Bizottság véleménye kiemeli azokat az előnyöket, amelyeket egy, a megbízatással azonos irányt 
követő reformszerződés hozhat az EU és polgárai számára: 

   egy demokratikusabb és átláthatóbb Európa: az Európai Parlament és a nemzeti 
parlamentek szerepe megerősödik. A Tanács nagyobb nyitottságról tesz tanúbizonyságot; 
egy millió polgár kérheti a Bizottságot, hogy terjesszen elő kezdeményezést az érdeküket 
érintő ügyben, és könnyebbé válik az európai és nemzeti szintű feladatmegosztás 
megismerése. 

   egy hatékonyabb Európa, amely egyszerre hatékony és egyszerű intézményekkel, 
valamint munkamódszerekkel rendelkezik. A Bizottság véleménye leírja, hogy a 
reformszerződés hogyan gyorsítja fel a huszonhetek Uniójában működő modern 
intézmények döntéshozatali eljárását. A cselekvési képességek is megfelelőbbé válnak 
azon területeken, amelyek jelenleg az Unió elsőfokú prioritásai között szerepelnek. A 
szavazási szabályokat leegyszerűsítik és méltányosabbá teszik, az intézmények 
könnyedebbé válnak. 

   a jogok és értékek, a szolidaritás és a biztonság Európája, amely világosan 
kinyilvánítja az Unió értékeit és céljait. A polgári, politikai-, gazdasági és szociális 
jogokat összefoglaló Alapjogi Charta, amelyet az Uniónak tiszteletben kell tartania; a 
szolidaritás és a biztonság megerősítése olyan területeken, mint az energiapolitika, az 
éghajlatváltozásra vonatkozó új rendelkezések, a polgári védelem, a humanitárius 
segítség és a közegészségügy; végül az Unió hatásköreinek megerősítése a szabadság, a 
biztonság és a jogérvényesülés terén. 

   Európa, a globális színtér szereplője: sor kerül Európa valamennyi külpolitikai 
eszközének összegyűjtésére, mind a stratégiai fejlesztés, mind a politikák megvalósítása 
terén. A reformszerződés hozzásegíti Európát ahhoz, hogy hallatni tudja hangját a 
külföldi partnerek körében; megerősítheti az EU külpolitikájának különböző részlegei 
közötti koherenciát az új intézményes felépítés segítségével; végül Európa gazdasági, 
politikai és diplomáciai erejét saját jogainak és értékeinek szolgálatába állíthatja szerte a 
világban. 

A Bizottság véleményében arra a következtetésre jut, hogy egy ilyen reformszerződés megfelelő 
eszközökkel látja el az Uniót a változások kezdeményezéséhez, illetve ahhoz, hogy nagyobb 
biztonságot és jólétet biztosítson az európaiaknak, és olyan eszközöket adjon a kezükbe, 
amelyekkel hatást tudnak kifejteni a globalizációra. A Bizottság felhívja a kormányközi 
konferencia valamennyi résztvevőjét, hogy tegyék lehetővé a reformszerződés elfogadását és 
ratifikálását még a 2009-es választások előtt. 
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3.3. Európai Központi Bank 
 
Az Európai Központi Bank (EKB) 2007. július 5-én elfogadott véleménye11 kötelező érvényű, 
amennyiben a kormányközi konferencia módosítása érinti a monetáris területet, mint a jelen 
esetben is. Az EKB logikusan a módosításoknak erre a kategóriájára összpontosít, és véleménye 
is kedvező, ha az alkotmányszerződésben meghatározott módosítások – és csak azok – 
bekerülnek a jövőbeli szerződésbe, miáltal elkerülhetők további újítások vagy meglepetések. 
 
A hivatalos szövegekben elszórtan szerepelnek a monetáris jellegű újítások. Ezek, az EKB által 
összegyűjtve rendkívül jelentősnek tűnnek: 

  egy gazdasági és monetáris Unió létrehozása, amelynek fizetőeszköze az euró, és 
amelynek árstabilitása az EU célkitűzései közé tartozik; 

  az EKB teljes mértékben önálló intézményi státuszt és elismert pénzügyi 
függetlenséget kap; 

  megerősíti az EU kizárólagos hatáskörét az euróövezet országainak monetáris 
politikájában; 

  jelzi az euróövezet nemzetközi intézményekben való egységes képviseletének tervét; 

  az euróövezet kormányzását azzal erősíti meg, hogy a Bizottság kifejezett költségvetési 
hiány esetén megnövelt felügyeleti jogkört kap, illetve azzal, hogy az Eurocsoport 
(Eurogroupe) független döntési jogkört kap. 

