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INDOKOLÁS

A Lisszaboni Szerződésnek az Európai Unió intézményi egyensúlyának alakulására 
gyakorolt hatása

Az Európai Parlament, az Európai Tanács, a Miniszterek Tanácsa és a Bizottság közötti 
kapcsolatok alakulásának politikai elemzése

A Lisszaboni Szerződés egy jogi személyiséggel és egységes intézményi kerettel rendelkező 
politikai uniót hoz létre. A bővítést követően, amely lehetővé tette számára az újraegyesítés 
megvalósítását, Európának szüksége volt erre az átdolgozásra annak érdekében, hogy 
megfeleljen a XXI. század és a globalizáció kihívásainak. Bizonyos mértékben úgy 
tekinthetjük, mint a Római Szerződést a második világháború befejezése után, ugyanis Európa 
a Lisszaboni Szerződéssel megpróbál szembenézni az új, a hidegháború után keletkezett 
környezettel. A békét és a stabilitást szolgáló tervét követve, megerősítve társadalmi-
gazdasági integrációját, az Európai Unió a szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térséget kínál polgárainak, és világméretű szereplőként hozzájárul az 
igazságosabb és fenntarthatóbb világ megszervezéséhez. E célkitűzés eléréséhez a 27 tagúra 
bővített Európai Uniónak „demokratikusabbá, átláthatóbbá és hatékonyabbá kellett válnia” 
(Laekeni Nyilatkozat).

E célból a Lisszaboni Szerződés módosítja az Európai Unióról szóló szerződést (Maastrichti 
Szerződés) és az Európai Közösséget létrehozó szerződést (az egymást követően módosított 
Római Szerződés), amelyek az Európai Unióról szóló szerződéssé (EUSz) és az Európai Unió 
működéséről szóló szerződéssé (EUMSz) válnak. Az első meghatározza az Unió alkotmányos 
keretét, a második pedig a gyakorlati működését. Mindkét Szerződés azonos jogi értékkel bír. 
Idővel koherensebb lenne a működési szerződést az Európai Uniót létrehozó 
alapszerződésnek alárendelni, ami a működési szerződés esetleges felülvizsgálatára 
vonatkozóan az alapszerződésre vonatkozónál rugalmasabb eljárást tenne indokolttá.

A Lisszaboni Szerződés csak valamennyi tagállam általi ratifikálását követően lép hatályba. 
Egyáltalán nem e ratifikálás prejudikálását jelenti, ha felkészülünk a Szerződés 
végrehajtására. Éppen ellenkezőleg, az ettől való tartózkodásnak az lenne a következménye, 
hogy a Szerződés ratifikálása esetén késleltetnénk a végrehajtását. Ezért indokolt, hogy az 
Unió valamennyi intézménye felkészüljön a ratifikálásra azáltal, hogy tanulmányozza a 
Szerződés hatásait működésükre, valamint az intézményközi kapcsolatokra vonatkozóan.

Ez a jelentés elemzi a Lisszaboni Szerződésnek az Európai Unió intézményi egyensúlyának 
alakulására vonatkozó következményeit. Hangsúlyozza az új rendelkezések és az első 
kinevezések végrehajtásának jelentőségét.

A jelentés az Európai Parlament, az Európai Tanács, a Tanács és a Bizottság közötti 
kapcsolatra összpontosít. A jelentés elemzi az ezen intézmények közötti globális egyensúlyt. 
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Nem korlátozódik a Parlamenttel való kapcsolatukra, hanem politikai elemzéssel szolgál. A 
jelentés konkrét ajánlásokat fogalmaz meg.

Ez a jelentés nem foglalkozik a Parlamentre vonatkozó azon belső szervezési intézkedésekkel, 
amelyeket a Szerződés végrehajtása szükségessé tesz. Ezek további jelentések tárgyául 
szolgálnak majd. Habár foglalkozik az Unió külső tevékenységének szervezésével, nem tér ki 
az európai külügyi szolgálat megszervezésére, amelyről külön jelentés készül majd1. Végül, a 
nemzeti parlamentekkel fennálló kapcsolatokkal sem foglalkozik. Annak ellenére, hogy 
nagyon fontos a szerepük – melyet megerősítettek a Szerződéshez csatolt jegyzőkönyvek –, a 
nemzeti parlamentek nem intézményei az Európai Uniónak. A nemzeti parlamentekkel 
fennálló kapcsolatokkal külön jelentés foglalkozik majd.

Ez a jelentés az Unió politikai intézményei közötti kapcsolatoknak az új Szerződés keretében 
várható alakulását elemzi. A történeti áttekintést követő első rész a Szerződésnek az egyes 
intézményekre vonatkozó rendelkezéseit elemzi. Ezt követően a jelentés az intézményközi 
kapcsolatokkal, a(z első) kinevezésekkel, az intézményközi tervezési munkával és az Unió 
külső tevékenységével foglalkozik.

A. AZ INTÉZMÉNYI EGYENSÚLY ALAKULÁSA

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság az a három politikai intézmény, amelyeket az 
Európai Közösség kezdetén a Római Szerződés létrehozott.
A Parlamentnek alapvetően konzultatív szerepe volt és nemzeti parlamenti képviselőkből állt. 
A Tanács elvileg egyhangúlag határozott. A Bizottság tett javaslatot az európai 
jogszabályokra és hajtotta végre azokat.

Az Európai Parlament első közvetlen választására 1979-ben került sor.

