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Tartalom: 

Az Alkotmányszerződés alapvetően módosította a strukturális és kohéziós politikákra vonatkozó 
rendelkezéseket. A feljegyzés öt területet vizsgál mélyebben: a mezőgazdaságot, a kultúrát, a regionális 
fejlesztést, a halászatot, a közlekedést és az idegenforgalmat. Az Alkotmányszerződésről 
Franciaországban és Hollandiában történt népszavazás bukása után Európa ismét aggodalmakkal, 
zavarokkal és kérdésekkel teli időszakot él át. Ebben az összefüggésben különböző kezdeményezések 
indultak intézményi szinten az „Európa jövője” projekt újabb dinamizálása céljából. Az Európai Bizottság 
által javasolt D-terv célja, hogy több demokráciát oltson az Európai Unióba, széles körű nyilvános vita 
támogatása és az EU jövőbeli vezetéséről szóló új konszenzus létrehozásának lehetővé tétele érdekében. 
Az Európai Parlament a maga részéről megszavazta a „Mérlegelési időszak: a szerkezet, a témák és a 
keret az Európai Unióról folytatott vita értékeléséhez” című jelentést Az európai parlamenti képviselők ily 
módon kívánták biztosítani azt, hogy az új vita kézzelfogható eredményekhez vezet és kérték a 
mérlegelési időszak meghosszabbítását. E jelentés egyik konkrét javaslata a parlamentek közötti fórum 
2006 tavaszán történő megtartására vonatkozóan május 8-án zárult le. Mind a nemzeti, mind pedig az 
európai parlamenti képviselők célja az volt, hogy részletes ajánlásokat terjesszenek elő az Európai 
Tanácsnak. 2006. május 10-én a Bizottság két közleményt fogadott el: az egyiket „A polgárok programja: 
eredményeket kell elérni Európa számára” címmel, amelyben megismétli az „eredmények Európája” 
iránti szándékát, amely konkrét választ ad a polgárok várakozásaira és elvárásaira; a másik „A mérlegelési 
időszak és a D-terv” címmel, amely az első következtetéseket a 2005 júniusában elindított mérlegelés és a 
„D-terv” bemutatása óta szerzett első tapasztalatokról. A mérlegelési időszak következő lépéseiről szóló 
utolsó állásfoglalás-tervezetében az Európai Parlament Alkotmányügyi Bizottsága kéri többek között, 
hogy az Európai Tanács kérje Franciaországot és Hollandiát, vizsgálják meg a népszavazási folyamat 
újbóli elkezdését. 
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Bevezetés 
 

Európa ismét aggodalmakkal, zavarokkal és kérdésekkel teli időszakot él át. Az összefüggés 
természetesen igazolja és megmagyarázza a dolgok ezen állását: borús gazdasági konjunktúra; a 
versenyképesség csökkenése a többi nagy világgazdasági szereplőhöz képest, aggodalmak a 
bevándorlás, a bővítés és a társadalmi problémák miatt; mély megosztottság a kül- és 
biztonságpolitika terén. Az Alkotmányszerződés ily módon csak tetézte a gazdasági, politikai és 
társadalmi gondok széles spektrumát. Létrejötte mély változást jelentett az európai 
integrációban.  
 
Mindenekelőtt módszerváltást, a Konventben Európa jövőjéről zajló, első ízben nyílt és 
demokratikus munka révén; ezen kívül hatásköri változást a szokatlanul nagy számú országban 
népszavazással való ratifikálással az ehhez kapcsolódó összes kockázattal együtt.  
 
Valamint jellegbeli változás, a meglévő szerződések egyetlen Alkotmánnyal való 
helyettesítésének köszönhetően. 
 
Végül pedig tartalmi változást, az összes uniós intézmény hatékonyságának fokozásával, és még 
inkább egy előzmények nélküli demokratikus fejlődés által.  
 
Mindezek a változások mutatják, hogy az Alkotmányszerződés milyen hosszú tanulási 
folyamatot tükröz és hogy jócskán túllép a korábbi szerződések egyszerű „átalakításán”. A 
végleges szöveg eltérő reakciókat váltott ki, bár a fő résztvevők egyaránt elismerik, hogy a 
meglévő intézmények pragmatikus reformját eredményezte és hogy jelentős erőfeszítések 
történtek az ésszerűsítésre és az egyszerűsítésre. 
 
Tagadhatatlan, hogy az Alkotmányszerződés továbbra is egy hibrid projekt, mert az európai 
integráció végrehajtásáról kialakult ellentétes elképzelések közötti kompromisszum gyümölcse. 
Az Európai Unió fél évszázados múltja alatt kivívott eredmények folyamatába illeszkedik. 
Minden feltételezés szerint és különösen a népszavazás körüli problémák esetén az alkotmányos 
építmény a jövőbeli fejlődésre vonatkozó mérlegelésre szolgál majd.  
 
Egy évvel a francia és a holland népszavazáson történt elutasítás után elérkezett a mérlegelés 
órája.  
 
Ezen észrevételek célja tehát, hogy az első részben vizsgálják az Alkotmányszerződés által a 
strukturális és kohéziós politikákra a következő öt területen gyakorolt hatást: mezőgazdaság, 
kultúra, regionális fejlesztés, halászat, szállítás és idegenforgalom. Ezután pedig áttér a 
népszavazást követő legutóbbi intézményi szintű fejleményekre.  
 
A folyamatban lévő népszavazások jelenlegi állását a III. melléklet táblázata foglalja össze. 
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I. Az Alkotmányszerződés hatása a strukturális és kohéziós politikákra 
 
1.1. Mezőgazdaság 
 

A) Változások a politika tartalmában 
 
A tartalmat illetően meg kell állapítani, hogy a szerződések mezőgazdaságra vonatkozó fejezete 
alig módosult az Alkotmányszerződésben, a téma összetettségénél és az időhiánynál fogva, 
amely a Konvent munkájának utolsó szakaszát jellemezte, valamint a speciális alkotmányozói 
megbízás hiánya miatt.   
 
Először is a mezőgazdaságra vonatkozó fejezet, mely 1957-ből származik, elavult, és nem 
tartalmazza a már hatályos új KAP elemeinek jó részét, melyek a következők: többek között a 
jövedelem stabilitásának minden mást megelőző célkitűzése, a vidékfejlesztés jelentősége (a 
KAP második pillére, amely még csak fel sem tűnik a jogalkotási szövegekben), a 
piacpolitikában már hatályos mechanizmusok és elvek (a támogatások általános külön kezelése, 
környezeti feltételhez kötés, modulálás, költségvetési fegyelem, a kezelés rugalmassága stb.) a 
mezőgazdaság sokfunkciós jellegének elismerése, a társadalom új elvárásai a mezőgazdasággal 
szemben (elsősorban a közegészségügy, a fogyasztóvédelem, a környezet, a biológiai sokféleség 
megőrzése, az állatok jólétének és az élelmiszerek minőségének védelme stb.), a KAP 
szükségszerű kompatibilitása a többoldalúsággal (WTO) és a preferenciális egyezményekkel 
(MERCOSUR, AKCS, EUROMED stb.). 
 
Ahogyan azt a történelem is tükrözi, a KAP a Római Szerződés óta a keretéül szolgáló irányadó 
elsődleges jog módosítása nélkül fejlődött és jelentősen megváltozott. Mindazonáltal annak 
ellenére, hogy a valóság és a jogalapok eme különválása nem járt tényleges hatásokkal a 
múltban, nem következik belőle más, minthogy előbb vagy utóbb a kettő között kapcsolatot kell 
teremteni és a Szerződés mezőgazdaságra vonatkozó fejezetét mindenképpen egy alapos 
vizsgálatnak kell alávetni.  
 

B) A hatáskörökre és eljárásokra vonatkozó változások 
 
Két formai változás történt.  
 

-a mezőgazdaság többé már nem tartozik az Európai Unió kizárólagos hatáskörei közé, 
hanem a tagállamokkal megosztott hatáskörbe tartozik, ami hatásokkal jár a megerősített 
együttműködés területén, de főként a jövőbeli KAP-on belül a szubszidiaritás elvének 
fokozottabb tiszteletben tartását vonja maga után. Ennek eredményeként a KAP helyét 
újra meg kell határozni az intézményi szerkezetben; 
- a legfőbb változás mindazonáltal a döntéshozatali eljárást érinti. Első ízben kerül a 
KAP-ba az együttdöntési eljárás, de csak részlegesen1) (törvények és kerettörvények) és 
néhány árnyékzónával melyeket tartalmukat tekintve ki kell fejteni. Kétséget kizáróan az 

 
1) A III. fejezet 231. cikkének (3) bekezdése felsorolja azokat a területeket, amelyek ki vannak zárva az  

együttműködési eljárás alól: a Tanács fogadja el, a Bizottság javaslatára, az árak, a lefölözések és a támogatások 
meghatározásáról és a mennyiségi korlátozásokról, valamint a halászati lehetőségek meghatározásáról és 
elosztásáról szóló európai rendeleteket és határozatokat. 

 



 

PE 369.037 4 

                                                

együttdöntési eljárás KAP-ba kerülése óta az Európai Parlament hatáskörei 
megerősödtek. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy a szöveg szó szerinti értelmezése 
alapján ezzel párhuzamosan elveszíti a konzultációs hatáskört, amely korábban ezekre 
vonatkozott azon európai rendeletek és határozatok esetében, amelyek az agrárpolitika 
szempontjából olyan fontos témákat érintenek, mint az árak rögzítése, a támogatások és 
a kínálat ellenőrzésére vonatkozó intézkedések. 