Így az Eurogroupe-ot az alkotmányszerződéshez írt módosítástervezetekben foglaltaknak 
megfelelően el kell ismerni. Az állam- és kormányfők által adott megbízatás valójában azt írja 
elő, hogy a 2004-es kormányközi konferencián megkötött, az euróövezet pénzügyminiszterei 
gyűléseinek szabályairól szóló 3. sz. Eurogroupe-jegyzőkönyvet a jelenlegi szerződésekhez 
mellékelni kell. Az Eurogroupe-nak informális, döntéshozatallal nem foglalkozó szervnek kell 
maradnia, azonban az Ecofin Tanácsban gyakorolt egyedi szavazási szabályok szerint bizonyos 
kérdésekben csak az eurót használó tagállamok szavazhatnak. Ilyen a tagállamokat érintő 
költségvetési vagy gazdasági intézkedés, valamint a közös képviselet a nemzetközi 
intézményekben és fórumokon. 
 
 
4.  Az egyéb európai intézmények véleménye 
 
Két másik, tanácsadói státuszú európai intézmény kívánta kifejezni – jogi kötelező erővel nem 
bíró – véleményét, amelyben jelzik prioritásaikat az új szerződés vonatkozásában. 
 
4.1. Régiók Bizottsága 
 
2007. június 6-i véleményében12 a Régiók Bizottsága (RB) kéri az alkotmányszerződés 
lényegének megőrzését, valamint arra kéri az állam- és kormányfőket, hogy kötelezzék el 
magukat a szerződések reformjának minél gyorsabb véghezvitele érdekében, anélkül, hogy az 
megváltoztatná a helyi és regionális önkormányzatok által és javára elért eredményeket, 
különösen a szubszidiaritás és a jó kormányzás elvének tiszteletben tartásával, továbbá az 

                                                 
11 CON/2007/20. sz. dokumentum 
12 CONST-IV-011. sz. ügyirat 
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Európai Unió területi kohéziójával kapcsolatban. A „megőrzendő lényeg” kifejezés alatt érti 
különösen:  

  a kulturális és nyelvi sokszínűség elismerését; 

  a regionális és nemzeti önállóság elismerését; 

  a szubszidiaritás elvének új meghatározását; 

  a szubszidiaritás és az arányosság elve kezelési eszközeinek két külön jegyzőkönyvben 
való magállapítását; 

  a konzultáció elvének elismerését, és ebből kifolyólag a helyi és regionális 
önkormányzatok szorosabb bevonását a közösségi politikák kidolgozásába, 
végrehajtásába és értékelésébe; 

  a közösségi jogszabályok helyi és regionális önkormányzatokra gyakorolt hatásának 
figyelembevételét; 

  a jogalkotási jogkörrel rendelkező regionális parlamentek bevonását a szubszidiaritás és 
az arányosság elvének előzetes ellenőrzési mechanizmusába beemelt korai előrejelzési 
rendszerbe; 

  a Régiók Bizottsága tagjai mandátumának összeegyeztetését a Parlament és az Európai 
Bizottság tagjai mandátumával; 

  egy új szabályrendszer létrehozását a Régiók Bizottsága létszámára és tagjainak 
kinevezésére, amely felváltja az eddigi rendszert, és nagyobb mértékben alapul 
politikai vagy területi kritériumokon; 

  a területi kohézió beillesztését az Unió célkitűzései közé, illetve a tagállamok által a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió terén tett kötelezettségvállalásokat 

  a legkülső régiók egyedi jogállásának elismerését. 

 
Az RB számára valamennyi fenti elemet a polgárok számára megismerhetővé kell tenni, és 
támogatni kell az Európai Bíróság előtti jogérvényesítésre vonatkozó jogukat a szubszidiaritás 
elvének megsértése esetén. 
 