Az Egységes Európai Okmány (1986) előírta, hogy a Tanács az egységes piac létrehozásához 
szükséges harmonizációra vonatkozó irányelvek többségét minősített többséggel hozhatta. 
Ugyanakkor ezekre az irányelvekre vonatkozóan létrehozták az Európai Parlamenttel való 
együttműködési eljárást.

A Maastrichti, az Amszterdami és a Nizzai Szerződés módszeresen kiterjesztette a többségi 
határozathozatalt a Tanácsban, és ezzel párhuzamosan létrehozta, majd kiterjesztette az 
Európai Parlamenttel való együttdöntési eljárást.

A Maastrichti Szerződés négy évről öt évre hosszabbította a Bizottság megbízatását annak 
érdekében, hogy az egybeessen az Európai Parlament megbízatásával. Az Európai 
Parlamentnek a Bizottság elnöke és tagjai kinevezésében játszott szerepe egyre nagyobb 
hangsúlyt kapott az egymást követő Szerződésekben; ugyanígy a Szerződések, de főleg a 
gyakorlat megerősítette a Bizottság elnökének testületen belüli helyzetét.

A Maastrichti Szerződésig az európai integráció főleg a társadalmi-gazdasági területre 

                                               
1 Az európai külügyi szolgálat létrehozásának intézményi szempontjairól az Alkotmányügyi Bizottságnál 
jelenleg készülő Brok-jelentés.
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összpontosult. Az Egységes Európai Okmány és még inkább a Maastrichti Szerződés – a 
külpolitikai, igazságszolgáltatási és az uniós polgársággal kapcsolatos kérdések lefedésére 
létrehozva az Európai Uniót – új politikai dimenziót adott az európai integrációnak. A két új 
tevékenységi „pillér” azonban alapvetően kormányközi jellegű volt, ami nagyban korlátozta a 
Bizottság és az Európai Parlament szerepét. Az Amszterdami Szerződés a KKBP-ra 
vonatkozóan létrehozta a főképviselő feladatkörét. Ugyanez a Szerződés megtette az első 
lépést afelé, hogy a bel- és igazságügyet a bevándorlási politika terén közösségiesítse.

Az első európai csúcstalálkozók valójában az állam- és kormányfők informális ülései voltak. 
1975-től ezek az ülések Európai Tanács néven rendszeressé váltak és fokozatosan 
hivatalosabb jelleget kaptak. A Maastrichti Szerződés hivatalossá tette ösztönző és az 
általános politikai irányvonalakat meghatározó szerepét. Az Európai Tanács azonban jogi 
értelemben nem vált intézménnyé és nem volt a Tanács sajátos formációja sem.

Az Európai Konvent javaslatainak lényegét átvéve a Lisszaboni Szerződés átrendezi az Unió 
intézményi egyensúlyát. Az Európai Unióról szóló új szerződés hivatalosan is megszünteti a 
pilléreket. Az Európai Unió ezentúl jogi személyiséggel rendelkezik. A Közösség 
intézményei az Unió intézményeivé válnak. A Szerződés újból meghatározza mindegyik 
intézmény szerepét és hatásköreit. A Szerződés az Európai Tanácsot az Unió intézményévé 
teszi, mely elkülönül a Tanácstól. Rendes jogalkotási eljárásként (kivételekkel) általánossá 
teszi az együttdöntést, amely – bár külön eljárást követve – a költségvetés jóváhagyására is 
kiterjed.

Ekként eljárva a Lisszaboni Szerződés a „közösséginek” nevezett módszert – azt megerősítve 
– az „Unió módszerévé” alakítja át, amelynek lényege tehát:

– az Európai Tanács meghatározza az általános politikai irányvonalakat és prioritásokat 
(ösztönző szerep);

– a Bizottság az Unió általános érdekét követve tevékenykedik és ennek érdekében megteszi 
a megfelelő kezdeményezéseket (kezdeményezési jog);

– az Európai Parlament és a Tanács együttesen látja el a jogalkotási és a költségvetési 
feladatokat (kétkamarás parlamenti rendszer);

Ezt a módszert különösen a költségvetés területére terjesztik ki, továbbá az eddig bel- és 
igazságügynek (IB) nevezett területre, amelynek helyébe az új Szerződés a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséget kívánja állítani. Csak a közös kül- és 
biztonságpolitika (KKBP) marad lényegében kormányközi jellegű.

B. AZ (ÚJ ) ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK ELEMZÉSE INTÉZMÉNYEK SZERINT

1. Az Európai Parlament (EUSz 14. cikk)

1.1. Az Európai Parlament a Tanáccsal közösen látja el a jogalkotási és költségvetési 
feladatokat, továbbá a politikai ellenőrzési és konzultatív feladatokat.
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Az Európai Unióról szóló szerződés ekképpen megerősíti, hogy az Unió nagymértékben a 
parlamenti rendszer elvei szerint működik.

1.2. A „rendes jogalkotási eljárás” az Európai Parlament és a Tanács együttdöntési eljárása a 
Bizottság javaslatai nyomán. A kiadások tekintetében egyes sajátosságokkal ezt az 
eljárást kell alkalmazni a költségvetésre is.

A Lisszaboni Szerződés ezzel rögzíti és megerősíti a „közösségi” módszert, s különösen 
megerősíti az Európai Parlament és a Tanács alkotta „kétkamarás” rendszert.

1.3. A pillérek megszüntetéséből adódóan az Európai Parlament hatásköre is kiszélesedett. A 
szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségben elvileg a rendes 
jogalkotási eljárást alkalmazzák (még ha van is néhány különleges szabály).

