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„A” napirendi pont 
A Tanács napirendje „A” és „B” napirendi pontokra oszlik. Az „A” napirendi pontok közé tartoznak azok, amelyekről már megállapodás született és vita nélkül
elfogadhatók. Ennek ellenére a Tanács vagy a Bizottság bármely tagja elmondhatja véleményét a napirendi pontról tartott szavazás alkalmával.

„B” napirendi pont 
A Tanács napirendje „A” és „B” napirendi pontokra oszlik. A „B” napirendi pontok azok, amelyekről még nem született megállapodás és amelyekről vitát tartanak.
Ezek gyakran kényes politikai kérdések.

Abszolút többség (az Európai Parlamentben) 
Abszolút többség az Európai Parlament összes képviselőjének (beleszámítva a távollévőket vagy nem szavazókat is) többsége. Mivel a parlamenti képviselők
száma jelenleg 751, az abszolút többséghez szükséges szavazatok számának alsó határa 376.

Állandó Képviselők Bizottsága (COREPER) 
A tagállamok állandó képviselőiből álló tanácsi bizottság, amely a Tanács munkáját készíti elő. A COREPER I-ben a helyettes nagykövetek, a COREPER II-ben a
nagykövetek foglalnak helyet.

Amszterdami Szerződés 
Az Amszterdami Szerződés 1999. május 1-jén lépett hatályba. Célja az uniós intézmények reformja volt, hogy előkészítse az új tagállamok belépését. Módosította,
átszámozta és egységes szerkezetbe foglalta az Európai Unióról szóló szerződést és az EGK-Szerződést, és növelte az együttdöntés használatát.

Arányosság 
Az arányosság elve szerint az uniós intézmények intézkedései nem léphetik túl a szerződések célkitűzéseinek eléréséhez szükséges mértéket.

Árnyékelőadó 
Az árnyékelőadók olyan EP-képviselők, aki egy-egy (az előadó képviselőcsoportjától különböző) képviselőcsoport részéről nyomon követnek egy adott parlamenti
ügyet vagy jelentést.

Bizottsági Elnökök Értekezlete 
A parlamenti Bizottsági Elnökök Értekezletét az összes állandó és ideiglenes bizottság elnöke alkotja. Feladata a parlamenti bizottságok közötti együttműködés
javítása.

(Bizottsági) vélemény 
Az ügyért felelős parlamenti bizottság felkérhet más bizottságokat, hogy nyilvánítsanak véleményt. A véleménynyilvánításra felkért bizottság elnökét és előadóját
gyakran meghívják az illetékes bizottság üléseire. A véleményt gyakran írásbeli formában nyújtják be.

Biztosi testület 
A biztosi testületet a 28 európai biztos alkotja.

Egyeztetés 
Az egyeztetés a rendes jogalkotási eljárás harmadik és utolsó szakasza. Abban az esetben kerül rá sor, ha a Parlament és a Tanács az első két olvasat során nem
tud megállapodni a jogalkotási javaslatról. A Tanács és a Parlament küldöttsége mindkét fél számára elfogadható kompromisszumot igyekszik kialakítani.

Egyeztetőbizottság 
Az egyeztetőbizottság a rendes jogalkotási eljárás egyeztetési szakaszában ülésezik. Benne egyenlő számban foglalnak helyet európai parlamenti képviselők és a
Tanács képviselői (jelenleg 28–28 fő). E bizottság feladata annak a közös szövegnek a kidolgozása, melyet a harmadik olvasat során terjesztenek elfogadásra a
Tanács és a Parlament elé.

Egyhangúság (a Tanácsban) 
Az egyhangúsághoz a Tanácsban ülésező valamennyi tagállam egyetértése szükséges egy javaslatról, mielőtt elfogadják. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése
óta csupán a politikaterületek kényesnek számító szűk körét illetően kell egyhangúlag dönteni.

Egyszerű többség (az Európai Parlamentben)  
Egyszerű többséggel fogadnak el egy javaslatot, ha a „mellette” szavazatok száma magasabb, mint az „ellene” szavazatoké.