Az RB megállapítja azt is, hogy az EU célkitűzései a XXI. században sok polgár számára már 
nem egyértelműek, és hogy a polgároktól nem várható el hosszú, technikai jellegű szerződések 
elolvasása. Az RB ezért arra kéri az uniós vezetőket, hogy fogalmazzák meg egy oldalban az 
Unió – hosszú távra érvényes – szándéknyilatkozatát, amely minden jövőbeli szerződésnek 
melléklete lehetne, és amelyet az uniós intézmények proaktív módon a polgárok figyelmébe 
ajánlhatnak most és a jövőben egyaránt. 
 
4.2. Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
 
2007. május 31-én nagy többséggel elfogadott állásfoglalásában13 az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság (EGSzB) kéri, hogy az EU jövőbeli szerződése feleljen meg a 27 tagú Unió 
elvárásainak, és tegye lehetővé az Unió számára új politikákra vonatkozó megállapodások 
megkötését, továbbá az új kihívásoknak megfelelő döntések meghozatalát. 
 
E tekintetben az EGSzB kéri, hogy az alkotmányszerződés tervezete „maradjon a tárgyalások 
alapja, amelyek során meg kell őrizni az Európai Konvent keretében meghozott, és valamennyi 
                                                 
13 R/CESE 640/2007. sz. dokumentum 
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állam- és kormányfő által aláírt határozat lényegét”, különös tekintettel a demokratikus és 
intézményi eredményekre, köztük többek között az alapjogokra vonatkozó rendelkezésekre. 
 
Pontosabban az EGSzB azt kéri, hogy az I. (az Unió meghatározása és célkitűzései), a II. (az 
Unió alapjogi chartája) és a IV. rész (általános és záró rendelkezések) kerüljön átvételre az új 
szerződésbe is. A III. rész (az Unió politikái) intézményi és eljárási rendelkezéseit az I. részbe 
kell beilleszteni, amennyiben túlterjednek a hatályos jogon. 
 
Az EGSzB úgy véli, hogy a demokráciáról szóló fejezet, amely a civil társadalomnak a 
véleményformálásban és a döntéshozatali eljárásban való részvételére vonatkozó szabályokat 
tartalmazza, az alkotmányszöveg lényegéhez tartozik. Ezzel szemben az EGSzB „figyelembe 
véve a félreértéseket, amelyeket az alkotmány kifejezés bizonyos tagállamokban okozhat” nem 
ellenzi, hogy a szerződés más néven szerepeljen. 
 
Az EGSzB hangsúlyozza, hogy a kormányközi konferencia rövidsége és leszűkített megbízatása 
ellenére a civil társadalmi szervezeteknek tanácsadói minőségben lehetőségük volt a részvételre. 
Kész arra is, hogy az EU portugál elnökségével együttműködve tájékoztató jellegű és 
párbeszédes találkozót szervezzen a civil társadalmi szervezetekkel, amint azt tette az Európai 
Konvent munkája alatt is. 
 
 
5. A civil társadalom képviselőinek véleménye és 
nyilatkozatai 
 
A küszöbön álló kormányközi konferencia előtt a civil társadalom képviselői széleskörűen 
nyilatkoztak a kompromisszum tartalmáról és az alkotmányszerződésben szereplő lényeges 
pontok átvételének lehetőségéről. 
 
5.1. Európai Régiók Közgyűlése 
 
Az Európai Régiók Közgyűlése (ERK) és Friuli-Venezia-Giulia régió (Olaszország) elnöke, 
Riccardo Illy felhívást tett közzé, amelyben felszólítja az európai képviselőket, biztosítsák „a 
régiók érdekeinek megőrzését az új reformszerződésben is”. Az ERK széleskörűen 
együttműködik a kormányközi konferenciával, és biztosítja, hogy a tagállamok betartsák a 
tárgyalási felhatalmazásokban tett kötelezettségvállalásaikat, amelyek a regionális politika 
reformszerződésbe történő beillesztésére irányulnak. Illy kihangsúlyozza azt is, hogy kész 
együttműködni a kormányközi konferenciába delegált három európai parlamenti képviselővel. 
 
Végül az ERK vállalja, hogy aktívan tájékoztatja regionális szinten a polgárokat a szerződés 
minden lényeges záradékáról: „a polgárok nem érezhetik úgy, hogy szempontjaikat figyelmen 
kívül hagyják. Ez a polgárok és az EU eltávolodásához vezethet”. 
 