Ezenkívül a Lisszaboni Szerződés pontosan meghatározza az Unió hatásköreit az energia 
terén.

Az Európai Parlament ezentúl még a KKBP-ban is – amely nagyrészt kormányközi 
jellegű marad – fontos szerepet játszik (lásd lentebb).

Ebben a vonatkozásban a nemzetközi megállapodások elfogadását illetően is erősödnek a 
Parlament hatáskörei, mivel mindazokhoz a megállapodásokhoz szükséges lesz a 
jóváhagyása, amelyek a belső ügyeket illetően a rendes jogalkotási eljárás hatálya alá 
tartozó témákat érintenek.

1.4. Megerősítést és konkrét formát kapott, hogy az Európai Parlament a Tanáccsal 
egyenrangú félként teljes körűen részt vesz az átruházott hatáskörök Bizottság általi 
gyakorlásának ellenőrzésében. A Lisszaboni Szerződés ugyanis megkülönböztetést vezet 
be a felhatalmazáson alapuló jogi aktus és a végrehajtási aktusok között. Az EUMSz 290. 
cikke azonos jogcímen ad hatáskört a Parlamentnek és a Tanácsnak arra, hogy 
visszavonják a Bizottság által jogalkotási felhatalmazás alapján hozott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat. Az EUMSz 291. cikke úgy rendelkezik, hogy a Tanács és az 
Európai Parlament rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben 
meghatározza a Bizottság végrehajtási hatáskörének gyakorlására vonatkozó ellenőrzési 
mechanizmusok szabályait és általános elveit. A jelenlegi EKSz 202. cikke értelmében a 
Tanács egyedül hozza meg ezt a határozatot (ún. „komitológia” határozat) az Európai 
Parlament véleményének kikérését követően.

1.5. A Parlament jóváhagyása szükséges az Európai Tanács vagy a Tanács számos, az Unió 
élete szempontjából nagy politikai jelentőségű határozatához: az egyhangú 
határozathozatalról a minősített többségre (vagy rendkívüli jogalkotási eljárásokról a 
rendes jogalkotási eljárásra) való áttérést lehetővé tevő egyes kikötések alkalmazására 
vonatkozó határozatok, a rugalmassági mechanizmusokra vonatkozó határozatok stb.

Ajánlás

Az Európai Parlamentnek szervezetét és eljárásait hatáskörei kiterjesztéséhez 
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kell igazítania. Több jelentés készül, amelyek ide vonatkozó ajánlásokat 
fogalmaznak majd meg.

1.6. A Bizottság elnökét a Parlament választja meg.

Ez a választás megváltoztatja a Bizottság elnöke kinevezésének jellegét. Az Európai 
Parlament általi megválasztása nagy demokratikus legitimitást ad a megválasztott 
elnöknek, és megerősíti helyzetét az Unió intézményi rendszerében.

A Szerződés úgy rendelkezik, hogy „az európai parlamenti választások 
figyelembevételével és a megfelelő egyeztetések lefolytatása után” az Európai Tanács 
javasol jelöltet a Bizottság elnöki posztjára (EUSz 17. cikk (7) bekezdés). Ez a 
rendelkezés megerősíti és hivatalossá teszi azt, ami a Bizottság elnökének jelölésekor 
2004-ben de facto történt.

A(z EUSz 17. cikkének (6) és (7) bekezdéséhez csatlakozó) 11. nyilatkozat kimondja, 
hogy „az Európai Parlament és az Európai Tanács közös felelősséggel tartozik az Európai 
Bizottság elnökének megválasztásához vezető folyamat zavartalan lebonyolításáért. Ezért 
az Európai Parlament és az Európai Tanács képviselői az Európai Tanács határozatát 
megelőzően – a legmegfelelőbbnek ítélt keretek között – lefolytatják a szükséges 
konzultációkat. A 17. cikk (7) bekezdése első albekezdésének megfelelően e 
konzultációk során a Bizottság elnöki posztjára jelöltek szakmai hátterére kell 
összpontosítani, figyelembe véve az európai parlamenti választásokat. E konzultációk 
részletes szabályai az Európai Parlament és az Európai Tanács által kellő időben 
elfogadott közös megegyezéssel határozhatók meg”.

E szabályokat tehát sürgősen módosítani kell. A jelentés felvázol ezek közül néhányat 
(lásd a D pontot).

1.7. Az Európai Parlament szavaz a Bizottság elnökének, az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselőjének és a Bizottság többi tagjának mint testületnek a 
jóváhagyásáról.

A Parlament jelentésben határozta meg – azok harmonizálása céljából – a biztosjelöltek 
meghallgatására vonatkozó eljárásokat1. 

1.8. A Parlamentnek jóvá kell hagynia a megerősített együttműködésre irányuló javaslatokat 
(EUMSz 329. cikk).

Ajánlás

A Parlamentnek a megerősített együttműködések megindításában és főleg 
működésében játszott szerepéről egy későbbi szakaszban az Alkotmányügyi 

                                               
1 A6 - 0179/2005: Jelentés az Európai Bizottság jóváhagyására vonatkozó iránymutatásokról (2005. június 7., 
Andrew Duff).
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Bizottság saját kezdeményezésű jelentést készíthetne.