 
Egyúttal azt kell feltételezni, hogy az intézményközi megállapodás, melynek célja a 
törvényhozási együttműködés szabályozása az Alkotmányszerződés (III-397. cikk2)) hatályba 
lépése után, lehetővé teszi majd e hiányosság orvosolását. Ebben az összefüggésben rendelkezni 
lehet az Európai Parlamenttel való konzultációról a mezőgazdasággal összefüggő európai 
rendeletek és határozatok egészére nézve.  
 

C) Költségvetési változtatások 
 
Költségvetési vonatkozásban kiemelendő a kötelező és nem kötelező kiadások közötti 
megkülönböztetés eltűnése, amely a KAP-ban hagyományosan állandóan jelen volt, és amely 
gyakorlatilag egybeesett a két meglévő pillérrel (piacpolitika egyrészről és vidékfejlesztési 
politika másrészről). E törlés jelentősége az éves költségvetésekről folytatott jövőbeli vitákban 
jelenik majd meg. 
 

1.2. Kultúra 
 
Noha a közös kulturális politika még mindig marginális helyzetben van a gazdaságpolitikához 
viszonyítva, helyzete jelentős mértékben erősödött az évek során, főként az Európai Parlament 
fellépésének köszönhetően. 
 
Az Európa Parlament ily módon rendkívül aktívan munkálkodott a jövőbeli 
Alkotmányszerződés szerkesztési fázisában a kulturális politikának az Európai Unión belül 
történő egységesítésén. 
 
Az európai projekt egyik alapja tehát a kezdetektől a kultúra. Valójában ezt már az 
Alkotmányszerződés preambuluma is megemlíti, amikor egyértelművé teszi, hogy „Európa 
kulturális, vallási és humanista örökségéből” merít ösztönzést, amely „meg akar maradni a 
kultúrára nyitott kontinensnek”.
 
Meg kell állapítani, hogy ily módon a kulturális kérdéseket a Szerződés jobban figyelembe 
veszi, és ezek annak hatásköri és illetékességi szabályaiban mutatkoznak meg. 
 

A) Tartalmi változások 
 
A kulturális politika sokáig nélkülözött minden jogi alapot a Közösség létrehozásáról szóló 
szerződésben. A Maastrichti Szerződés elfogadása tette lehetővé e vágy beteljesülését. 
Ugyanakkor a Szerződés, noha van egy kultúrára vonatkozó cikke, alapjában véve továbbra is 

 
2)Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság kölcsönös konzultációt folytat és közös megegyezéssel szervezik  
   együttműködésük módját. E célból az Alkotmány tiszteletben tartása mellett köthetnek intézményközi  
   megállapodásokat, amelyek kötelező jelleget ölthetnek.  
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főként gazdaságorientált dinamikájú. Ez elsősorban abban a tényben mutatkozott meg, hogy a 
kultúrára vonatkozó legfontosabb szövegek nem az annak megfelelő jogi alapokra épültek. 
 
Egyúttal meg kell jegyezni, hogy a Nizzai Szerződéssel az EK-Szerződés 157. cikke (ipar), 
amely az Alkotmányszerződés jelenlegi III-279. cikke, együttdöntést hoz létre többek között a 
kultúra szempontjából fontos olyan területeken, mint például a MEDIA program, amely az 
audiovizuális ágazatra és az európai filmművészeti örökségre, valamint a „kulturális iparágakra” 
vonatkozik.  
 
Az Alkotmányszerződés elősegíti majd a kultúra új felemelkedését, hozzájárulva a kulturális 
dimenzión keresztül a közösségi cselekvés gazdagításához. Megismétli a kulturális és nyelvi 
sokféleség tiszteletben tartását és azokat az Unió célkitűzései3) között szerepelteti, ahogyan az 
már egyszer szerepelt a (2000 decemberében Nizzában aláírt) Alapjogi Charta szövegében.  
 
Mivel a Charta a Szerződés szerves részévé vált, a kultúra így háromszor szerepel a Chartában. 
Annak II-71. cikke (1) és (2) bekezdései 4) közvetetten alkalmazandóak a kultúrára, mert a 
szólás és az információ szabadságára vonatkoznak, és explicit módon említik a médiumok 
szabadságát és azok pluralizmusát. A II-82. cikk előírja, hogy „az Unió tiszteletben tartja a 
kulturális, vallási és nyelvi sokféleséget”.   A II-85. cikk elismeri az idős emberek jogát „a 
méltóságteljes és független élethez és a társadalmi és kulturális életben való részvételhez”.  
 
A Charta Alkotmányszerződésbe való beillesztése ily módon hozzájárult ahhoz, hogy a kultúra 
helye jogi formát öltsön az Unió jogi rendelkezéseinek alapvető elveiben.  
 
Egy szélesebb keretben meg kell említeni, hogy az Alkotmányszerződés az uniós 
sportpolitikában is előrehaladást jelent. 
 
A sport számos uniós felelősségi körnek van alárendelve (különösen az EK-Szerződés 149., 
150., 151. és 152. cikkei, noha explicit módon nem említik.) Az Amszterdami Szerződéssel, 
melyben szerepelt egy Nyilatkozat a sportról, majd pedig a Nizzai Szerződéssel és a sport 
különös sajátosságaira vonatkozó nyilatkozattal kapott társadalmi, oktatási és kulturális 
jelentőséget a sport szerepe. 
 
Az Alkotmányszerződésben a sportra való hivatkozás egy hosszú út vége. Az I-17. cikk a 
sportot azon területek közé illeszti be, melyeken az Unió támogató, koordinációs vagy 
kiegészítő fellépéseket tehet. 
 
A III-282. cikk5) explicit módon utal a sport társadalmi és oktató szerepére, valamint az európai 
dimenzió fejlődésére a sportban. Ez az új hatáskör az oktatás és az ifjúság területeihez tartozik 
majd. 
 

 

 
3)  I-3. cikk (3) bekezdés: Tiszteletben tartja kulturális és nyelvi sokféleségének gazdagságát és őrködik az európai 

kulturális örökség megőrzése és fejlesztése felett. 
4) 1. Mindenkinek joga van a szólásszabadsághoz. E jog magába foglalja a vélemény szabadságát, és az 

információk vagy gondolatok fogadásának vagy közlésének szabadságát, a közintézmények beavatkozásától 
mentesen és a határokra tekintet nélkül.  

    2.A médiumok és pluralizmus szabadságát tiszteletben tartják.  
5)   Az Unió hozzájárul a sport európai tétjeinek előmozdításához, figyelembe véve annak sajátosságait, az 

önkéntességen alapuló szerkezetét, valamint társadalmi és oktató szerepét.  



 

PE 369.037 6 

                                                

B) Eljárási változások és a kultúra megerősítése a többi uniós politikában 
 
A kultúra azon területek közé tartozik, amelyeken az Unió hatáskörrel rendelkezik a tagállamok 
fellépéseinek támogatását, összehangolását vagy kiegészítését szolgáló cselekvésekre, azok e 
területen gyakorolt hatáskörének helyettesítése nélkül. Természetesen nem harmonizációs 
politika kidolgozásáról van szó, ami ellentmondana az Európai Unión belüli kulturális 
sokféleség célkitűzéseinek. 
Sokkal inkább a közösségi szintű kulturális együttműködés fejlesztésének erősítéséről van szó 
(III-280. cikk (2) bekezdés)6). Ezen utóbbi célkitűzés elérése a sportnak az Unió többi 
politikájában való figyelembe vételével teljesült, amely ily módon megerősítésre került. 
 
A jelentős változást ugyanakkor a minősített többségnek a döntéshozatali folyamatba (EK-
Szerződés jelenlegi 151. cikke) való bevezetése jelentette (III-280. cikk (5) bekezdésének a) 
pontja) egy kulturális program tárgyalási idejének csökkentése céljából, valamint hogy valódi 
prioritásokat kapjon a kulturális iparágak javára vállalt nagyobb kötelezettségeken keresztül. Ha 
az Alkotmányszerződést ratifikálják, azáltal az Európai Parlament hatáskörei jelentősen 
erősödni fognak. 
 
A politikáknak a kultúra javára való megerősítése céljából az Alkotmányszerződés lehetőséget 
nyújt a kulturális iparágak számára, hogy olyan támogatásokban részesüljön, melyek célja „a 
kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás, ha az az Unión belüli 
kereskedelmi és versenyfeltételeket nem befolyásolja a közös érdekkel ellentétes mértékben” 
(III-167. cikk (3) bekezdés d) pont) és tehát elvből fakadóan a közös piaccal 
összeegyeztethetőnek számítanak. 
 
A „kulturális kivétel” lényegében a következőhöz vezetett: az egyhangú szavazás elvének 
további fenntartása a Tanácsban „ha fennáll a veszélye annak, hogy a szerződések korlátozzák 
az Unió kulturális és nyelvi sokféleségét” (III-315. cikk (4) bekezdés a) pont). Ezzel 
párhuzamosan a Parlament első ízben vesz részt a kereskedelmi megállapodások 
jóváhagyásában (III-325. cikk (6) bekezdés a) pont).   
 
Végül pedig a III-286. cikk (2) bekezdése7) rendelkezik a tengeren túli országok és területek 
társulásáról, és az általuk kívánt kulturális fejlődésről.
 

1.3. Regionális fejlesztés 
 
Az Európai Alkotmányt létrehozó szerződés a regionális és helyi autonómia elvének 
elismerésével, a területi kohéziónak az Unió céljai közötti feltüntetésével, a szubszidiaritás 
elvének új meghatározásával, valamint a Régiók Bizottságának juttatok új jogokkal és 
kötelezettségekkel először tesz említést a regionális és helyi önkormányzatok szerepéről és 
helyéről az európai politikai rendszerben. 