Együttdöntés 
A jelenlegi rendes jogalkotási eljárás korábbi elnevezése. Használata nem hivatalos szövegekben továbbra is széles körben elterjedt.

Elnökök Értekezlete 
Az Elnökök Értekezlete végzi a parlamenti és jogalkotási munka ütemezését és szervezését, döntést hoz a bizottságok és küldöttségek tagságáról és feladatairól,
és felelős a más uniós intézményekkel, nemzeti parlamentekkel és nem uniós országokkal való kapcsolattartásért. Tagai az Európai Parlament elnöke és a
képviselőcsoportok elnökei.

Előadó 
Az az EP-képviselő, akit a parlamenti bizottság egy jogalkotási javaslat felelőséül kijelöl. Ő kíséri végig a javaslat újtát a Parlamentben, és ő készíti a róla szóló
jelentést.

Európai Beruházási Bank 
Az Európai Beruházási Bank (EBB) uniós tagállamokbeli projekteket, valamint leendő tagállamokbeli és partnerállamokbeli beruházásokat támogat. Az uniós
költségvetés helyett a tőkepiacokról kölcsönzött pénzből nyújt hitelt kedvező feltételekkel az uniós politikai céloknak megfelelő projektek megvalósításához.
Tulajdonosa a 28 uniós tagállam.

Európai Bizottság 
Az Európai Bizottság az Unió végrehajtó szerve, amely az Unió egészének érdekeit képviseli. Uniós jogszabályjavaslatokat dolgoz ki, és gondoskodik helyes
végrehajtásukról. Ez a 7 uniós intézmény egyike.

Európai biztos 
Az Európai Bizottság tagjai a biztosok, mindegyikük számára külön politikaterületet jelöl ki a Bizottság elnöke. Számuk jelenleg 28: tagállamonként egy fő.

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság az Unió egyik tanácsadó szerve, 353 tag alkotja, akik a társadalmi szervezetek, munkaadók és munkavállalók
képviselői. Konzultációt kell vele folytatni a gazdasági és szociális politikát érintő uniós döntéshozatal során.

Európai Központi Bank 
Az Európai Központi Bank (EKB) irányítja az Unió közös valutájával az euróval kapcsolatos politikát, és igyekszik biztosítani az árak stabilitását az Unióban.
Feladata az Unió gazdasági és monetáris politikájának összefogása és végrehajtása. Ez a 7 uniós intézmény egyike.

Európai Parlament 
A 28 tagállamban közvetlenül választott 751 képviselőből álló Európai Parlament az Unió polgárait képviseli. Társjogalkotói szerepet tölt be a Tanáccsal közösen
szinte minden uniós jogszabály elfogadásakor, és elszámoltatási jogköre van a többi uniós intézmény felett. Ez a 7 uniós intézmény egyike.

Európai Parlament elnöke 
Az Európai Parlament elnöke vezeti a plenáris üléseket, az Elnökök Értekezlete és a (Parlament alelnökeiből álló) Elnökség üléseit. Ő képviseli a Parlamentet az
Unión belül és a nemzetközi színtéren.

Európai Parlament főtitkára 
Az Európai Parlament legfőbb tisztviselője, aki a parlamenti hivatalvezetésért felelős. Ő gondoskodik a parlamenti munka zökkenőmentes működéséről, az elnök
és az Elnökség irányítása alatt. Az elnökkel közösen ő ellenőrzi és írja alá a Parlament és a Tanács által közösen elfogadott jogszabályokat.

Európai parlamenti bizottság 
A Parlament 20 állandó bizottsága készíti, módosítja és fogadja el azokat jogalkotási javaslatokat, amelyekről ezután a Parlament plenáris ülésen szavaz. A
bizottságok politikai összetétele a Parlamentét tükrözi. A Parlament albizottságokat, ideiglenes különbizottságokat és hivatalos vizsgálóbizottságokat is létrehozhat.