5.2. Európai Szakszervezetek Szövetsége 
 
John Monks, az Európai Szakszervezetek Szövetségének főtitkára állásfoglalásában jelezte, 
hogy ha az új szerződés nem ruházza fel kötelező erővel az alapjogi chartát, a szakszervezetek 
kampányt indítanak az új szerződés ellen, és felhívják az Európai Parlamentet, hogy ne 
támogassa azt. Márpedig ismert tény, hogy néhány nemzeti parlament az Európai Parlament 
általi elfogadástól teszi függővé az európai javaslatokhoz adandó jóváhagyását. 
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John Monks egy felhívást is kibocsátott „az alapjogok, azaz a munkavállalók sztrájkhoz, 
tárgyaláshoz, információhoz és konzultációhoz való jogának fenntartása, a munkavállalók 
jogellenes elbocsátásával szembeni védelem, a szociális biztonság és a megfelelő 
munkakörülmények megőrzése érdekében”. 
 
5.3. Nemzetközi Európai Mozgalom 
 
„A polgárokat nem érdekli túlzottan (Európa) felépítése, sokkal inkább az eredményei. Nem a 
motor iránt érdeklődnek, csak azt akarják, hogy a jármű megfelelő úton járjon” jelentette ki Pat 
Cox, a Nemzetközi Európai Mozgalom (NEM) elnöke. „Benzint töltsenek az autóba, és ne azt 
hígítsák fel, ami már benne van!” tette hozzá. A NEM nevében az Európai Parlament korábbi 
elnöke arra figyelmeztetett: el kell kerülni, hogy a huszonhetek által aláírandó kompromisszum 
„a legkisebb közös nevezővé váljon” Az alkotmányszerződésből véleménye szerint azokat az 
elemeket kell megőrizni, amelyek a polgári részvételre vonatkoznak, így a polgári 
kezdeményezéshez való jog és az alapjogi charta. 
 
5.4. Ifjú Európai Föderalisták 
A kormányközi konferencia támogatására az Ifjú Európai Föderalisták (IEF) 20 európai város 
utcáin több ezer aláírást gyűjtöttek össze. Áprilisban az IEF mozgósító kampányt indított annak 
érdekében, hogy tartsanak népszavazást az alkotmányszerződés tárgyában. Remélik, hogy 
követelésük alátámasztására össze tudnak gyűjteni legalább egymillió aláírást. Véleményük 
szerint a népszavazásra 2009-ben, az európai választásokkal egy időben kellene sort keríteni. 
 
5.5. Federal Union 
 
Az Egyesült Királyságban az ország, Európa, és a világ föderalizmusának védelmére alapított 
Federal Union szerepet vállalt az alkotmányszerződésnek az Egyesült Királyságban 
népszavazáson történő elfogadásáról szóló vitában; amely szorosan kapcsolódik a szerződés 
tartalmához. A szöveg készítői négy lehetőséget tekintenek át: 

  a szerződést a parlament ratifikálja, nem népszavazás, mivel félő hogy ez utóbbiból a 
hatalmon lévő kormány elleni szavazás válik. 

  a szerződés tartalmától függetlenül, a polgárok felé való közvetlen alkalmazás miatt 
népszavazásra van szükség. 

  népszavazás megtartása, azonban a szerződésnek világosnak, egyszerűnek és 
lényegretörőnek kell lennie. 

  csak akkor tartható népszavazás, ha a szerződés eléggé lényegretörő. Ebben a 
munkáspárti kormány és a konzervatív ellenzék egyetért még akkor is, ha véleményük 
eltér abban, mit tekintenek jelentős szerződésnek. 

A Federal Union következtetése szerint, ha népszavazásra kerül sor, az csak akkor járhat 
sikerrel, ha a kormány „tisztességes és meggyőző érveket hoz fel arról, hogy szükség van a 
szerződésre egy hatékonyabb, demokratikusabb és átláthatóbb Európához”. 
 