 
6)  „Az Unió tevékenységének célja a tagállamok közötti együttműködés előmozdítása és szükség esetén 

tevékenységük támogatása és kiegészítése a következő területeken:  
 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 alkotói tevékenység, beleértve az audiovizuális szektort is.”  
7) „A társulás elsődlegesen ezen országok és területek lakosai érdekeinek és jólétének előmozdítását szolgálja annak 

érdekében, hogy hozzásegítse őket az általuk kívánt gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődéshez.” 
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Az Unión belüli hatáskörök jobb meghatározása és elosztása szintén jelentős előrelépés, mivel 
ezentúl könnyebb lesz azonosítani az egyes uniós politikák esetében a felelősségi szinteket. 
 

A) A jogalkotási javaslat módosítása 
 

- A konzultációs eljárást (EK-Szerződés korábbi 161. cikke) az együttdöntési eljárás váltja 
fel (III-223. cikk): „A III-224. cikk sérelme nélkül az európai törvény8) meghatározza a 
strukturális célú alapok feladatait, prioritást élvező céljait és szervezését, amely 
tartalmazhatja az alapok és az alapokra vonatkozó általános szabályok , valamint azon 
rendelkezések átcsoportosítását, melyek az alapok egymás közötti hatékonyságának és 
összehangolásának biztosításához szükségesek a meglévő pénzügyi eszközökkel; 

- Ugyanakkor a III-223. cikk (2) bekezdése mentességet ír elő e szabály alól az e területre 
vonatkozó „első rendelkezések” elfogadására az Alkotmányszerződés aláírása után. Az 
„első rendelkezéseket” a „Tanács európai törvénye”9) hozza létre: A Tanács egyhangú 
szavazással dönt az Európai Parlament jóváhagyása után (a 2007–2013 közötti 
programozási időszakot érinti). 

 

B) A helyi és regionális hatóságok bevonása az Alkotmányszerződésbe 
 

- Az I-5. cikk explicit módon hivatkozik a helyi és regionális autonómia10) elismerésére, 
mint a tagállamok nemzeti identitásához szorosan hozzá tartozó dologra; 

- A II. rész (Alapjogi Charta): a preambulum külön elismeri a tagállamok nemzeti 
identitását és központi, regionális és helyi közhatalmi szervezetét. 

 

C) A területi kohézió bevonása és annak az Unió céljaként és megosztott illetékességeként 
való elismerése 
 

- I-3. cikk (3) bekezdés: Az Európai Unió „előmozdítja a gazdasági, a társadalmi és a 
területi kohéziót, valamint a tagállamok közötti szolidaritást”; 

- Az I-14. cikk bevezeti „a gazdasági, társadalmi és területi kohézió”-t, mint megosztott 
illetékességet; 

- A II-96. cikk: „Az Unió — a nemzeti jogszabályokban és gyakorlatban foglaltak szerint 
és az Alkotmánnyal összhangban — elismeri, és tiszteletben tartja az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatásokhoz való hozzáférést az Unió szociális és területi 
kohéziójának előmozdítása érdekében”; 

 
- Az Európai Parlament többszöri kérésére a III-220. cikk (EK-Szerződés korábbi 158. 

cikke) új, 3. szakaszában (Gazdasági, társadalmi és területi kohézió) megállapítja: 
„Átfogó, harmonikus fejlődésének előmozdítása érdekében az Unió úgy alakítja és 
folytatja tevékenységét, hogy az a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítését 
eredményezze.” Az Unió különösen a különböző régiók fejlettségi szintje közötti 
egyenlőtlenségek és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók lemaradásának csökkentésére 
törekszik. Az érintett régiók közül kiemelt figyelemmel kell kezelni a vidéki térségeket, 

 
8)  Az „európai törvény” forma az együttdöntési eljárást jelöli. 
9) A „Tanács európai törvénye” az Európai Parlament jóváhagyását (hozzájárulás) követően egyedül a Tanács által 

elfogadott jogalkotási aktust jelöli. 
10) Az Alkotmányszerződésben eszközölt módosítások vastag dőlt betűvel vannak szedve. 
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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.” 

 

D) A szubszidiaritás elvének alkalmazása, nem csupán az európai intézmények és a 
tagállamok közötti viszonyok meghatározásában, hanem a helyi és regionális 
hatóságoknál is 

 
- Az I-11. cikk (3) bekezdése a szubszidiaritás elvének alkalmazását kiterjeszti a helyi és 

regionális szintekre: "... 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-46. cikk 
(3) bekezdése igazolja, hogy a döntéseket a polgárokhoz lehető legközelebbi szinten kell 
meghozni; 

- A szubszidiaritásról szóló jegyzőkönyv első cikke kéri a Bizottságot, hogy mérje fel és 
vegye számításba az új jogszabályokra irányuló javaslatok helyi és regionális 
kormányzásokra gyakorolt pénzügyi és adminisztratív hatásait: „Az európai 
törvényalkotási aktusokra irányuló javaslatok előterjesztése előtt a Bizottság széles körű 
konzultációt folytat.  Ennek során, adott esetben, a tervezett jogi aktus regionális és 
helyi vonatkozásait is figyelembe kell venni”; 

- A Bíróság előtt a szubszidiaritás elvének megsértése miatt indított eljárások tekintetében 
a jegyzőkönyv 8. cikke úgy rendelkezik, hogy az e sérelem miatt indított eljárásoknál „a 
Régiók Bizottsága szintén keresetindítási joggal rendelkezik az olyan európai 
törvényalkotási aktusok tekintetében, amelyek elfogadásához az Alkotmány 
rendelkezései szerint vele konzultálni kell”; 

- Az Alkotmányszerződés III-365. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy „Az Európai Unió 
Bírósága az (1) és (2) bekezdésben említett feltételek mellett hatáskörrel rendelkezik 
(...)a Régiók Bizottsága által előjogaik megóvása érdekében indított keresetek 
tekintetében.”(gazdasági és társadalmi kohézió c)–d) pontjai). 

 

E) Új rendelkezések a régióknak nyújtott állami támogatásokról 
 

- A III-167. cikk (2) bekezdése (EK-Szerződés korábbi 87. cikke) mentességet ír elő azon 
német régióknak nyújtott állami támogatásokra, melyekre kihatott Németország 
megosztottsága. E mentesség ugyanakkor eltörölhető az európai alkotmányt létrehozó 
szerződés hatályba lépését követő öt éven belül; 

- Az Európai Parlament ajánlásai alapján a legkülső régiókra vonatkozó külön 
rendelkezéseket megerősítették a III-167. cikk (3) bekezdésének a) pontjában :„az 
olyan térségek, ahol rendkívül alacsony az életszínvonal vagy jelentős az 
alulfoglalkoztatottság, valamint a III-424. cikkben11 említett térségek gazdasági 
fejlődésének előmozdítására nyújtott támogatás, ezek strukturális, gazdasági és 
társadalmi helyzete okán”; 

- A gazdasági és társadalmi együttdöntés tekintetében különös figyelmet kaptak vidéki 
területeknek, ipari átalakulás alatt álló területeknek, a legészakibb, rendkívül gyéren 
lakott régióknak, valamint a szigeti, a határon átnyúló és a hegyvidéki régióknak nyújtott 
állami támogatások (III-220. cikk). 

 
11) Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique, Azori-szigetek, Réunion, Madeira és a Kanári-szigetek. 
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F) Rendelkezések a strukturális és a kohéziós alapokról 
 

Az I-55. cikk gondolatmenete kiterjed a III-223. cikk (2) bekezdésére is (EK-Szerződés 
korábbi 161. cikke) amely úgy rendelkezik, hogy a hatályos rendelkezések szerint elfogadott 
első több éves pénzügyi keretet egyhangúlag kell elfogadni: „Az európai alkotmány 
létrehozásáról szóló szerződés aláírásának napján hatályban lévő rendelkezéseket 
követően a strukturális alapokra és a Kohéziós Alapra vonatkozóan elfogadásra kerülő 
első rendelkezéseket a Tanács európai törvényben állapítja meg. Ennek során a Tanács az 
Európai Parlament egyetértését követően egyhangúlag határoz.” 

 

1.4. Halászat 
 
A) A jogalkotási javaslat módosítása 
 
Az Európai Alkotmány alapvető előrelépést jelentene a halászat számára a jogalkotási eljárásban 
eszközölt javítások terén, elsősorban az együttdöntési eljárás e területen első ízben való 
bevezetésével.  
 
A meglévő szerződésekben a halászat az egyetlen olyan közös politika, amelyben a 
döntéshozatalra teljes mértékben konzultációs eljárás vonatkozik. Az Alkotmányszerződés III-
231. cikkének (2) bekezdése12) a rendes jogalkotási együttdöntési eljárást kiterjeszti a közös 
halászati politika céljainak megvalósításához szükséges rendelkezésekre.  
 
Ezáltal a Parlament megfelelő szerepe biztosított az ágazatra vonatkozó fő iránymutatásokkal 
összefüggő döntéshozatalban, különösen a biológiai vízi erőforrások megőrzésére, 
szabályozására és kiaknázására, a megfigyelési és végrehajtási rendszerekre, mind a vizekhez, 
mind az erőforrásokhoz való hozzáférésre, valamint a halászati termékek értékesítésére 
vonatkozó szabályokra, a strukturális politikára és a rendelkezésre álló flotta kezelési 
politikájára, a piacok és az akvakultúra közös szervezésére. 