1.9. A Lisszaboni Szerződés a Szerződések felülvizsgálata terén kezdeményezési jogot ad a 
Parlamentnek.

A Parlament – ugyanolyan jogcímen, mint a Bizottság vagy bármelyik tagállam – a 
Szerződések módosítására irányuló javaslatokat nyújthat be a Tanácsnak (EUSz 48. cikk 
(2) bekezdés). Ha a benyújtott javaslatok megvitatása mellett döntenek, az Európai 
Tanács elnöke konventet hív össze. A Parlament részt vesz a konventben.

Az Európai Tanács konvent összehívása ellenében is dönthet, de ehhez el kell nyernie a 
Parlament előzetes egyetértését.

Ezzel szemben a Szerződés nem beszél a Parlamentnek a kormányközi konferencia 
lebonyolításában játszott szerepéről. Talán hasznos lenne, ha az intézmények 
meghatároznák az e részvételt – melynek természetesen el kellene érnie legalább az 
utolsó kormányközi konferencia szintjét – irányító elveket.

Ajánlás

Az Alkotmányügyi Bizottság egy későbbi szakaszban erről az új, a Parlamentnek 
nagyobb hatalmat adó felülvizsgálati eljárásról is készíthetne saját 
kezdeményezésű jelentést.
A Parlament javasolhatná, hogy a kormányközi konferenciák szervezését és 
lebonyolítását intézményközi megállapodásban pontosítsák, a Parlament szerepét 
is meghatározva.

2. Az Európai Tanács (EUSz 15. cikk)

2.1. Az Európai Tanács a Lisszaboni Szerződés értelmében intézménnyé válik

Nem ez volt a helyzet a jelenlegi Szerződés esetében. Egyesek az Európai Tanácsot egy 
szupertanácsnak tekintették. Bár szoros együttműködésben dolgozik a Tanáccsal – a 
Tanács titkársága biztosítja az Európai Tanács titkárságát – az Európai Tanács sosem volt 
a Tanács egy formációja. 

Intézménnyé téve és pontosítva, hogy az Európai Tanácsnak nincs jogalkotási szerepe, a 
Lisszaboni Szerződés megerősíti az Európai Tanács sui generis helyzetét az intézményi 
rendszerben. Jelenleg az Európai Tanács elnöke azonos a Tanács elnökével. A Szerződés 
az Európai Tanácsnak a Tanács elnökétől eltérő, állandó elnököt ad.

Az új intézményt saját külön költségvetéssel kell ellátni, mint ahogy ez így van az Unió 
többi intézménye esetében is. Valószínűleg a 2009-es költségvetésben lesznek erre 
vonatkozó javaslatok.
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A Szerződés előírja, hogy a titkárságot a Tanács titkársága biztosítja (EUMSz 235. cikk 
(5) bekezdés). Új hivatali szervezet tehát nem áll fel. Ajánlatosnak tűnik azonban, hogy 
az Európai Tanács költségvetésében az Európai Tanács elnöke szolgálatára helyet kapjon 
egy kabinet, amely – a szükséges eltérésekkel – az Európai Parlament elnökének 
kabinetjéhez hasonlóan működhetne.

A Tanácsnak az Európai Tanács titkárságát is ellátó titkársága de facto jelentős szerepet 
fog játszani az Európai Tanács és a Tanács közötti kapcsolatban. Egyfajta „érintkezési 
felületként” fog működni.

2.2. Összetétel

Az Európai Tanács az állam- vagy kormányfőkből, valamint elnökéből és a Bizottság 
elnökéből áll. Munkájában részt vesz az Unió külügyi főképviselője is.

A Lisszaboni Szerződés módosítja az Európai Tanács összetételét. A jelenlegi Szerződés 
úgy rendelkezik, hogy az Európai Tanács tagjait a külügyminiszterek segítik 
munkájukban. A Lisszaboni Szerződés pedig úgy rendelkezik, hogy az Európai Tanács 
tagjai dönthetnek róla, hogy segítse-e őket miniszter a munkájukban. Nincs tehát 
automatizmus (az Európai Tanács teljes mértékben dönthet esetenként más- és 
másképpen).

A tagállamok számának növekedésére tekintettel az Európai Tanács célszerű működése 
érdekében ajánlatos lenne, ha a konferenciaasztal körül csak az Európai Tanács tagjai 
ülhetnének, a meghívottak pedig a háttérben kapnának helyet.

2.3. Általános feladat

Az Európai Tanács feladata, hogy az Uniónak megadja a fejlődéséhez szükséges 
ösztönzést és meghatározza annak általános politikai irányait és prioritásait. A Szerződés 
kimondja, hogy az Európai Tanács nem lát el jogalkotási feladatot1.

Az Európai Tanács általános feladata azonos a jelenlegi Szerződésben meghatározottal. 
Azt a kifejezett pontosítást, hogy az Európai Tanács nem lát el jogalkotási feladatot, a 
Konvent és az azt követő kormányközi konferencia tette hozzá annak érdekében, hogy az 
Európai Tanács és a Tanács feladatai között semmiféle zavar ne keletkezzék.

2.4. Egyedi hatáskörök

Általános ösztönzői feladatán kívül a Lisszaboni Szerződés jelentős szerepet ad az 
Európai Tanácsnak a közös kül- és biztonságpolitikában, valamint fontos alkotmányos 
feladatokat bíz rá. Ez utóbbiakat a jelenlegi Szerződés gyakran az „állam-, illetve 
kormányfői összetételben ülésező” Tanácsra ruházza. Ez a fórum a Lisszaboni 
Szerződésben már meg se jelenik.