5.6. Amato Csoport 
 
Az Amato Csoportot a jelenlegi olasz belügyminiszter, Giuliano Amato vezeti, tagjai olyan 
személyiségek, mint Margot Wallström és Danuta Hübner biztosok, Jean-Luc Dehaene, Wim 
Kok, Costas Simitis és Paavo Lipponen volt miniszterelnökök, valamint Chris Patten, Michel 
Barnier és Antonio Vitorino volt biztosok. A csoport javaslatot nyújtott be egy lerövidített és 
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leegyszerűsített szerződésre. A csupán 70 cikkből álló szöveg átveszi az alkotmányszerződés 
teljes intézményi részét és a IV. rész (általános és záró rendelkezések) módosított szövegét, 
továbbá tartalmaz egy, az alapjogi chartát kötelező erővel felruházó záradékot is. Az 
alkotmányszerződés III. részében (az Unió politikái) foglalt újítások a fennálló szerződések 
módosítása formájában, kiegészítő jegyzőkönyvekben kerülnek átvételre. 
 
5.7. Firenzei Európai Egyetemi Intézet 
 
A Firenzei Európai Egyetemi Intézet, a CEU San Pablo de Madrid Európai Egyetemi Intézet és 
a Rafael de Pino Alapítvány elkészítette a „Hogyan lehet elmozdulni az európai alkotmányos 
holtpontról?” című tanulmányt. 
 
Az egyetemi professzorok és az európai ügyek egyéb európai szakértői által készített tanulmány 
leírja az EU jelenlegi helyzetét és az elmozdulás útjait, mind tudományos, mind jogi 
szempontból, továbbá javaslatokat és preferenciákat fogalmaz meg. A tanulmány három 
lényeges kérdésre ad választ: 

A) Miért alkotmányos szöveg? A kiindulópont azonos, mint az Unió hiányának áráról szóló 
híres „Cecchini-jelentésben”, azzal a különbséggel, hogy a tanulmány már nem csak gazdasági 
elemzést tartalmaz. Az alkotmányos szerződés hiányának árát négy szempontból elemzik: 
hatékonyság, demokrácia, láthatóság és átláthatóság. Mindezen szempontok alapján a tanulmány 
azt bizonyítja, hogy a közösségi szabályok hasznosak, sőt elengedhetetlenek Európa 
szempontjából. 

B) A Konvent tervezetének hiányosságai. Főleg az olyan új kihívásokat érintik, mint például az 
éghajlati kihívás. 

C) Kiutak. Négy forgatókönyvet vizsgáltak meg:  

  a jelen szerződések javítása módosítás útján, új szerződés létrehozása nélkül; 

  a jelen tervezet lerövidítésével egy mini-szerződés létrehozása; 

  a jelen tervezet lényegének megőrzése az alkotmányos vetületek elhagyása mellett; 

  a jelen tervezet javítása (plusz szerződés).  

Ez a negyedik változat, amelyet a tanulmány készítői támogatnak, többek között figyelembe 
veszi az új globális kihívásoknak való megfelelés kényszerét. A tanulmány 38, a tervezet 
javítására és egyszerűsítésére vonatkozó javaslatot jelöl meg és részletez. 
 
 
6. Mit gondolnak az európai polgárok? 
 
2007 első hat hónapja során az EU 27 tagállamának több mint 1 800 polgára vett részt az EU 
jövőjéről folytatott nemzeti konzultációkon. Az európai polgárokkal való konzultáció egyike 
volt a hat, a polgároknak szólást biztosító páneurópai projektnek, amelyet az Európai Bizottság 
a „gondolkodási időszak” alatt finanszírozott, miután Franciaországban és Hollandiában 
elutasításra került az európai alkotmány. 
 
Az Európai Parlament 2007. május 10-i rendezvényén, ahol a polgárok jelenlévő delegációja 
találkozott a Bizottság alelnökével, Margot Wallströmmel, a Parlament alelnökével, Gérard 
Onestával és Jean-Luc Dehaene európai képviselővel (volt miniszterelnökkel és a Konvent 
elnökségének tagjával), hogy átadja nekik a konzultáció során kikristályosodott kívánságaik 
listáját. Három politikai prioritást nyilvánítottak ki a polgárok a nemzeti konzultációk folyamán: 

PE 397.235 24



A reformszerződés és hatása a strukturális és kohéziós politikákra 

  az EU-nak nagyobb szerepet kell játszania a társadalmi jóléthez és a családhoz 
kapcsolódó politikákban, továbbá biztosítani kell az alapvető jogszabályokat; 

  az EU-nak közösségi választ kell találnia az integráció és a bevándorlás kérdéseire; 

  az EU-nak növelnie kell hatásköreit egy közösségi energiapolitika kifejlesztéséhez. 