 
 
Mindazonáltal a III-231. cikk (3) bekezdése13) és a teljes dokumentum egyik halászatra 
vonatkozó  külön hivatkozása szerint a halászati lehetőségek szabályozásával és támogatásával 
összefüggő döntéseket egyedül a Tanács hozza meg.  A teljes kifogható mennyiség (TAC) és a 
kvóták éves rögzítése jelenti a politika egyik fő jellemzőjét. Az Alkotmányszerződésben a 
Parlament kizárása az e területre vonatkozó döntéshozatali eljárásból rendkívül sajnálatos.  
 
Másrészt viszont a Parlament üdvözli az alkotmánytervezetben a szubszidiaritás elvének 
elfogadását és megállapítja, hogy a halászat területén a regionális tanácsadó bizottságok 
küszöbön álló létrehozása úgy tekinthető, hogy megfelel e fontos alkotmányos elvnek, és nagy 
előrelépés a halászat irányításának lokalizáltabb döntéshozatali eljárás alá való visszahelyezése 
felé. 

 
12) Európai törvények vagy kerettörvények kell, hogy meghatározzák a III-228. cikk (1) bekezdésében előírt közös 
     piacszervezést és az egyéb  rendelkezéseket, melyek a közös agrárpolitika és a közös halászati politika céljainak 
     megvalósításához szükségesek. Ezeket a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően 
     lehet elfogadni. 
13)A Bizottság javaslatára a Tanács európai rendeleteket vagy határozatokat fogad el az árak, illetékek, támogatások  
    és mennyiségi korlátozások rögzítéséről, valamint a halászati lehetőségek megállapításáról és kiutalásáról. 
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Ugyanakkor a halászati ágazat számos olyan képviselője számára, akiket bevontak az 
Alkotmány létrehozásáról folytatott hosszú vitába, a végleges szöveg hatalmas csalódást 
okozott, ahogyan azt az 1.6. pont is bemutatja. (vö.: lent 1.6. A parlamenti bizottságok által az 
Alkotmányszerződés jelenlegi szövege és/vagy a ratifikálás elmaradása kapcsán kifejezett 
sajnálat). 
 

1.5. Közlekedés és idegenforgalom 
 

A) Közlekedés 
 
Az Alkotmányszerződéssel a közlekedési politikában bevezetett változások csekélyek és 
semmilyen közvetlen hatással nem lesznek a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 
munkájára. 
 

B) Idegenforgalom 
 
Az Alkotmányszerződés tervezete egyértelmű jogszabályi alapot nyújt, amelyen a Bizottság 
olyan támogató fellépések keretének előkészítését tervezheti, amely az idegenforgalmi ágazat 
identitását erősíti. 
 
A szerződéstervezet III. részének egyik szakasza egyébként külön az idegenforgalommal 
foglalkozik (III-281. cikk 4. szakasz). E szakasz előírja, 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 az, hogy az Unió nyilvánvalóan jogszabályokat alkothat az 
idegenforgalom terén annak érdekében, hogy „egyedi intézkedéseket” állapítson meg „a 
tagállamokban végrehajtott olyan intézkedések kiegészítésére, amelyek az e cikkben kitűzött 
célok megvalósítására irányulnak” azonban anélkül, hogy ez tartalmazná „a tagállamok 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek bármilyen harmonizációját.” (III-281. 
cikk (2) bekezdés) 
 

1.6. Egyes parlamenti bizottságok által az Alkotmányszerződés jelenlegi szövege és/vagy a 
ratifikálás elmaradása kapcsán kifejezett sajnálat 
 

A) Mezőgazdasági Bizottság 
 
Az agrárpolitikai terén az Európai Parlamentnek hosszú ideig kellett küzdenie azért, hogy 
együttdöntési jogkört szerezzen. A közös agrárpolitika kezdetétől, közel fél évszázada az 
Európai Parlament és annak Gazdasági és Vidékfejlesztési Bizottsága csak konzultációs szinten 
vesz részt a döntéshozatali folyamatban. (Az Amszterdami Szerződés óta az együttdöntési 
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eljárást alkalmazzák a környezetvédelem, az élelmiszer-biztonság és a fogyasztóvédelem 
valamennyi területén.)  
 
Ha az Alkotmányszerződés hatályba lép, az agrárpolitika területét érintő valamennyi alapvető 
döntésre az Európai Parlament együttdöntése vonatkozik majd. Ugyanakkor a ratifikálás 
elmaradása esetén a demokratikus deficit továbbra is fennmarad.  
 
A kvóták, árak és mennyiségi korlátozások megállapítása tekintetében az Alkotmányszerződés 
visszalépést jelent a jelenlegi helyzethez képest. E kérdésekről a Tanács az Európai Parlament 
részvétele nélkül fog dönteni.  
 
Egyébként az agrárpolitikára több mint fél évszázada meghatározott célokat a szöveg III-227. 
cikkének (1) bekezdése veszi át14). Vagyis jelenleg már nem tükrözik az agrárpolitikát olyan 
formában, ahogyan azt több ízben is megreformálták.  
 
A szerződés agrárfejezetének módosítására irányuló szándék hiányának okai közül az egyik 
kétségkívül az új KAP koncepciójára vonatkozó eltérés a Tanács és a többi intézmény között. 
 
A 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi tervről folytatott széleskörű tárgyalások 
csak egyszerű mintái azon problémáknak melyeket a KAP újragondolása jelent a politikai 
döntéshozók számára. Ezen kívül a többéves pénzügyi keretről elfogadott végleges 
megállapodás nem rendezte mélységében a KAP kérdését, nyitott teret hagyva ily módon egy 
2008-ban várható nagy vitának. E vita a KAP közösségi költségvetésben képviselt súlyáról, 
jövőbeli finanszírozási rendszeréről és a támogatások elosztásáról fog folyni, és ezen elemek 
maguk is a brit korrekciós mechanizmus jövőjéhez kapcsolódnak.  
 
Bárhogyan legyen is, a pénzügyekről folytatott eszmecseréken túl a tagállamoknak meg kell 
oldaniuk azokat a lényegi kérdéseket, melyek a KAP kapcsán folyamatosan ellentétet szültek: 
többek között egyrészt az agrár- és élelmiszermodell, másrészt az európai szociális modell 
közötti kapcsolatok; ugyanezen agrár-élelmiszermodell összeegyeztethetősége a 
multilateralizmussal egy globalizációnak alárendelt környezetben (a KAP külső legitimitása); a 
mezőgazdaság és az európai polgárok új elvárásai közötti kapcsolatok (belső legitimitás); egy 
közös politika hozzáadott értéke egy esetleges újranacionalizálással szemben; a KAP kívánt 
pénzügyi súlya a közös költségvetésben, ami végső soron visszatér a KAP terheinek az 
adófizetők és/vagy a fogyasztók közötti megosztására vonatkozó döntésre, ugyanúgy, mint 
ahogy a támogatások kedvezményezettek közötti elosztásának néhány kitételére is az európai 
társadalom értékeinek tiszteletben tartása mellett.  
 

 

 

 
14) A közös agrárpolitika célkitűzései a következők:  
 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) a piacok stabilizálása;  
 d) az ellátás hozzáférhetőségének biztosítása;  
 e) a fogyasztók elfogadható ár ellenében történő ellátásának biztosítása;  
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B) Regionális Fejlesztési Bizottság 
 
Az Alkotmányszerződés ratifikálásának elmaradása néhány negatív hatással járna a regionális és 
kohéziós politikára vonatkozó döntéshozatali folyamatra. 
 
Mindenesetre a Parlament mozgástere rendkívül korlátozott marad a Tanáccsal a Strukturális és 
Kohéziós Alapok feladatait, prioritást élvező céljait és szervezését meghatározó általános 
rendeletről, valamint a Kohéziós Alapot létrehozó rendeletről folytatott tárgyalásokon. Az 
Alkotmányszerződés kimondja, hogy a Szerződés aláírása után a 2007–2013 közötti időszakra 
szóló általános rendeletre vonatkozó első rendelkezéseket még konzultációs eljárással kell 
meghozni (a Tanács egyhangú határozata az Európai Parlament jóváhagyása után).  
 
A Parlament már hangsúlyozta, hogy a konzultációs eljárás az általános rendelet elfogadásánál 
nem teszi számára lehetővé, hogy megfelelő mértékben részt vegyen a Strukturális és Kohéziós 
Alapokra vonatkozó döntésekben, mivel a Bizottság javaslataira vagy a Tanács közös 
javaslatára nem lehet módosításokat benyújtani az együttdöntési eljárással ellentétben. Ez 
tükröződött a 2007–2013 közötti időszakra szóló új jogalkotási keretről a Tanáccsal folyamatban 
lévő tárgyalásokon is, különösen az Európai Parlament arra vonatkozó kérésében, hogy 
hozzanak létre egy közösségi teljesítési tartalékot a kohéziós politikára szánt és fel nem használt 
hitelekre, melyet a Tanács alapvetően elutasított.  
 
A területi együttdöntésekre vonatkozó explicit jogi alap hiánya a Szerződésekben sajnálatos. A 
kohéziós politika területi dimenzióját mint nélkülözhetetlen és a gazdasági és társadalmi kohézió 
célkitűzésétől elválaszthatatlan kiegészítést a tagállamok külön jogi alap hiányában mellőzhetik 
saját operatív programjaikban. Pedig a 2007–2013 közötti kohézióra vonatkozó közös stratégiai 
iránymutatásokban, melyet a Bizottság terjesztett elő, a területi kohézió lényeges pillér és ezen 
iránymutatásokhoz az Európai Parlament hozzájárulására van szükség.  
 