                                               
1 Az Európai Tanács egyes jogalkotási eljárások lefolytatásában játszott szerepe (lásd a dokumentumban) nem 
tekinthető jogalkotási feladatok ellátásának, mivel csupán az eljárás menetéről hoz határozatot a rendkívüli 
blokkolás eseteiben, és nincs szó arról, hogy beavatkozna a kérdéses jogszabály alapvető tartalmi kérdéseibe.
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Az Európai Tanács elvileg konszenzussal határoz, amely az egyhangú 
határozathozatalnál tágabb fogalom. Egyes sajátos feladatokra vonatkozóan a Lisszaboni 
Szerződés úgy rendelkezik, hogy az Európai Tanács szavazattöbbséggel hoz határozatot. 
Ezekben az esetekben az Európai Tanács elnöke és a Bizottság elnöke nem vesz részt a 
szavazásban.

2.4.1. Az Európai Tanács a Szerződés értelmében alkotmányos jellegű határozatokat 
hoz.

2.4.1.1. Egyhangú határozatok:

– az Európai Parlament összetétele (EUSz 14. cikk (2) bekezdés)
– a biztosok kinevezésének rotációs rendszere. A Bizottság összetétele 2014. 

november 1-jétől (EUSz 16. cikk (9) bekezdés)
– az Európai Központi Bank Igazgatótanácsában a szavazásra vonatkozó 

szabályok módosítása (jegyzőkönyv, 40. cikk (2) bekezdés)
– az Európai Ügyészség létrehozása és hatásköreinek kiterjedése (EUMSz 

86. cikk (4) bekezdés)
– az „áthidaló” záradékok alkalmazása: áttérés az egyhangú szavazásról a 

minősített többségre (az Európai Parlament jóváhagyása) vagy a 
különleges jogalkotási eljárásról a rendes jogalkotási eljárásra (az Európai 
Parlament jóváhagyása) (EUSz 48. cikk (7) bekezdés)1; 

– az Európai Unió működéséről szóló szerződés 3. részének – „Az Unió 
belső politikái és tevékenységei” – módosítása egészben vagy részben (a 
tagállamok általi jóváhagyás) (EUSz 48. cikk (6) bekezdés)

2.4.1.2. Minősített többséggel hozandó határozatok: 

– a Tanács formációi (EUMSz 236. cikk)
– a Tanács elnökségét képező trojka rotációja (EUMSz 236. cikk)

2.4.2. „Az Európai Tanács meghatározza az Unió [külső tevékenységre vonatkozó] 
stratégiai érdekeit és célkitűzéseit” (EUSz 22. cikk). „Az Európai Tanács 
megállapítja az Unió stratégiai érdekeit, valamint meghatározza a közös kül- és 
biztonságpolitika célkitűzéseit és az arra vonatkozó általános iránymutatásokat, 
beleértve a védelmi vonatkozású kérdéseket is” (EUSz 26. cikk). Az Európai 
Tanács mindkét esetben határozatokat hozhat, amelyek azonban nem lehetnek 
jogalkotási aktusok.

A Szerződésnek az Unió külső tevékenységére vonatkozó rendelkezéseit a 
lentebbi F. pontban elemezzük.

                                               
1 Vannak még hasonló értelmű kikötések: például az Európai Unió működéséről szóló szerződés 312. cikke (2) 
bekezdésének második albekezdése, amely a többéves pénzügyi keret elfogadásával kapcsolatban a minősített 
többségre való áttérésről szól, vagy az Európai Unióról szóló szerződés 31. cikkének (3) bekezdése, amely a 
KKBP területén a minősített többséggel történő határozathozatalra való áttérésről szól. 
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2.4.3. „Az Európai Tanács meghatározza a szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térségen belüli jogalkotási és operatív programok 
tervezésére vonatkozó stratégiai iránymutatásokat” (konszenzussal) (EUMSz 68. 
cikk).

A közös külpolitikára vonatkozóaktól eltérően nincs szoros kapcsolat az Európai 
Tanács és a Tanács munkája között.

2.4.4. Az Európai Tanács a szociális biztonságra vonatkozóan (EUMSz 48. cikk) és az 
igazságügyi együttműködésben a büntetőjog terén (EUMSz 82. és EUMSz 83. 
cikk) a „vészfék” (emergency brake) meghúzásával leállíthatja a jogalkotási 
eljárást.

Az Európai Tanácson belüli egyetértés hiányában az eljárás de facto leáll. 
Sajnálatosnak tarthatjuk annak az elvnek az ilyetén kiforgatását, mely szerint az 
Európai Tanácsnak nincs jogalkotási hatásköre.

Az EUMSz 82. és 83. cikke esetében lehetséges a bel- és igazságügy terén 
egyszerűsített eljárással megerősített együttműködést elindítani1.

2.4.5. Az Európai Tanács a következőkről határoz minősített többséggel:

– elnöke megválasztása (EUSz 16. cikk (5) bekezdés)
– a Bizottság elnökére vonatkozó javaslattétel a Parlamentnek (EUSz 17. cikk (7) 

bekezdés)
– a Bizottság kinevezése, miután a Parlament jóváhagyta a biztosok névsorát, 

amelyre az Európai Tanács a Bizottság (Parlament által választott) elnökével 
egyetértésben javaslatot tett neki (EUSz 17. cikk (7) bekezdés)

– az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének kinevezése a Bizottság 
elnökével egyetértésben. E kinevezést a Parlament a javasolt biztosok 
névsorával együtt hagyja jóvá. (EUSz 18. cikk (1) bekezdés)

– az Európai Központi Bank Igazgatósága tagjainak kinevezése (EUMSz 283. 
cikk (2) bekezdés)

2.4.6. Az Európai Tanács saját belső eljárási szabályzatát egyszerű többséggel fogadja el 
(EUMSz 235. cikk (3) bekezdés).

