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Brüsszel 

 
2009. december 1. történelmi jelentıségő nap lesz az Európai 
Unió életében. Ezen a napon lép ugyanis hatályba a Lisszaboni 
Szerzıdés, amely csaknem egy évtizednyi belsı vita végére tesz 
pontot. A Szerzıdés erısíti a demokráciát az Európai Unión belül, 
és jelentısen bıvíti az Európai Parlament hatásköreit. Az Európai 
Parlament jogalkotási hatásköreinek bıvítése csaknem 
megkétszerezi az intézmény súlyát.  
 
A kiszélesített jogkörök egyik kulcsfontosságú területe a közös 
agrárpolitika. Az EP képviselıi mostantól döntéseket hozhatnak 
mezıgazdasági kiadásokról, melyek eddig a nemzeti agrártárcák 
csaknem kizárólagos hatáskörébe tartoztak. A mezıgazdasági 
kiadások az EU költségvetésének csaknem 40%-át teszik ki. A 
képviselıknek továbbá a miniszterekével azonos szintő 
beleszólásuk lesz az EU strukturális alapjainak szerkezeti 
felépítésébe és forrásainak felhasználásába. A bevándorlás, a 
nemzetközi kereskedelem és a halászati politika további olyan 
kulcsterületek, ahol a Szerzıdésnek köszönhetıen nı az EP 
szerepe.  
 
A Lisszaboni Szerzıdés a polgároknak is közvetlenebb 
beleszólást tesz lehetıvé az uniós szintő döntéshozatalba például 
az európai polgári kezdeményezés létrehozása révén, amely 
lehetıvé teszi, hogy egymillió uniós polgár – akik egyben a 
tagállamok egy jelentıs számának állampolgárai – 
kezdeményezhesse, hogy az Európai Bizottság – az Unió 
hatáskörébe tartozó területen – javaslatot terjesszen elı. 
 
Az Európai Unió egy jogokon és értékeken, szabadságon, 
szolidaritáson és biztonságon alapuló Európát jelent. Az EU 
alapjogi chartája, amelyet a Szerzıdés is magában foglal, 
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garantálja, hogy az uniós intézmények és az uniós jog nem 
sértheti az alapvetı emberi jogokat, melyeket az európai 
intézményeknek tiszteletben kell tartaniuk. Az Európai Parlament 
teljes mértékben támogatja a chartát, tiszteletben tartva 
ugyanakkor Lengyelország, Csehország és az Egyesült Királyság 
kimaradási jogát. 
 
A Lisszaboni Szerzıdés lehetıvé teszi, hogy Európa 
komolyabban vegye globális szerepét. Az új európai külügyi 
szolgálat lehetıséget ad arra, hogy Európa fellépéseiben immár 
láthatóbb egységesség érvényesüljön. A közvetlen 
szomszédainkkal fenntartott kapcsolataink egyre közvetlenebbül 
befolyásolják életünket az EU-n belül. 
 
A Lisszaboni Szerzıdés tartalmaz egy új, energiapolitikának 
szentelt fejezetet, amely szolidaritást szorgalmaz az oly sok 
európait aggályos kérdésként foglalkoztató energiaellátás terén. 
 
Az idei év januárjában kitört orosz-ukrán gázvita miatt több 
európai ország a gázszolgáltatás kéthetes szüneteltetésére 
kényszerült a tél közepén. Így megtapasztalhattuk, mit jelent a 
megfelelı uniós politika hiánya. Meglehet, hogy az európaiak 
nem látnak át a geopolitika valamennyi intrikáján, de azt 
megérzik, ha otthonaikban, kórházaikban és iskoláikban elzárják 
a főtést. A Lisszaboni Szerzıdés kiindulópontot nyújt ahhoz, hogy 
ilyen helyzetek a jövıben ne állhassanak elı.  
 
A Lisszaboni Szerzıdés önmagában véve nem cél, és 
tökéletesnek sem nevezhetı, azonban mindenképpen 
alkalmasabb szabályrendszer az EU politikájának fejlesztésére. 
Húsz évvel a berlini fal leomlása után az Európai Parlament elsı 
Közép-Kelet-Európából származó elnökeként büszkén állapítom 
meg, hogy végre rendelkezünk egy demokratikus és hatékony 
szabályrendszerrel, amely alkalmas arra, hogy válaszokat 
nyújtson 27 tagállam csaknem 500 millió polgárának.  
 