Európai parlamenti képviselő 
Az európai parlamenti képviselőket közvetlenül választják ötéves időszakra. A 751 EP-képviselő az unió polgárait képviseli.

Európai Számvevőszék 
Az Európai Számvevőszék ellenőrzi az Unió pénzügyeit. Feladata az Unió pénzügyi irányításának javítása és jelentéstétel a közpénzek felhasználásáról. Ez a 7
uniós intézmény egyike.

Európai Tanács 
Az Európai Tanácsban az Unió tagállamainak állam- és kormányfői üléseznek. Itt születnek a döntések az általános politikai prioritásokról és a fontos
kezdeményezésekről. Az Európai Tanács jogalkotási hatáskörrel nem rendelkezik. Ez a 7 uniós intézmény egyike.

Európai Unió Bírósága 
A Bíróság értelmezi az uniós jogszabályokat és biztosítja, hogy ezeket valamennyi tagállamban egységesen alkalmazzák. Itt rendezik az uniós kormányok,
egyének, vállalatok vagy szervezetek és uniós intézmények közötti jogvitákat is. Ez a 7 uniós intézmény egyike.

Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) Római Szerződésként született 1958-ban, ám azóta sokszor módosították. Ez a szerződés rögzíti az Unió
szervezetére és működésére vonatkozó részleteket. Egyike azon két szerződésnek, amelyeken az Unió jelenleg alapul.

Európai Unió Tanácsa 
Az általában Tanácsnak (korábban Miniszterek Tanácsának) nevezett Európai Unió Tanácsában az Unió tagállamainak kormányai képviseltetik magukat. A Tanács
az Európai Parlamenttel közösen fogadja el az Európai Bizottság által előterjesztett jogszabályjavaslatokat. Ez a 7 uniós intézmény egyike.

Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 
A Lisszaboni Szerződés módosította az 1993 óta hatályban lévő Maastrichti Szerződést és átnevezte az Európai Unióról szóló szerződésre. E szerződés jogi
személyiséggel ruházza fel az Uniót, meghatározza értékeit, céljait, intézményeit és hatásköreit. Egyike azon két szerződésnek, amelyen az Unió jelenleg alapul.

Fehér könyv 
A bizottsági fehér könyvek egy-egy konkrét területen való fellépésre irányuló javaslatot tartalmaznak. Egyes esetekben a konzultációs folyamat megindítása
érdekében közzétett zöld könyveket követik. Ha a fehér könyvet a Tanács kedvezően fogadja, uniós cselekvési program születhet az érintett területre vonatkozóan.

Háromoldalú egyeztetés 
Olyan nem hivatalos találkozó, amelyen az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság vesz részt. Céljuk olyan megállapodás elérése (módosításcsomagról vagy
jogszabályszövegről), amely a Tanács és a Parlament számára egyaránt elfogadható.

Határozat 
A „határozat” kötelező erejű arra nézve, akinek szól (például valamelyik uniós tagországnak vagy vállalatnak) és közvetlenül alkalmazandó.

Hivatalos Lap 
Az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL) uniós jogszabályok, tájékoztatások, értesítések és a jogalkotást előkészítő dokumentumok jelennek meg. Megjelenik
minden munkanapon az Unió valamennyi hivatalos nyelvén. Kizárólag a HL-ben megjelent jogi aktusok bírnak kötelező erővel.

Hivatalos nyelv 
Az Uniónak 24 hivatalos nyelve van, ezek a következők: angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai,
német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén. Az uniós jogszabályokat az összes hivatalos nyelven közzéteszik.

Intézményközi kapcsolatokért felelős bizottság  
Az Európai Bizottság egyik testülete, amely a többi intézménnyel, különösen az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal fenntartott politikai, jogalkotási és igazgatási
kapcsolatok koordinálását végzi. A biztosok kabinetjéből érkező tagok alkotják, akik feladata az intézményközi ügyek nyomon követése.

Irányelv 
Az „irányelv” olyan jogi aktus, amely az összes uniós ország által elérendő célt tűz ki, de a teljesítéshez alkalmazott módszer megválasztását a tagállamokra bízza.