Ajánlatos, hogy ez az eljárási szabályzat rögzítse az Európai Tanács és a 
Parlament közötti kapcsolat szabályait is, és különösen a Parlament elnökének az 
Európai Tanács ülésein való részvételére vonatkozó szabályokat.

2.5. Az elnökség

2.5.1. Az Európai Tanács minősített többséggel, két és fél éves időtartamra választja 

                                               
1 Ugyanez a helyzet a 86. cikk esetében, ami a jövőbeni Európai Ügyészség hatásköreinek kiterjedését illeti. Ám 
ebben az esetben az Európai Tanács beavatkozása inkább katalizátorként, semmint „emergency brake”-ként 
működik. 
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meg az elnökét, akinek a megbízatása egy alkalommal megújítható.

Az elnök megbízatásának (lehetséges) teljes időtartama megegyezik az Európai 
Parlament és a Bizottság megbízatásának időtartamával. Fontos lenne (a 
különböző funkciók közötti elkerülhetetlen politikai kapcsolatra tekintettel), hogy 
a megbízatás kezdete is azonos legyen.

Az Európai Tanács elnöke nemzeti tisztséget nem tölthet be. A Szerződés 
ellenben nem zárja ki, hogy más európai tisztséget is betöltsön. Ekképpen eljárva, 
a Konvent kifejezetten nyitva akarta hagyni annak lehetőségét, hogy a Bizottság 
elnöke láthassa el az Európai Tanács elnökének feladatát. A Szerződés azonban 
nem vette át a Konvent alatt megfogalmazott javaslatot, amely szerint az Európai 
Tanács elnöke csak olyan miniszterelnök lehetne, aki legalább két éven át részt 
vett az Európai Tanács munkájában. Ekképpen igen széles körből lehet jelölteket 
állítani az Európai Tanács elnökének tisztségére.

2.5.2. Az Európai Tanács elnökének első feladata, hogy elnököljön az üléseken és 
lendületet adjon az Európai Tanács munkájának, miközben gondoskodik annak 
előkészítéséről és folyamatosságáról, továbbá megkönnyíti a kohézió és a 
konszenzus megteremtését (EUSz 15. cikk (6) bekezdés).

Amint a Szerződés meghatározza, az elnök feladata az, hogy elnökölje (chair) az 
Európai Tanácsot. Ez nem vág egybe azzal, amilyennek némelyek az Unió elnökét 
szerették volna látni. Egyébként az, hogy egyedül az Európai Tanács választja, 
nem is ruházza fel azzal a demokratikus legitimitással, amelyet az Unió elnöksége 
igényelne.

Feladata világosan különbözik a Tanács elnökének feladatától is.

Az Európai Tanács előkészítése és ellenőrzése szükségessé teszi az Európai 
Tanács elnökének a Bizottság elnökével és az Általános Ügyek Tanácsa elnökével 
való rendszeres kapcsolata megszervezését. Ebben a főképviselőt is be kell vonni. 
Szükség van e kapcsolatok strukturálására is.

2.5.3. Az Európai Tanács elnöke az Európai Tanács minden ülését követően jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek (EUSz 15. cikk (6) bekezdés).

Ez a rendelkezés megerősíti a hagyományt. A Parlamentnek azonban figyelemmel 
kell lennie arra, hogy Európai Tanács elnöksége nem azonos a Tanács 
elnökségével. A Tanács – amely a Parlamenttel együtt társjogalkotó – munkája 
legalább olyan fontos a Parlament számára, mint az Európai Tanácsé. Még ha ez 
nem is szerepel kifejezetten a Szerződésben, mindenképpen meg kell hívni az 
Európai Parlamentbe a Tanács elnökségét ellátó miniszterelnököt, hogy 
megbízatása elején ismertesse a programját, annak lejártával pedig értékelje a 
leköszönő elnökség munkáját.

2.5.4. „Az Európai Tanács elnöke – a saját szintjén és e minőségében, valamint az Unió 
külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hatáskörének sérelme nélkül – ellátja 
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az Unió külső képviseletét a közös kül- és biztonságpolitikához tartozó ügyekben”
(EUSz 15. cikk (6) bekezdés).

Ez a rendelkezés – eltérő feltételekkel – megerősíti a jelenlegi gyakorlatot. 
Ugyanis ezt a képviseletet jelenleg a Tanács elnökségét ellátó tagállam 
miniszterelnöke látja el, akit külügyminisztere segít a munkájában. Meg kell 
jegyezni, hogy a jövőben egyiküknek sem lesz szerepe a külső képviseletben.

Az Európai Tanács elnöke által ellátott külső képviselet a közös kül- és 
biztonságpolitikára korlátozódik. Az Unió (közösségi hatáskörökhöz kapcsolódó) 
külső tevékenységeinek egyéb területein a Bizottság gondoskodik a képviseletről.

A félreértések, sőt a hatáskör-ütközések elkerülése végett meg kell határozni a 
közös kül- és biztonságpolitika keretében, hogy mit kell érteni a „képviselet a 
saját szintjén és minőségében” kifejezésen, amely az Európai Tanács elnökének 
feladata, és amely nem sérti a főképviselő hatáskörét, akinek a 27. cikk (2) 
bekezdése nagyon széles képviseleti hatásköröket juttat.