 
A 2007. június 21-22-i Európai Tanács küszöbén az Eurobarométer felmérésének eredményei 
rámutattak arra, hogy az európaiak kétharmada (66%) helyesli egy új európai alkotmány 
gondolatát; ez a korábbi Eurobarométer-felméréshez képest 3 pontos javulást jelent. 
 
Az európaiak 69%-a inkább optimista vagy nagyon optimista az EU jövőjét illetően. 
Általánosságban az Eurobarométer ezen kiadványa a 2006 őszén végzett felméréshez képest a 
közvélemény jelentős mértékű javulását mutatja az EU-val és intézményeivel kapcsolatban. 
 
Bár az európaiak 66%-a támogatja az európai alkotmányt, néhány lényeges változást kell 
megfigyelni a 2006 őszén végzett közvéleménykutatáshoz képest: az alkotmány támogatottsága 
13 pontot emelkedett Spanyolországban, 6 pontot Észtországban, 5 pontot Németországban, 
Magyarországon és Lengyelországban (69%!). Ugyanezen időszakban érezhető visszaesés volt 
megfigyelhető Görögországban (-11 pont) és kisebb mértékben Cipruson és Finnországban 
(egyenként -6, -6 pont). 
Fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy az alkotmány ellenzőinek száma egyik országban sem 
haladja meg az azt támogatók számát. Különösen abban a két országban, ahol népszavazáson 
vetették el az alkotmányt, a támogatás 68%-os (Franciaországban) és 55%-os (Hollandiában). 
Az „nem” véleményt támogatók ugyanakkor a közvélemény jelentős részét teszik ki 
Finnországban (43% „nem”, ami 4 ponttal elmarad az „igen” táborától) és az Egyesült 
Királyságban (36% „nem”, ami 7 ponttal marad el az „igen” táborától). 
 
 
7. Teendők 
 
A szerződést az aláírása után valamennyi tagállammal ratifikáltatni kell népszavazással, vagy 
anélkül (parlamentáris úton). Elvileg lehetőség van a reformszerződések (azaz amelyeknek célja 
az egyes hatályban lévő szerződések módosítása) parlamentáris úton történő ratifikálására. 
Ugyanakkor több tagállam előre bejelentette, hogy népszavazást tart, ami félő, hogy 
dominóhatással jár. 
 
A European Policy Centre14 által közzétett tanulmány szerint a helyzet nagyon bonyolult. 
 
Egyedül Írországot terheli jogi kötelezettség népszavazás megtartására, és Bertie Ahern 
miniszterelnök 2008-ra jóváhagyta a népszavazás megtartását. Az ír kormányt úgy tűnik 
meggyőzte e gyakorlat pozitív eredménye, feltéve, hogy a gazdasági helyzet nem romlik. 
 
18 ország biztosan nem tart népszavazást (Németország, Ausztria, Belgium, Bulgária, 
Ciprus, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Olaszország, 
Lettország, Litvánia, Málta, Románia, Szlovákia, Szlovénia és Svédország). 
 
Ezzel szemben a többi 8 államban még mindig bizonytalan a helyzet. 

                                                 
14 The EU Reform Treaty: easier signed than ratified? Sara Hagemann, 2007. július. 
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A dán alkotmány előírja a népszavazás megtartását, amennyiben a szuverenitás átadásáról van 
szó egy nemzetek feletti szervezet felé. Azonban őszig nem kell végleges döntést hozni, amíg az 
igazságügyi miniszter meg nem vizsgálja a szöveget. Ugyanakkor a 2007. júniusi Európai 
Tanácsban a dán delegáció a legnagyobb politikai pártok nagyon világos felhatalmazásával 
tárgyalt, és kielégítő választ kapott arra a 9 kérdésre, amelyek bizonyosan szükségessé tették 
volna a referendum megtartását. 
 
Luxemburg és Spanyolország az a két ország, amely népszavazással ratifikálta az 
alkotmányszerződést, és ahol minden bizonnyal szükség lesz ennek megismétlésére. Azonban 
úgy tűnik, a két kormány előnyben részesíti a parlamenti ratifikációt. 
 