Irásbeli nyilatkozat 
Az írásbeli nyilatkozat egy legfeljebb 200 szó terjedelmű szöveg az Európai Unió tevékenységi körébe tartozó témáról, melyet legfeljebb öt képviselő nyújthat be.
Amennyiben az EP-képviselők többsége aláírja, továbbítják annak az intézménynek, amelynek címezték. Az EP-képviselők az írásbeli nyilatkozatot használhatják
vita elindítására vagy újraindítására olyan témáról, amely az Unió hatáskörébe tartozik.

Jelentés 
Amikor az Európai Bizottság javaslatát eljuttatják hozzá, a parlamenti bizottság előadót jelöl ki a jelentés elkészítésére, amely rendszerint a javaslathoz fűzött
módosításokból, ezek rövid indokolásaiból és egy átfogó indokolásból áll, és tartalmazza a javaslat pénzügyi hatását és a hosszú távú költségvetéssel való
összeegyeztethetőségét ismertető pénzügyi kimutatást.

Képviselőcsoport 
Az EP-képviselők nem nemzetiségük, hanem politikai hovatartozásuk szerint tömörülnek. Az Európai Parlamentben jelenleg 7 képviselőcsoport működik. Egy
képviselő csak egyetlen képviselőcsoportnak lehet tagja. Vannak képviselők, akik egyetlen képviselőcsoportnak sem tagjai, ők a független képviselők.

Kezdeményezési jog 
Az Európai Bizottság kezdeményezési joga alapján javaslatokat tehet vagy azért, mert a Szerződés erre kifejezetten feljogosítja, vagy mert ezt a Bizotság maga
szükségesnek ítéli. A Tanács és az Európai Parlament is kérheti a Bizottságot, hogy készítsen javaslatot.

Közös bizottsági ülések 
Ha egy Paralment elé kerülő ügy nem utalható egyetlen bizottság elé, mert egyértelműen több bizottság hatáskörébe tartozik, a bizottságok előadói egyetlen
jelentést készítenek, melyről az érintett bizottságok közösen szavaznak a bizottságok elnökeinek közös vezetésével.

Közös szöveg 
Az egyeztetőbizottság által az egyeztetési eljárás során elfogadott szöveg. E szövegről a Parlament és a Tanács egyetlen szavazással dönt, amelynek alkalmával
módosítási indítványok nem nyújthatók be.

Lisszaboni Szerződés 
A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jén lépett hatályba. Részei az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) és az Európai Unió működéséről szóló
szerződés (EUMSZ). A Lisszaboni Szerződés több hatáskörrel ruházta fel az Európai Parlamentet, megváltoztatta a szavazási eljárást a Tanácsban, bevezette a
polgári kezdeményezést, létrehozta az Európai Tanács állandó elnökének tisztségét, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének tisztségét, új
diplomáciai szolgálatot hozott létre, és egyértelműsítette, hogy mely hatáskörök tartoznak az Unióhoz, melyek a tagállamokhoz és melyek a megosztott
hatáskörök. Az együttdöntés elnevezését rendes jogalkotási eljárásra változtatta, és növelte azon területek számát, amelyeken ez az eljárás alkalmazandó.

Maastrichti Szerződés 
A Maastrichti vagy Európai Unióról szóló szerződés 1993. november 1-jén lépett hatályba. Létrehozta az Európai Uniót (a korábbi Európai Közösségek helyett),
bevezette az együttdöntést és az uniós kormányok közötti védelmi, bel- és igazságügyi együttműködést. Egyengette az utat a gazdasági és monetáris unió
bevezetése előtt, és bevezette a politikai unió egyes elemeit (uniós polgárság, közös kül- és belpolitika).

Meghallgatás 
A parlamenti bizottságok szakértői részvétellel folytatott meghallgatásokat szervezhetnek, ha munkájuk szempontjából hasznosnak tartják. A meghallgatások
általában nyilvánosak.