2.5.5. Meg kell jegyezni, hogy a Tanács elnökségét ellátó tagállam miniszterelnöke a 
Szerződés értelmében nem játszik semmilyen különös szerepet az Európai 
Tanácsban, pedig korábban az alapvető feladata az Európai Tanács elnökségének 
ellátása volt. Egyesek azt javasolják, hogy ezt a hiányt azzal töltsék ki, hogy neki 
adják az Általános Ügyek Tanácsa elnökségének feladatát, mely Tanácsnak 
jelentős szerepet ad a Szerződés az Európai Tanács előkészítésében és 
ellenőrzésében. Ez lehetővé tenné a Tanács elnökségét ellátó tagállam 
miniszterelnöke számára, hogy az Európai Tanács elnökével és a Bizottság 
elnökével együtt előkészítse az Európai Tanács üléseit és azok ellenőrzését.

2.5.6. Az Európai Tanács elnöke az Európai Tanács határozatát követően a Szerződések 
módosítása céljából konventet és/vagy kormányközi konferenciát hív össze (EUSz 
48. cikk (2) bekezdés).

A Szerződés nem határozza meg, hogy az Európai Tanács elnökének van-e abban 
szerepe.

A múltban a konvent elnökét vagy a konvent, vagy az Európai Tanács nevezte ki. 
Az elnök szerepe mindegyik esetben nagyon fontos volt. Fenn kellene tartani egy 
eseti elnökséget.

A kormányközi konferencia elnöki tisztét jelenleg a Tanács elnöke látja el, aki az 
Európai Tanácsot is elnökli. A Szerződés nem szól róla, de semmi sem 
akadályozza az Európai Tanácsot abban, hogy felkérje az Európai Tanács elnökét 
a kormányközi konferencia elnöki tisztének ellátására. Szintén nem 
összeegyeztethetetlen az új Szerződéssel, hogy a Tanács elnöksége továbbra is 
egybeessék a kormányközi konferencia elnöki tisztével.

Ajánlás
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A Parlament javasolhatná az Európai Tanácsnak, hogy intézményközi 
megállapodásban tegye hivatalossá az Európai Parlament kormányközi 
konferencián játszott szerepét. Gondoskodni kellene azonban arról, hogy ez a 
szerep ne legyen alacsonyabb szintű annál a részvételnél, mint amelyet az 
Európai Parlament már elnyert a legutóbbi kormányközi konferencia 
alkalmával.

3. A Tanács (EUSz 16. cikk)

3.1. A Tanács az Európai Parlamenttel együtt ellátja a jogalkotási és költségvetési feladatokat.

A Szerződés a Tanácsot kifejezetten a jogalkotó kamara szerepével ruházza fel, az 
Európai Parlamenttel azonos jogcímen. Ez az együttdöntés általánossá tételének logikus 
következménye.

Ezen új helyzet logikus következménye, hogy a Parlamentnek ugyanolyan előjogokkal 
kellene rendelkeznie, mint amilyenekkel a Tanács rendelkezik az Európai Parlament és a 
Bizottság munkájával kapcsolatban; gondoljunk csak az egyes munkacsoportokban való 
részvételre és a bizonyos dokumentumokhoz való hozzáférésre.

A Szerződés ugyanezen logika alapján rendelkezik úgy, hogy a Tanács nyilvános ülésen 
vitatja meg a jogalkotási javaslatokat és szavaz azokról.

3.2. A Tanács elvileg minősített többséggel határoz, kivéve ha a Szerződés erről másképp 
rendelkezik.

A Szerződés több „áttérési” kikötést tartalmaz, amelyek felhatalmazzák az Európai 
Tanácsot, hogy (egyhangúlag) lehetővé tegye a Tanács számára, hogy egyes területeken 
az egyhangú határozathozatalról áttérjen a minősített többségre, illetve a különleges 
eljárásról a rendes eljárásra. Még ha csak kevéssé is vagy egyáltalán nem alkalmazzák az 
áttérési kikötéseket, létezésük azt a fejlődési irányt jelzi, amelyet a tagállamok óhajtottak 
a kormányközi konferencia keretében.

3.3. A Tanács különféle formációkban ülésezik. Az Európai Tanács fogadja el a formációk 
listáját.

A Szerződés ugyanakkor ezek közül kettőt említ: az Általános Ügyek Tanácsát és a 
Külügyek Tanácsát (EUSz 16. cikk (6) bekezdés). Ez nem véletlen. A Szerződés 
hangsúlyozni kívánta, hogy e két formáció központi szerepet játszik a Tanács 
működésében. A Szerződés mindkét formációnak sajátos feladatot ad.

Jelenleg mind az Általános Ügyek Tanácsa, mind a Külügyek Tanácsa 
külügyminiszterekből áll. A közös külpolitika Maastrichti Szerződés általi bevezetése óta 
a Külügyek Tanácsának tevékenysége kiszorította az Általános Ügyek Tanácsát. A 
Konvent hangsúlyozni kívánta az Általános Ügyek Tanácsának rendkívül fontos szerepét 
az új intézményi alakzatban.
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3.3.1. Az Általános Ügyek Tanácsának szerepe alapvető az új intézményi egyensúly 
szempontjából. Feladata hármas jellegű:

– Gondoskodik arról, hogy a Tanács munkája és tevékenysége a Tanács 
különféle formációiban koherens legyen.

– Összehangolja a Tanács munkáját a Bizottság és az Európai Parlament 
munkájával.