Ez ugyanúgy problémát okoz a regionális és kohéziós politikákért felelős Miniszterek Tanácsa 
legutóbbi informális ülése szempontjából, amelyen a területi kohézió a program egyik prioritási 
pontja volt, ahogyan azt a területi kohézióról 2005. május 20–21. között Luxembourgban tartott 
legutóbbi informális ülésén a Miniszterek Tanácsának elnöksége következtetéseiben kiemelte.  
 

C) Halászati Bizottság 
 
A közös halászati politika az elmúlt húsz évben nagymértékű fejlődésen ment keresztül, vagyis 
mostanra egy szárnyait teljesen kibontott ágazati közös politikát alkot, speciális célokkal.  A 
Halászati Bizottság a parlamenttel együtt sajnálatának adott hangot azon tény miatt, hogy az 
egymást követő szerződések, beleértve az Európai Alkotmányról szóló szerződést is, nem 
tartalmaznak olyan szakaszt vagy rendelkezéscsoportot, amely külön a közös halászatra és 
akvakultúrára vonatkozó politikát érintené. 
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A Halászati Bizottság ezért elutasítja az Alkotmány III-225. cikkében15) leírt megközelítést, 
mely szerint a közös halászati politika szerepe tovább csökken mint a közös agrárpolitika 
kiegészítő eleméé, ahelyett, hogy nyíltan elismernék annak önálló létét. 
 
Az Alkotmány nem határozza meg a közös halászati politika egyedi céljait vagy azok 
végrehajtásának módját. Ily módon az a néhány cél, melyeket a III-227. cikk fejt ki (vö. I. 
melléklet) és azok megvalósításának módjai, melyeket a III-228. cikk (vö. I. melléklet) tartalmaz, 
csak a közös agrárpolitikára vonatkoznak, noha ezen cikkek feltételezhetően vonatkoznak mind 
a mezőgazdaságra, mind pedig a halászatra. 
 
A legfontosabb halászati célok hasonlóképpen kimaradtak. Az Alkotmány ily módon nem 
hivatkozik arra az alapvető törekvésre, hogy a biológiai vízi erőforrásokat és az akvakultúra 
termékeit alkalmassá tegyék a hosszú távú kiaknázásra a fenntartható fejlődéssel 
összefüggésben, ezzel párhuzamosan biztosítva a társadalmi, gazdasági és környezeti 
aspektusok folyamatos egyensúlyát. 
 
Tekintettel a Strukturális Alapra, a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz még csak fel sincsen 
sorolva az alapok között a III-221. cikkben16).  
A Parlament mindig kitartott amellett, hogy jóváhagyása (hozzájárulás) legyen követelmény 
bármilyen nemzetközi halászati megállapodás megkötésénél. A III-325. cikk17 a jelek szerint 
biztosítja ezt, és jelentős előrelépést jelenthet Parlament ilyen jellegű szerződések megkötésében 
játszott szerepének megerősítésében. 
 
Mindezekből az a következtetés vonható le, hogy a halászatot csak utólagos gondolatként 
tartalmazza az Alkotmány, sőt gyakran teljesen el is feledkezik róla. Ez rendkívül sajnálatos, 
mivel a halászat jelenleg egy kibontakozott közös ágazati politika speciális célokkal. 

 
15 Az Uniónak közös mezőgazdasági és halászati politikát kell  meghatároznia és végrehajtania. 

„Mezőgazdasági termékek” a termőföld, az állattenyésztés és a halászat termékei, valamint az ezekhez a 
termékekhez közvetlenül kapcsolódó első feldolgozási szint termékei. A közös agrárpolitikára vagy a 
mezőgazdaságra vonatkozó utalásokat, valamint a „mezőgazdasági”, illetve az „agrár-” kifejezéseket úgy kell 
értelmezni, mint amelyek a halászatot is magukban foglalják, figyelembe véve ezen ágazat sajátos jellemzőit. 

16) A tagállamoknak oly módon kell irányítaniuk és összehangolniuk gazdaságpolitikáikat, hogy elérjék a III-220 
cikkben meghatározott célokat. Az Unió politikáinak és fellépéseinek megfogalmazása és végrehajtása, valamint 
a belső piac megvalósítása figyelembe kell vegye e célokat és hozzá kell járuljon ezek teljesítéséhez. Az Unió is 
támogatja e célok megvalósulását a Strukturális Alapokon (Európai Mezőgazdasági Orientációs és garanciaalap 
Orientációs Részlege; Európai Szociális Alap; Európai Regionális Fejlesztési Alap) az Európai Beruházási 

ankon és a többi meglévő pénzügyi eszközön keresztüli fellépésekkel. B
17  Olyan területeket érintő megállapodások, melyekre az általános jogalkotási eljárás alkalmazandó, vagy a 

speciális jogalkotási eljárás amikor az Európai Parlament jóváhagyása szükséges. 
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II. A francia és holland népszavazás utáni legutóbbi események 
 
2.1. D-terv 
 
Az Európai Alkotmányt létrehozó szerződésről folytatott francia és holland népszavazás után az 
állam- és kormányfők 2005. júniusában mérlegelési időszakra szólítottak fel, hogy az egyes 
tagállamokban széleskörű vitát szervezzenek. Az Európai Bizottság tehát 2005. október 13-án 
elindította a D-tervet (demokrácia, párbeszéd és vita). A D-terv egy Európa jövőjéről folytatott 
elmélyített párbeszéd alapjait fekteti le. 
 
A D-terv felépítését tekintve egy vita, párbeszéd és meghallgatás gyakorlata. Eszköz a politikai 
gondolatok mozgósítására a változás érdekében. A kinyilatkoztatott cél egy új konszenzus 
létrejötte azon politikákról, melyeket folytatni kell azért, hogy Európa képes legyen 
szembenézni a 21. század kihívásaival.  
 
A globalizáció kihívásaival szembesülő európai polgárok nehéz kérdéseket tesznek fel a 
foglalkoztatás biztonságáról, a nyugdíjakról, a migrációkról, és az életszínvonalakról. 
Európának oly módon kell megújulnia, hogy a megoldás szerves része legyen. A D-terv célja, 
hogy ily módon több demokráciát oltson az Európai Unióba, széleskörű nyilvános vita 
támogatása és az EU jövőbeli vezetéséről szóló új konszenzus létrehozásának lehetővé tétele.  
 
Noha az Európai Alkotmány ratifikálásáról folytatott nemzeti szintű viták igazolták a polgárok 
kötődését az Európai Unióhoz, addig egyértelműen kifejezésre juttatták egyre növekvő 
érzésüket a demokratikus folyamattól való eltávolodással kapcsolatban. Elérkezett az idő a 
meghallgatásra és a cselekvésre. Ennek szellemében a D-tervnek világossá kell tennie, el kell 
mélyítenie és legitimálnia kell egy új konszenzust Európáról, válaszolnia kell a kritikákra és 
megoldásokat kell találnia akkor, amikor az elvárások nem teljesültek. 
 
A D-terv nem szorítkozik a mérlegelési időszakra. Ez egy olyan feladat, melyet a jelenleg 
működő Bizottság hivatali ideje alatt és azon túl is folytatni kell. A jelenlegi válságon csak a 
polgárok elvárásainak megfelelő európai projektről szóló új konszenzus létrehozásával lehet 
túllépni. 
 
Végső soron a D-terv egy olyan meghallgatás, mely lehetővé kell, hogy tegye az Európai Unió 
számára, hogy válaszoljon a polgárok által kifejezett aggodalmakra. A Bizottság célja a vita 
ösztönzése és annak a hozzáadott értéknek az elismertetése, melyet az Európai Unió nyújthat. A 
demokrácia megújulása érdekében az európai polgároknak joguk kell, hogy legyen hangjuk 
hallatásához.  
 
A nemzeti vitákat úgy kell strukturálni, hogy az azokból kialakult következtetéseknek közvetlen 
hatása legyen az Európai Unió politikai programjára.  
E meghallgatásnak világos eredményekhez kell vezetnie, melyeket figyelembe vesznek a 
mérlegelési időszak alatt (lásd később a 2.4., A Bizottság közleménye Európa jövőjéről című 
pontban).  
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A D-terv második részének elindítása idén októberre várható. 
 
Ezzel összefüggésben meg kell említeni az európai kommunikációs politikáról szóló bizottsági 
fehér könyvet, mely 2006. február 1-jén jelent meg. A „D-terv” látókörébe illeszkedve e 
kezdeményezés célja az új kommunikációs politika előmozdítása egy közvetlenebb párbeszéd 
létrehozására az Európai Unió és annak polgárai között. Ezzel összefüggésben az európai 
intézmények általában véve, valamint elsősorban az Európai Parlament közvetlenül érintettek 
saját kommunikációs és információs politikáik szintjén. 
 

2.2. Duff–Voggenhuber-jelentés , „A mérlegelési időszak: a szerkezet, a témák és a keret az 
Európai Unióról folytatott vita értékeléséhez” 

 
Ebben az összefüggésben és az Európai Tanács párbeszéd és mérlegelési időszak elindításáról 
szóló 2005. júniusi határozatának eleget téve az Európai Parlament január 19-én (385 igen 
szavazattal, 125 ellenszavazattal és 51 tartózkodással) megszavazta Andrew Duff és Johannes 
Voggenhuber jelentését. Az európai parlamenti képviselők ily módon kívántak meggyőződni 
arról, hogy az új vita kézzelfogható eredményekhez vezet és kérték a mérlegelési időszak 
meghosszabbítását. 
 
