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Tárgy: Alain Desmazières de Sechelles francia állampolgár által benyújtott 
0591/2011. számú petíció az Egyesült Királyság alsóházában szavazásra 
bocsátandó 2010–2011-es európai uniós törvényről (European Union Bill 
2010-2011)

1. A petíció összefoglalása

A törvény bizonyos uniós határozatok és a Szerződés módosításainak elfogadására és 
ratifikálására vonatkozó egyesült királysági eljárások megerősítését célozza. A törvényt a 
Szerződés módosításainak új uniós jóváhagyási módszereivel összefüggésben dolgozták ki, 
amely a nyilvánosságnak és/vagy parlamentnek az ilyen határozatokba való nagyobb mértékű 
bevonására szólít fel. A petíció benyújtójának az a véleménye, hogy a törvény nem 
egyeztethető össze az EU jogának betűjével és szellemével.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. szeptember 26. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. december 16.

A petíció benyújtójának véleménye szerint a közelmúltban az Egyesült Királyság 
parlamentjének mindkét házában elfogadott 2011-es európai uniós törvény (amely királyi 
jóváhagyását követően, 2011. július 19-én lép majd hatályba1) összeegyeztethetetlen az uniós 
joggal. Úgy látja, hogy a fent nevezett törvény összeegyeztethetetlen az Európai Unió 
                                               
1 Lásd: http://services.parliament.uk/bills/2010-11/europeanunion.html .



PE478.590v01-00 2/2 CM\887640HU.doc

HU

működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 4. cikke (3) bekezdésének, valamint 48. cikke (1)–(6) 
bekezdéseinek szövegével. Úgy véli, hogy a 2011-es európai uniós törvény veszélyezteti az 
EU jogrendjének meglétét és elsődlegességét, és az Európai Unió minden jövőbeli 
kiigazítását, módosítását és átalakítását nehézzé – ha ugyan nem lehetetlenné – teszi.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

A Bizottság véleménye szerint az EUMSZ 4. cikkének (3) bekezdését – amely előírja, hogy a 
tagállamok „tartózkodnak minden olyan intézkedéstől, amely veszélyeztetheti az Unió 
célkitűzéseinek megvalósítását” – az Egyesült Királyság 2011-es európai uniós törvénye nem 
sérti. Az Unió alapját képező szerződések módosításai az EUSZ 48. cikkében előírt rendes 
felülvizsgálati eljárással összhangban „azt követően lépnek hatályba, hogy azokat 
alkotmányos követelményeinek megfelelően valamennyi tagállam megerősítette”. Az 
Egyesült Királyság jogalkotójának hatásköre, hogy a fent nevezett megerősítésre vonatkozó 
követelményeket meghatározza; ez népszavazást is magába foglalhat. Hasonlóképpen más 
tagállamok hasonló belső követelményeket írhatnak elő e szerződések jövőbeli 
módosításainak megerősítése tekintetében.

Következtetés

A Bizottság véleménye szerint a petíció alaptalan. A 2011-es európai uniós törvény 
összeegyeztethető az Európai Unió jogával. 