Minősített többség a Tanácsban 
A minősített többség eléréséhez a Tanácsban a tagok legalább 55%-ára lesz szükség, legalább 16 országból, akik az uniós lakosság legalább 65%-át képviselik. A
Tanács legalább négy tagja alkothat blokkoló kisebbséget.

Módosított javaslat (az európai parlamenti első olvasatot követő bizottsági javaslat) 
A parlamenti első olvasat és a tanácsi első olvasat között a Bizottság megváltoztathatja javaslatát, hogy belefoglalja a Parlament azon módosításait, amelyek
véleménye szerint javítják az eredeti javaslatot, vagy valószínűleg elősegítik a megállapodást a Parlament és a Tanács között.

Narancssárga lap 
Ha a Bizottság új jogalkotási javaslatot terjeszt elő, azt megkapják a nemzeti parlamentek is. Ha e testületek többsége úgy találja, hogy a jogszabálytervezet nem
felel meg a szubszidiaritás elvének, a Bizottságnak felül kell vizsgálnia a tervezetet. Ha ragaszkodik javaslatához, a Bizottságnak indokolással ellátott
véleményben kell alátámasztania álláspontját. Ha a Tanács és a Parlament a javaslat ellen szavaz első olvasatban, a javaslatot ejtik.

Nizzai Szerződés 
A Nizzai Szerződés 2003. február 1-jén lépett hatályba. Célja az uniós intézmények reformja volt, hogy az Unió hatékonyan működhessen 25 tagállammal is. Új
módszereket vezetett be a Bizottság összetételének megváltoztatására és a tanácsi szavazás rendszerének meghatározására.

Nyilvános konzultáció 
A nyilvános konzultációk keretében az Európai Bizottság kikéri a különböző érdekelt felek (például közigazgatási szervek, tagállami hatóságok, vállalkozások,
(magán)szervezetek, ipari szövetségek, polgárok) véleményét a tervezett jogszabályokról, általában nyílt és zárt kérdéseket tartalmazó kérdőív segítségével.

Parlamenti kérdések 
A parlamenti kérdéseket az EP-képviselők teszik fel más uniós intézményeknek és testületeknek. A címzettnek adott időn belül kell válaszolnia. A parlamenti
kérdések közvetlen formában valósítják meg az uniós intézmények és testületek feletti parlamenti ellenőrzést.

Petíció az Európai Parlamenthez 
Az Unió bármely polgára, az Unióban tartózkodási hellyel rendelkező személy, uniós székhelyű vállalat, szervezet vagy egyesület petíciót nyújthat be az Európai
Parlamenthez minden olyan, az Unió hatáskörébe tartozó témában, amely közvetlenül érinti. E petíciók alkalmat nyújtanak az Európai Parlamentnek, hogy felhívja
a figyelmet arra, ha egy tagállam, helyi hatóság vagy más intézmény megsérti az európai polgárok jogait.

Plenáris ülés 
A Parlament plenáris üléseire évente tizenkétszer kerül sor Strasbourgban, Brüsszelben pedig további rövidebb plenáris üléseket tartanak. A plenáris ülésen mind
a 751 képviselő összegyűlik, hogy megvitassa és megszavazza az uniós jogszabályokat, valamint politikai kérdésekben állást foglaljon.

Polgári kezdeményezés 
A tagállamok legalább egynegyedéből, uniós polgároktól származó egymillió aláírás összegyűjtésével az uniós polgárok kérhetik az Európai Bizottságot, hogy
terjesszen elő ú jogszabályjavaslatot a hatáskörébe tartozó valamely területen.

Régiók Bizottsága 
A Régiók Bizottsága az EU egyik tanácsadó szerve, 353 tag alkotja, akik a helyi és regionális önkormányzatok képviselői. Konzultációt kell vele folytatni a
következő területeket érintő uniós döntéshozatal során: gazdasági és társadalmi kohézió, transzeurópai infrastrukturális hálózatok, egészségügy, oktatás és
kultúra, foglalkoztatáspolitika, szociálpolitika, környezetvédelem, szakképzés és közlekedés.