A jelentés készítője kiemelte, hogy minden polgárt be kell vonni az európai építmény 
létrehozásába és kritikával illette a Tanácsot és a Bizottságot, amiért a mérlegelési időszakra 
nem jelöltek ki egyértelmű célt. 
 
Megismételve azon meggyőződését, hogy a Nizzai Szerződés nem nyújt keresztülvihető alapot 
az integrációs folyamat folytatásához, a Parlament megerősítette eltökélt szándékát egy 
alkotmányos megállapodás létrehozására, amely megerősíti a parlamenti demokráciát, az 
átláthatóságot, és a jogállamiságot, biztosítja a az alapvető jogokat, fejleszti a polgárságot, és 
növeli a kibővített Unió hatékony válaszadási képességét saját területén és nemzetközi területen 
egyaránt. Ily módon kérte, hogy minden erőfeszítés valósuljon meg annak biztosítására, hogy az 
Alkotmány 2009-ben hatályba léphessen. A képviselők azt is kinyilvánították, hogy Románia és 
Bulgária csatlakozása után egyetlen új bővítésre sem kerülhet sor egy új alkotmányos alap 
nélkül. 
 
A képviselők másrészt kifogásolták azokat a javaslatokat, amelyek tagállamok szűk 
csoportjainak felállítását tűzik ki célul, amely csoportok elkezdik a reformok megvalósítását a 
többi országot mellőzve, valamint kritikával illették azon megoldásokat, amelyek tagállamok 
koalíciójának létrehozására törekednek az Európai Unió keretén kívül.  
 
A plenáris ülés az Alkotmány sorsára vonatkozóan több lehetőséget is fenntartott: az 
alkotmányozási terv elvetése; a jelenlegi szöveg ratifikálásának folytatása változtatások nélkül; 
a jelenlegi szöveg egyértelműbbé tétele és kibővítése; a szöveg újraszerkesztése és/vagy 
módosítása annak javítása céljából; teljes átdolgozás. Az a vélemény alakult ki, hogy a jelenlegi 
szöveg megtartása pozitív eredményt jelentene a mérlegelési időszakra, azonban ez csak azzal a 
feltétellel volna lehetséges, hogy jelentős intézkedéseket helyeznének egyúttal kilátásba, a 
közvélemény megnyugtatására és meggyőzésére. 
 
A Parlament tehát javasolta, hogy a jelenlegi mérlegelési időszakot használják fel az 
alkotmánytervezet újraindítására az európai integráció jövőjéről folytatott széleskörű nyilvános 
vita keretében. Az európai párbeszéd célja az Alkotmányról szóló konszenzus világosabbá 
tétele, elmélyítése és demokratizálása lenne, valamint választ kellene adjon a kritikákra és 
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megoldást kellene találnia ott, ahol az elvárások nem teljesültek. Ez „parlamenti fórumokat” és 
„polgárok fórumait” jelenti. 
 
A képviselők javasolták, hogy egy első parlamentközi fórum üljön össze 2006. tavaszán, hogy 
meghallgassa mind a nemzeti, mind pedig az európai parlamenti képviselőket, azzal a céllal, 
hogy részletes ajánlásokat terjesszen elő az Európai Tanácsnak (lásd később a 2.3.  Első 
eredmények az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti közös találkozón pontban). 
 
Ez az első parlamenti fórum korlátozott számú prioritást élvező kérdésre kellene 
összpontosítson, melyek az alábbiak: az európai integráció célja; Európa szerepe a világban; az 
európai gazdasági és társadalmi modell jövője a globalizációval összefüggésben; az Európai 
Unió határai; szabadság, biztonság és a jog érvényesülése; az EU finanszírozása.  
 
Ugyanakkor a szélesebb körű részvétel biztosítása érdekében a Parlament kérte a tagállamokat, 
hogy szervezzenek sok nyilvános gyűlést és vitát a médiumokban Európa jövőjéről – „polgárok 
fórumai” – nemzeti, regionális és helyi szinteken, közös megállapodás tárgyát képező témák 
köré csoportosítva a Bizottság segítségével. E vitákba be kellene vonni a politikai pártokat, a 
szociális partnereket, a civil társadalmat, az egyetemi közösséget és a médiumokat. Azt is 
javasolták, hogy a politikai pártok szenteljenek nagyobb jelentőséget az európai dimenziónak 
mind belső vitákban, mind pedig választási kampányaikban. 
 
A Parlament legvégül azt kívánta, hogy a mérlegelési időszak következtetéseit fogalmazzák meg 
2007. második félévében és hogy ebben a szakaszban szülessen egyértelmű válasz arra a 
kérdésre, hogyan lehet előrevinni az Alkotmányt.  
 

2.3. Első eredmények az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti közös 
találkozón 

 
Május 8-án és 9-én az „Európa jövőjéről” szóló, az Európai Parlamentben megrendezett, az 
európai és nemzeti parlamenti képviselők közötti találkozó megnyitotta e vita parlamentközi 
dimenzióját. A fórumon a 25 tagállamból és a tagjelölt országokból (Bulgária, Románia, 
Törökország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság) több, mint 200 nemzeti és európai 
parlamenti képviselő vett részt. A résztvevők különböző munkacsoportokban dolgoztak az 
alábbi témakörökben: Az Európai Unió a világban és az EU határai; Globalizáció és európai 
gazdasági és társadalmi modell; Szabadság, biztonság, jog: mik a kilátások?; Az Unió jövőbeli 
pénzügyi forrásai.  
 
Már most tervbe vették az egyik csoport állandóvá tételét: ez az EU pénzügyi forrásaival 
foglalkozó csoport. A közösen folytatott eszmecsere elengedhetetlenül fontos, mivel ez a 
rendkívül érzékeny terület lényegében a nemzeti parlamentek hatáskörébe tartozik, amelyek 
szeretnének bekapcsolódni a 2008-ban induló elemzési és döntéshozatali folyamatba.  
 
Az első kézzelfogható eredmény, amely biztosítja annak ellenőrzését, hogy a szubszidiaritást a 
nemzeti parlamentek tiszteletben tartják, megszületett. Barroso elnök felszólalásában 
bejelentette, hogy a Bizottság a nemzeti parlamenteknek és az Európai Parlamentnek egy időben 
fogja átadni az összes jogalkotási javaslatát.  
 
A képviselők többsége ily módon támogatta az alkotmánytervezet megtartását és közülük 
többen kiemelték, hogy az Alkotmányszerződés hiánya mennyire káros volna a polgárokra 
nézve (Carnero Gonzalez spanyol képviselő egyenesen az „alkotmányos nem áráról” beszélt). 
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Néhány képviselő (Lengyelország, Cseh Köztársaság) viszont inkább azon elmélet irányába 
hajlott, hogy „az Alkotmány halott”. 
 
Valamennyi felszólaló úgy vélekedett, hogy nem kell megvárni az Alkotmány ismételt 
elindítását az Európa újra indítására irányuló konkrét és bátor intézkedések meghozatalához, 
bizonyítva a polgárok szemében azt, hogy a közösségi fellépés számukra hasznos. Ugyanakkor 
azonban több képviselő tiltakozott az átfogó Alkotmányszerződés pontos limitált cselekvésekkel 
való helyettesítése ellen, az átfogó projekt alternatívájaként egy „projektek Európája” beindítása 
ellen. 
 
A vélemények radikálisan eltértek a jövőbeli bővítések kapcsán. Egyesek szerint a bővítést 
megszakítás nélkül folytatni kellene. mások szerint (ezek voltak többen) egy hosszú szünet 
szükséges, és támadták az európai projekt jellegének elveszítésével járó kockázatokat. A 
gondolatok az európai társadalmi modell esetében is rendkívül sokfélének és esetenként 
zavarosnak tűntek.  
 
Mindazonáltal e találkozón bátorító eredmények születtek a számos különbség igazolása mellett.  
E találkozók mostantól fogva rendszeres jelleget öltenek. A második találkozóra decemberben 
kerül sor, és azt további találkozók követik majd.  
 
2.4. A Bizottság „Európa jövője” című közleménye  
 
Az Európai Bizottság tavaly december 10-én két közleményt fogadott el „Európa jövője” 
címmel, melyeket június 15-én és 16-án terjeszt a Tanács elé: 

- az egyiket „A polgárok napirendje”: eredményeket kell elérni Európa számára” címmel, 
amelyben megismétli az „eredmények Európája” iránti szándékát, amely konkrét választ ad a 
polgárok várakozásaira és elvárásaira; 

- a másikat „A mérlegelési időszak és a D-terv” címmel, amely az első következtetéseket a 2005 
júniusában elindított mérlegelés és a „D-terv” bemutatása óta szerzett első tapasztalatokról. 
 
A Bizottság abból a megállapításból indul ki, hogy az Európai Alkotmány tekintetében jelenleg 
nincsen konszenzus a tagállamok között a válságból kivezető intézkedések meghozataláról, 
valamint hogy további idő kell az intézményi kérdés rendezésének tervbe vétele előtt. Noha a 
Bizottság ragaszkodik az Alkotmány értékeihez, elveihez és tartalmához, nem kívánja, hogy az 
alkotmányozás zsákutcája megbénítsa vagy megakadályozza az Európai Unió politikai 
fellépését. Következésképpen a Bizottság kettős megközelítést javasol:  
 

- minél előbb el kell fogadni és meg kell valósítani egy „pozitív programot”, amellyel a 
polgárok számára „eredmények Európája” nyújtható a meglévő szerződések által 
nyújtott lehetőségek maximális kihasználása mellett; 
- párhuzamosan és fokozatosan folytatni kell az Európai Alkotmányról folytatott vitát az 
Európai Unió intézményi problémájának megoldása céljából, lehetőség szerint 2009-ig.  