Hollandiában a holland kormány 2007. szeptember 21-én úgy döntött, hogy nem rendez új 
népszavazást, hanem egyszerű parlamenti szavazással ratifikálja az Európai Unió új 
reformszerződését. Ebből következik, hogy a holland államtanács a kormányközi konferencián 
jelenleg is megvitatás alatt álló szövegtervezet megvizsgálása után arra a következtetésre jutott, 
hogy a jövőbeli szerződés jelentős mértékben eltér a holland nép által 2005 júniusában 
elutasított alkotmányszerződéstől, ugyanakkor nem módosítja az EU fennálló szerződéseit olyan 
mértékben, hogy újra meg kellene kérdezni a polgárokat. 
 
Lengyelországban Jaroslaw Kazcynski, lengyel miniszterelnök nyilatkozata szerint az 
euroszkeptikusok nemrég létrejött, a Lengyel Családok Ligájából (LPR) és az Önvédelmi 
Pártból (Samoobrona) álló szövetsége – amely még a kormánykoalíción belül is megtalálható – 
nem okozhat különösebb problémákat a jövőbeli szerződés ratifikációjánál. A kormány 
ugyanakkor még nem határozott abban a kérdésben, hogy a szerződést népszavazás vagy 
egyszerű parlamenti szavazás útján ratifikálja-e. 
 
Portugália vállalta, hogy népszavazással ratifikálja az alkotmányszerződést. Ez a 
kötelezettségvállalás a parlamenten belül megtartott vitáknak megfelelően a reformszerződésre 
is vonatkozik, még akkor is, ha a kormány mindent megtesz egy ilyen forgatókönyv 
elkerülésére. 
 
A Cseh Köztársaságban a szociáldemokraták szembenállása a népszavazás mellett szól, 
azonban a kormány nem kívánja vállalni annak kockázatát, hogy ez megzavarja az ország EU-
elnökségét (2009 januárjától). Még ha a lengyelek döntése befolyásolhatja is a Cseh 
Köztársaságot, a jelenlegi politikai többség a parlamenti ratifikációt támogatja. 
 
Gordon Brown, brit miniszterelnök és elődje, Tony Blair megegyezett, hogy a kiharcolt 
eltéréseknek hála nincs szükség népszavazás megtartására az Egyesült Királyságban, amit már 
vitatnak a konzervatívok és a brit euroszkeptikus sajtó. A konzervatívok arra való hivatkozással 
utasítják el a portugál elnökség által javasolt reformszerződés-tervezetet, hogy az „a régi 
európai alkotmány másolata”. Előre bejelentették, hogy népszavazás hiányában „magán” 
referendum megrendezését fogják támogatni. A munkáspárti képviselők nagy számban 
csatlakozhatnak ehhez a felhíváshoz. Ha Gordon Brown úgy dönt, hogy enged a nyomásnak, a 
végső eredmény minden bizonnyal negatív lesz. 
 
Abból a 18 országból, amely parlamentáris úton fogja a szerződést ratifikálni, 13 egyszerű, vagy 
abszolút többségi szavazási eljárást alkalmaz (Németország, Bulgária, Ciprus, Észtország, 
Görögország, Magyarország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Málta, Románia, Szlovénia és 
Svédország), ami nem okozhat különösebb problémákat. 
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Ezzel szemben a helyzet bonyolultabbá válhat azokban az országokban, amelyek különleges 
többséget kívánnak meg, és ahol ezen többség megszerzése éppolyan nehéz lehet, mint egy 
sikeres eredmény elérése népszavazáson. 
 
2/3-os többség  
Ausztria, Belgium, Finnország és Lengyelország két kamarájában ezt a többséget kell elérni 
hatáskörök átruházása esetén (egyébként csak egyszerű többséget). Ausztriában és 
Finnországban különösebb probléma nélkül elérhető ez a többség. 
 
Belgiumban a 2/3-os többséghez hozzájárul még a határozatképességhez szükséges 2/3-os 
szavazatszám és a regionális gyűlések támogató véleményének előírása. Ez utóbbi 
meghosszabbíthatja és megnehezítheti az eljárást a különböző közösségek között fennálló 
állandó feszültségek miatt. 
 