Rendelet 
A „rendelet” az uniós jogszabályok közvetlenül alkalmazandó formája, amely kötelező erővel bír minden tagállamban. A tagállamok kormányainak nem kell
intézkedést hozniuk az uniós rendeletek alkalmazása érdekében.

Rendes jogalkotási eljárás 
A (korábban együttdöntésnek nevezett) rendes jogalkotási eljárás keretében az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa közösen dönt a Bizottság
javaslatairól sok területen (ilyenek például a gazdasági kormányzás, a bevándorlás, az energiaügy, a közlekedés, a környezetvédelem és a fogyasztóvédelem). Az
uniós jogi aktusok nagy részét így fogadják el.

Saját kezdeményezésű jelentés 
A jogalkotási jelentések mellett a parlamenti bizottságok „saját kezdeményezésű jelentéseket” is készíthetnek a hatáskörükbe tartozó ügyekről. E jelentésekkel
felhívhatják a figyelmet egy-egy kérdésre.

Sárga lap 
Ha a Bizottság új jogalkotási javaslatot terjeszt elő, azt megkapják a nemzeti parlamentek is. Ha harmaduk úgy találja, hogy a jogszabálytervezet nem felel meg a
szubszidiaritás elvének, a Bizottságnak felül kell vizsgálnia a tervezetet, és döntenie kell arról, hogy megtartja, módosítja vagy visszavonja azt. Döntését indokolnia
kell.

Szerződések 
A szerződés kötelező erejű megállapodás az Unió tagállamai között. A szerződés rögzíti az Unió céljait, az intézményeit irányító szabályokat, a döntéshozatal
módját, valamint az Unió és tagállamai közötti viszonyt.

Szubszidiaritás 
A szubszidiaritás elvének megfelelően az Unió (kivéve a kizárólagos hatáskörébe tartozó területeken) csak akkor és annyiban jár el, amennyiben a tervezett
intézkedés hatékonyabb, mint a tagállami, regionális vagy helyi szinten hozott intézkedés. Az uniós szintű intézkedések indokoltságát folyamatosan ellenőrzik.

Tanács elnöksége 
Az Európai Unió Tanácsának soros elnökségében félévente váltják egymást a tagállamok. A Tanács 10 formációban ülésezik, ezek elnökségét az elnökséget adó
tagállam illetékes miniszterei látják el, kivéve a Külügyi Tanácsét, amelynek állandó elnöke az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője.

Tanács főtitkára 
A Tanács Főtiktkárságának vezetője, aki a Tanács és az Európai Tanács munkáját segíti. A Tanács elnökével közösen ő írja alá a Parlament és a Tanács által
közösen elfogadott jogszabályokat.

Társbizottság 
Ha egy Parlament által tárgyalt ügy közel azonos mértékben két vagy több bizottság hatáskörébe tartozik, illetve az ügy különböző részei két vagy több bizottság
hatáskörébe tartoznak, az egyik bizottságot illetékes, a másika(ka)t pedig társbizottság(ok)nak jelölik ki. Az illetékes és a társbizottság közösen megállapított
ütemezés szerint dolgozik, az előadók folyamatosan tájékoztatják egymást és kölcsönös megállapodásra törekszenek a bizottságoknak javasolt szövegről és a
módosításokkal kapcsolatos álláspontjukról. A hatásköröket megosztják egymás között.

Uniós jog 
Az uniós jog „elsődleges” és „másodlagos” jogra osztható. A szerződések (elsődleges jog) biztosítják az Unió valamennyi tevékenyéségenk alapját. A másodlagos
jog ide tartoznak a rendeletek, irányelvek és határozatok a szerződésekben lefektetett elvekből és célokból ered.

Zöld könyv 
A zöld könyveket az Európai Bizottság adja ki az érdekelt felekkel folytatott európai szintű vita ösztönzése érdekében. Születhet belőlük uniós fellépésre iráyuló
javaslat, melyet ún. fehér könyvben ismertetnek.
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