Az új „polgárok Európáért program”, melyet a Bizottság javasol, mintegy tizenkét konkrét 
javaslatot tartalmaz az alábbi nagy területeken:  

 

A) Belső piac A Bizottság a belső piac működésének alapvető felülvizsgálatát 
kezdeményezi annak meghatározására, hogy az egységes piac mely területeken nem valósult 
még meg teljes egészében, a polgárok kárára. Az Európai Tanácsnak és az Európai 
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Parlamentnek 2007-ben konkrét javaslatokat tartalmazó jelentést nyújt be „A XXI. század 
egységes piaca” címmel; 

 
B) Szolidaritás, lehetőségek és hozzáférés a polgárok számára A Bizottság felméri az 

európai társadalom valóságát és egy „hozzáférés és szolidaritás programot” indít útjára. E 
program (mely az Európai Tanács a 2005 októberében tartott Hampton Court-i informális ülésén 
meghatározott intézkedésekre alapul majd) célja a belső piac 2007-re tervezett 
felülvizsgálatának társadalmi dimenzióval való kibővítése. Konkrétan a Bizottság javítani 
kívánja az európaiak tájékoztatását, az EU polgáraiként őket megillető jogokról; 

 
C) Szabadság, biztonság, a jog érvényesülése. A Bizottság javasolni fogja a 

tagállamoknak, hogy az igazságügyi és rendőrségi együttműködés, valamint a legális migráció 
területén folytatott együttműködés kerüljön át a harmadik pillérből az elsőbe. A javaslat a Nizzai 
Szerződés 42. cikkén alapul majd és célja az Európai Alkotmány hiányában a jelenlegi 
szerződések nyújtotta lehetőség maximális kiaknázása lesz; 

 
D) Bővítés A következő hónapok során a Bizottság élénkíti a vitát a bővítések 

hozzáadott értékéről (a polgárok meggyőzése érdekében) valamint az Európai Unió 
befogadóképességnek pontos meghatározásáról (a Koppenhágában meghatározott kitételek 
egyike). Ezután új jelentést nyújt be az Európai Unió jövőbeli bővítési stratégiájáról az Európai 
Tanács 2006. decemberi ülése előtt. 

 
E) Az Európai Unió a világban Azzal a meggyőződéssel, hogy az európai polgárok 

erősen támogatják az Európai Unió hatékonyabb és láthatóbb szerepét a külpolitikában, a 
Bizottság egy „stratégiai okmányt” terjeszt a Tanács elé konkrét ötletekkel az Európai Unió 
külpolitikájának eszközeit és szerepét erősítő lehetőségekre nézve a meglévő szerződések 
alapján. A Bizottság elsősorban a külső fellépések koherenciájának és összehangolásának 
lehetőségeit vizsgálja majd a Bizottság, a többi uniós intézmény és a tagállamok között; 

 
F) Szubszidiaritás, a „jogalkotás tökéletesítése”, átláthatóság A Bizottság a nemzeti 

parlamenteknek és az Európai Parlamentnek egy időben fogja átadni az összes jogalkotási 
javaslatát. A nemzeti parlamentek így válaszolhatnak e javaslatokra a döntéshozatali folyamat 
kezdetétől fogva. A „jogalkotás tökéletesítése” kezdeményezésről ősszel új javaslatok kerülnek 
előterjesztése. Az átláthatóság terén a Bizottság az okmányokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
munkák gyorsítását tervezi. 

 
*       *       * 

 
Az európai parlamenti képviselők május 16-án meghallgatták Margot Wallström intézményi 
kapcsolatokért felelős biztost, aki bemutatta a Bizottság által Európa jövőjéről folytatott 
mérlegelési időszak keretében elfogadott két közleményt. A Bizottság javaslataival kapcsolatban 
a képviselők véleménye megosztott. Egyesek támogatják az európai polgárok közelítésének 
szándékát az európai integráció konkrét eredményeihez ragaszkodva. Mások viszont az 
Alkotmány iránti ambícióhiányt kifogásolják. 

 
*       *       * 

 
Jo Leinen állásfoglalási indítványra irányuló tervezetet nyújtott be az Alkotmányügyi Bizottság 
nevében a mérlegelési időszak következő lépéseiről április 28-án, amely a júniusi plenáris 
ülésen kerül ismertetésre. Többek között azt kéri, hogy az Európai Tanács kérje Franciaországot 
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és Hollandiát, hogy vizsgálják meg a népszavazási folyamat újrafelvételét. Ugyanez a tervezet 
kéri az Európai Bizottságot, hogy mérje fel az „alkotmányos nem árát”. 
 

*       *       * 
 

A június 15-i és 16-i Európai Tanács főként a „mérlegelési időszak” értékelésével és az 
„Európa jövőjéről” folytatott vitával foglalkozik majd. 
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I. melléklet: A KAP alapjai az Alkotmányszerződésben 
 
I-14. CIKK 
 
2. Az Unió és a tagállamok között megosztott hatáskörök a következő fő területekre terjednek ki: 
d) mezőgazdaság és halászat, kivéve a tengerek biológiai erőforrásainak megőrzését, 
 
III-225. CIKK (a 32. cikk helyett, korábbi 38. cikk;. a módosítások dőlt betűvel szedve) 
 
Az Unió közös mezőgazdasági és halászati politikát határoz meg. 
„Mezőgazdasági termékek” a termőföld, az állattenyésztés és a halászat termékei, valamint az ezekhez a termékekhez 
közvetlenül kapcsolódó első feldolgozási szint termékei. A közös agrárpolitikára vagy a mezőgazdaságra vonatkozó utalásokat, 
valamint a „mezőgazdasági”, illetve az „agrár” kifejezéseket úgy kell értelmezni, mint amelyek a halászatot is magunkban 
foglalják, figyelembe véve ezen ágazat sajátos jellemzőit. 
 
III-226. CIKK (a 32. cikk helyett, korábbi 38. cikk;. a módosítások dőlt betűvel szedve) 
 
1. A belső piac kiterjed a mezőgazdaságra és a mezőgazdasági termékek kereskedelmére. 
2. Ha a III-227—III-232. cikk (korábbi 33-38. cikk – a szerző megjegyzése) másként nem rendelkezik, a belső piac létrehozására, 
illetve működésére megállapított szabályokat a mezőgazdasági termékekre is alkalmazni kell. 
3. A III-227—III.232. cikk hatálya alá tartozó termékeket az I. melléklet sorolja fel. 
4. A mezőgazdasági termékek belső piaca működésének és fejlődésének együtt kell járnia egy közös agrárpolitikával. 
 
III-227. CIKK (a 33. cikk helyett, korábbi 39. cikk;. a módosítások dőlt betűvel szedve) 
 
1. A közös agrárpolitika célkitűzései a következők: 
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) a piacok stabilizálása; 
d) az ellátás hozzáférhetőségének biztosítása; 
e) a fogyasztók elfogadható ár ellenében történő ellátásának biztosítása; 
 
2. A közös agrárpolitika és az alkalmazásához szükséges különleges módszerek kidolgozása során figyelembe kell venni: 
a) a mezőgazdasági tevékenységnek a mezőgazdaság társadalmi szerkezetéből és a különböző mezőgazdasági régiók közötti 
szerkezeti és természeti egyenlőtlenségekből adódó sajátos természetét; 
b) a megfelelő kiigazítások fokozatos megvalósításának szükségességét; 
c) azt a tényt, hogy a tagállamokban a mezőgazdaság a gazdaság egészéhez szorosan kapcsolódó ágazat. 
 
III-228. CIKK (a 34. cikk helyett, korábbi 40. cikk;. a módosítások dőlt betűvel szedve) 
 
1. A III-227. cikkben megfogalmazott célkitűzések elérése érdekében létre kell hozni a mezőgazdasági piacok közös szervezését. 
Ez a piacszervezés az érintett terméktől függően, az alábbi formák valamelyikét ölti: 
a) közös versenyszabályok; 
b) a különböző nemzeti piaci rendtartások kötelező összehangolása; 
c) egy európai piaci rendtartás. 
 
2. Az (1) bekezdés értelmében létrehozott közös piacszervezés a III-227. cikkben megfogalmazott célkitűzések eléréséhez 
szükséges minden intézkedést magában foglalhat, így különösen árszabályozást, különböző termékek előállításához és piaci 
értékesítéséhez nyújtott támogatást, raktározási és készletgazdálkodási szabályokat, valamint közös mechanizmust a behozatal és 
kivitel stabilizálására. 
A közös piacszervezés a III-227. cikkben meghatározott célkitűzések megvalósítására korlátozódik, és a termelők vagy a 
fogyasztók közötti minden megkülönbözetést kizár az Unión belül. 
Egy esetleges közös árpolitikának közös ismérveken és egységes számítási módszereken kell alapulnia. 
3. Az (1) bekezdésben említett közös piacszervezés célkitűzéseinek elérése érdekében egy vagy több mezőgazdasági orientációs 
és garanciaalap hozható létre. 
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II. melléklet: A KAP-ra vonatkozó döntéshozatali eljárás az 
Alkotmányszerződés szerint 
 

 
Az Alkotmányszerződés III-231. CIKKE (módosítások dőlt betűvel szedve) 

 
1. A Bizottság javaslatokat terjeszt elő a közös agrárpolitika kidolgozására és végrehajtására, beleértve a nemzeti 
rendtartásoknak a III-228. cikk (1) bekezdésében említett közös piacszervezés egyik formájával történő felváltását, továbbá az e 
szakaszban meghatározott intézkedések végrehajtására. Ezekben a javaslatokban figyelembe kell venni az ebben a szakaszban 
említett mezőgazdasági kérdések egymással való kölcsönös összefüggését. 
 