Lengyelországban a kormánynak kell eldöntenie, hogy milyen szavazási szabályt akar követni 
(egyszerű vagy 2/3-os többség). Mivel a lengyel politikai közeg nehezen kiszámítható, csak 
remélni lehet, hogy az Európa-párti ellenzék kedvező irányba billenti a mérleget a szavazás 
időpontjában. 
 
3/5-ös többség  
Ez a szabály Franciaországban, Szlovákiában és a Cseh Köztársaságban a hatáskörök átruházása 
esetén (egyénként az egyszerű többség). 
 
A 2004-ben módosított francia alkotmányban található egy cikk, amely közvetlenül az 
alkotmányszerződésre utal. Következésképp kétségkívül egy új alkotmánymódosítást kell 
elfogadni (2/3-os többséggel). Ahhoz, hogy ez sikerrel járjon, a kormánynak szüksége lesz a 
szocialista ellenzék támogatására. 
 
Úgy tűnik Szlovákiában megszerezhető a 3/5-ös többség. 
 
Ezzel szemben a jelenlegi cseh kormány inkább euroszkeptikus, és az ellenzék súlya a 
szavazásnál döntő lesz. 
 
5/6-os többség 
Ilyen többséget ír elő Dánia a hatáskörök átruházása esetén (egyébként egyszerű többséget). A 
döntő határozat e tárgyban ősszel várható, miután az igazságügyi miniszter megvizsgálta a 
szöveget. 
 

*          *          * 
A ratifikációs eljárás számtalan kockázata miatt a tagállamok kormányainak mindent meg kell 
tenniük, hogy bevonják a civil társadalmat a vitába, amely okkal vagy ok nélkül jelenleg úgy 
érzi, hogy kizárták az ügyből, és véleménye nem vagy alig kerül meghallgatásra. A szavazás 
(legyen akár népszavazás, akár parlamenti) időpontjában alapvető fontossággal bír majd, hogy 
az érintett szereplők jóváhagyták-e a kormányközi konferencia eredményeként létrejött 
szöveget. 
 
Ahhoz, hogy a polgárok figyelme a szöveg demokratikus vívmányaira irányuljon, vissza kell 
verni az euroszkeptikus propaganda valamennyi kezdeményezését, amelyhez elengedhetetlenül 
szükséges intenzív oktatási és felvilágosítási erőfeszítések megtétele. Enélkül az új szöveg még 
olvashatatlanabb lesz a számos nyilatkozat és eltérés miatt, és félő, hogy könnyű prédájává válik 
az ellenzők olvasatának, illetve lecsökken a szerződés támogatóinak száma. 
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Ilyen körülmények között az Európai Parlamentnek mélyreható párbeszédet kell folytatnia, 
amellyel bizonyítja szándékát és képességét a szereplők meghallgatására, és amellyel bevonja az 
európai polgárokat a későbbiekben velük szemben alkalmazásra kerülő szabályok 
kidolgozásába. Az európai építkezés ezen nehéz időszakában ez a célkitűzés a válasz a polgárok 
és az intézmények közötti erős kapcsolat iránti, egyhangúan megfogalmazott igényre. 
 
E célból jött létre a Parlament által 2006 júniusában közzétett Polgári Agóra kezdeményezés, 
amely az európai polgárok információszerzés és információhoz jutás iránti igényére felel. 
Hármas célja van: 

  a képviselők és az állampolgárok közötti szakadék átlépése az európai intézmények és 
az Unió polgárai közötti hasadék áthidalásával; 

  az európai civil társadalom különböző ágazatai közötti szakadék átlépése a képviselők 
és a polgárok közötti, valamint az európai civil társadalom nagy szegmensei közötti, az 
esetek többségében elmulasztott egyeztetés támogatásával; 

  a nemzeti önérdekek közötti szakadék átlépése, amelynek révén a nacionalista reflexek 
okozta gátak feloldhatók, és a tagállamok határai meghaladhatók, amelynek révén egy 
ügy kulcsszereplői ütköztethetik véleményüket a szomszédaikkal. 

Ezen üdvözlendő szándékok bizonyítékait ősszel, a „Polgári Agóra” találkozói során kell 
biztosítani. 
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