2. A III-228. cikk (1) bekezdésében előírt közös piacszervezés, továbbá a közös agrárpolitika és a közös halászati politika 
célkitűzéseinek megvalósításához szükséges egyéb rendelkezéseket európai törvény vagy kerettörvény állapítja meg. Az ilyen 
európai törvényt vagy kerettörvényt a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően kell elfogadni. 
 
3. A Tanács, a Bizottság javaslata alapján, európai rendeletet vagy határozatot fogad el az árak, a lefölözések, a támogatások és 
a mennyiségi korlátozások rögzítésére, továbbá a halászati lehetőségek meghatározására és elosztására vonatkozóan. 
 
4. A (2) bekezdésnek megfelelően a nemzeti piaci rendtartásokat a III-228. cikk (1) bekezdése szerinti közös piacszervezés 
válthatja fel. 
a) a közös piacszervezés azoknak az ilyen intézkedést ellenző tagállamoknak, amelyek a kérdéses termeléssel kapcsolatban saját 
nemzeti piaci rendtartással rendelkeznek, az érintett termelők foglalkoztatására és életszínvonalára vonatkozóan egyenértékű 
biztosítékot nyújt: ennek során a lehetséges alkalmazkodás és a szükséges szakosodás ütemét is figyelembe kell venni, és 
b) ez a közös piacszervezés a nemzeti piacon fennálló feltételekhez hasonló feltételeket biztosít az Unión belüli kereskedelem 
számára. 
 
ÉSZREVÉTELEK 
 
A mezőgazdaság területén az alkotmánytervezet legnagyobb változtatása a döntéshozatali eljárást érinti, amely az I-33. cikkben 
létrehozott új uniós jogi aktusokat fogad el: 
 
 
Az egységes szerkezetbe foglalt Szerződéseknek megfelelően az Európai Parlamentnek jelenleg csak egy konzultációs hatásköre 
van agrárkérdésekben, (37. cikk (2) bekezdés), amelynek a be nem tartása azonnal hatályon kívül helyezi az aktust. Az ítélkezési 
gyakorlat is igazolja ezt, mivel e konzultáció lényeges az alkotmányos egyensúly eleme (137/79. sz. Roquette Frères kontra 
Tanács, és 139/79. sz. Maizena kontra Tanács ügyekben 1980. október 29-én hozott ítéletek, EBHT 3432/80).  
 
Az Alkotmányszerződés elismeri az Európai Parlamentet mint együttes döntéshozót, a Gazdasági és Szociális Bizottsággal 
folytatott konzultációt követően a mezőgazdaságot érintő törvények és kerettörvények tekintetében (III-396. cikkben megszabott 
eljárás). Meglepő, hogy ezzel párhuzamosan az Európai Parlament elveszíti konzultációs hatáskörét, amellyel korábban 
rendelkezett azon európai rendeletek és határozatok esetében, amelyek olyan fontos témákat érintenek, mint az árak, a 
támogatások és a kínálat ellenőrzésére vonatkozó intézkedések. Mindazonáltal várhatóan a törvényhozási együttműködést 
meghatározó intézményközi megállapodás (III-397. cikk) pótolni fogja e hiányosságot, és ismét bevezeti majd az Európai 
Parlamenttel folytatott konzultációt, valamennyi mezőgazdaságot érintő európai rendelet és határozat esetében. 
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III. melléklet: A folyamatban lévő ratifikációs eljárások helyzete 

Tagállam Eljárás Tervezett időpont Korábbi európai 
népszavazások 

Ausztria Parlamenti (Nationalrat és 
Bundesrat) 

A Nationalrat jóváhagyása 2005. május 11-
én 
A Bundestag jóváhagyása 2005. május 27-
én 

1994 : csatlakozás 

Belgium 

Parlamenti (Szenátus és 
Képviselőház + a Közösségek és 
Régiók Parlamentjei  
A lakossággal való konzultáció 
szervezése elutasítva 

A Szenátus jóváhagyása 2005. április 28-án  
A Képviselőház jóváhagyása 2005. május 
19-én  
Brüsszel főváros regionális 
parlamentjének jóváhagyása 2005. június 
17-én.  
A Belgiumi Német Közösség 
Parlamentjének jóváhagyása 2005. június 
20-án.  
A Vallon Regionális Parlament 
jóváhagyása június 29-én.  
A Belgiumi Francia Közösség 
Parlamentjének jóváhagyása 2005. július 
19-én.  
A Flamand Régió Parlamentjének 
jóváhagyása: 2006. február 8.  

NEM 

Ciprus Parlamenti A Képviselőház jóváhagyása 2005. május 
30-án  NEM 

Cseh 
Köztársaság 

Népszavazás  
De még nincs végleges döntés 

A népszavazást 2006 végére-2007 elejére 
halasztották 2003 : csatlakozás 

Dánia Népszavazás A népszavazást elhalasztották (nincs kitűzött 
időpont)  

1972 : csatlakozás 
1986 : Egységes Európai 
Okmány 
1992 : Maastrichti 
Szerződés (kétszer)  
1998 : Amszterdami 
Szerződés  
2000 : Euró 

Egyesült 
Királyság 

Parlamenti (House of Commons és 
House of Lords) + népszavazás 

A parlamenti ratifikálási eljárás 
felfüggesztve (a felfüggesztést a kormány 
2005. június 6-án jelentette be) 

1975: EK-tagság 

Észtország Parlamenti A parlament jóváhagyása 2006. május 9-én 2003 : csatlakozás 

Finnország Parlamenti 

A kormány jelentést nyújt be a parlamentnek 
2005. november 25-én. Várható ratifikálás a 
Tanács elnökségének ideje alatt 2006. 
második félévében.  

Konzultatív népszavazás:
1994 : csatlakozás 

Franciaország Népszavazás 2005. május 29-i népszavazás negatív 
(54,68% nem. Részvételi arány: 69,34%) 

1972 : EGK bővítése 
1992 : Maastrichti 
Szerződés 

Görögország 

Parlamenti 
De a baloldali pártok által 
benyújtott javaslat népszavazás 
szervezéséről 

A parlament jóváhagyása 2005. április 19-
én NEM 

Hollandia Parlamenti (Felső és Alsóház) + 
konzultatív népszavazás 

A 2005. június 1-jei konzultatív 
népszavazás elutasító 
(61,6% nem, részvételi arány : 62,8%) 
 
 
 

NEM 
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Írország Parlamenti + népszavazás 
A népszavazás elhalasztása  
2005. október 13-án a parlamentnek egy 
fehér könyvet nyújtottak be.  

1972 : csatlakozás  
1987: Egységes Európai 
Okmány  
1992: Maastrichti 
Szerződés 
1998: Amszterdami 
Szerződés  
2001 és 2002: Nizzai 
Szerződés 

Lengyelország Nincs döntés Július 5-én a parlament nem tudott dönteni a 
ratifikálási eljárásról. Ratifikálás elhalasztva 2003 : csatlakozás 

Lettország Parlamenti A Parlament jóváhagyása 2005. június 2-
án  2003: csatlakozás 

Litvánia Parlamenti A Parlament jóváhagyása 2004. november 
11-én 2003: csatlakozás 

Luxemburg  Parlamenti (két szavazás) + 
konzultatív népszavazás 

A Képviselőház első olvasatban jóváhagyja 
2005. június 28-án.  
A 2005. július 10-i népszavazás pozitív 
(56,52 igen és 43,48 nem. Kötelező 
szavazás)  
A Képviselőház végleges jóváhagyása 2005. 
október 25-én (57 igen szavazat és 1 
ellenszavazat). 

NEM 

Magyarország Parlamenti A parlament jóváhagyása 2004. december 
20-án 2003 : csatlakozás 

Málta Parlamenti A Parlament jóváhagyása 2005. július 6-án 2003: csatlakozás 

Németország Parlamenti (Bundestag és 
Bundesrat) 

A Bundestag jóváhagyása 2005. május 12-
én 
A Bundesrat jóváhagyása 2005. május 27-
én 

NEM 

Olaszország Parlamenti 
(Képviselőház és Szenátus) 

A Képviselőház jóváhagyása 2005. január 
25-én, a Szenátusé pedig 2005. április 6-án 

Konzultatív népszavazás:
1989: várható 
Alkotmánytervezet 

Portugália Népszavazás A népszavazást elhalasztották (nincs kitűzött 
időpont) NEM 

Spanyolország 
Parlamenti (Kongresszus és 
Szenátus) + konzultatív 
népszavazás 

2005. február 20-i népszavazás pozitív 
(76,7% Igen) Részvételi arány: 42,3%). 
A Kongresszus jóváhagyása 2005. április 
28-án  
A Szenátus jóváhagyása 2005. május 218-
án  

NEM 

Svédország 
Parlamenti 
Ebben a szakaszban nincs 
tervezett népszavazás 

A ratifikálást elhalasztották (nincs kitűzött 
időpont) 

Konzultatív 
népszavazások:  
1994: csatlakozás  
2003: Euró 

Szlovákia Parlamenti A parlament jóváhagyása 2005. május 11-
én 2003 : csatlakozás 

Szlovénia Parlamenti A parlament jóváhagyása 2005. február 1-
jén 2003: csatlakozás 

 
 