– Az Európai Tanács egyes elnökeivel és a Bizottsággal kapcsolatot tartva 
gondoskodik az Európai Tanács üléseinek előkészítéséről és nyomon 
követéséről.

Egyébként az Általános Ügyek Tanácsának saját ügyei is vannak: intézményi 
kérdések, több politikát – például a bővítést – érintő horizontális ügyek.

Ezen kívül azt is fontolóra lehetne venni, hogy az Általános Ügyek Tanácsát 
bízzák meg a költségvetés és a többéves pénzügyi terv jóváhagyásával.

Az Általános Ügyek Tanácsának ugyanis politikai téren egyenrangúnak kell 
lennie a Coreper-rel. Koordinációs feladata keretében olyan vitatott kérdésekről 
kell döntenie, amelyeket jelenleg az Általános Ügyek Tanácsának hibájából túl 
könnyen utalnak az Európai Tanács elé.

3.3.2. A Külügyek Tanácsa az Unió külső tevékenységének egészéért felelős és nem 
csak a KKBP-ért. 

A közös biztonságpolitikát illetően sajátos probléma áll fenn. A Szerződés 
kimondja (EUSz 42. cikk), hogy a közös biztonság- és védelempolitika a KKBP 
szerves része. Következésképpen az nem lenne célszerű, ha a biztonság- és 
védelempolitika ügyében a Tanács külön formációja jönne létre. Inkább – mint 
ahogy jelenleg is ez a helyzet – a védelmi minisztereket kellene meghívni a 
Külügyek Tanácsába, annál is inkább, mert a főképviselő felel mindkét politikáért. 
Egyébként a (16. cikk (9) bekezdéséhez fűzött) 9. nyilatkozat kimondja, hogy a 
Politikai és Biztonsági Bizottság elnökségét az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjének egy képviselője látja el.

3.3.3. Amennyiben az Általános Ügyek Tanácsának és a Külügyek Tanácsnak nagyon 
eltérő a feladata, meg kell különböztetni az összetételüket. Ha nyilvánvaló, hogy a 
külügyminiszterek a Külügyek Tanácsának tagjai, az kevésbé nyilvánvaló, hogy 
az Általános Ügyek Tanácsának is tagjai legyenek, mint (történelmi okok miatt) a 
jelenlegi helyzetben. A Külügyek Tanácsának tevékenysége annyira kiterjedt, 
hogy nem reális halmozni a két Tanács tagságát. Remélhető, hogy a tagállamok 
levonják ebből a következtetéseket.

Maga a miniszterelnök is játszhat szerepet az Általános Ügyek Tanácsában, 
különösen az Európai Tanács előkészítésében, amikor országa látja el a Tanács 
elnökségét. Így – ugyanazon a jogcímen, mint a Bizottság elnöke –
együttműködhetne az Európai Tanács munkájának előkészítésében és 
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folytonosságában.

3.4. A Tanács formációinak elnökségét (a Külügyek Tanácsa kivételével) a tagállami 
képviselők látják el egyenjogúságon alapuló rotációs rendszer szerint.

Első látásra a Lisszaboni Szerződés megerősíti a meglévő helyzetet. Ugyanakkor az 
Európai Tanácsnak a Szerződés egyes cikkei végrehajtásáról szóló határozattervezete, és 
különösen a (16. cikk (9) bekezdéséhez fűzött) 9. nyilatkozat tartalmaz egy fontos 
pontosítást: az elnökséget a tagállamok előre meghatározott hármas csoportokban látják 
el. A jelenlegi trojkával ellentétben, amelynek egyik tagja hathavonta cserélődik, a 
Lisszaboni Szerződésben 18 hónapig stabilan fennálló csoportokról van szó.

Természetesen az Európai Tanács határozata kimondja, hogy ezeket a csoportokat a 
tagállamok különbözőségének, valamint földrajzi és demográfiai egyensúlyának 
figyelembevételével kell összeállítani.

A trojka a Bizottsággal és a Parlamenttel egyeztetve, a többéves tervezés keretében 
kidolgozhat egy 18 hónapra szóló olyan programot, amely nagyobb folytonosságot 
biztosítana a munkákban. (lásd a lentebbi E. pontot)

Ajánlás

A Parlamentnek fel kellene kérnie a trojkát alkotó tagállamok miniszterelnökeit, 
hogy mutassák be a 18 hónapra szóló programjukat. A 18 hónap alatt az 
elnökséget ellátó ország miniszterelnöke az elnöksége elején és végén bemutatná 
az Európai Parlamentnek elnöksége tevékenységét. 

3.5. Egy új jegyzőkönyv rögzíti az Eurócsoport létét, amelynek elnöksége két és fél évig 
változatlan.

Az elnökséget a csoport választja. Az Eurócsoport elnökségének elsősorban a 
tájékoztatásról és az ECOFIN Tanáccsal való összehangolásról kell gondoskodnia. 
Ajánlatos, hogy az elnökséget hívják meg az Európai Tanácsba, ha az a gazdaság- és 
monetáris politikával foglalkozik.

Jóllehet a „külön rendelkezések egy megerősített párbeszéd érdekében” kifejezést 
használja, e jegyzőkönyv modell lehetne a megerősített együttműködésben. Ez igaz az 
azon tagállamokra vonatkozó rendelkezésekre is, amelyek pénzneme az euró. A 
gazdaság- és monetáris politikáról szóló VIII. cím 4. fejezetében (EUMSz) szerepelnek 
az „azon tagállamokra vonatkozó különös rendelkezések, amelyek pénzneme az euró”.

Meg kell jegyezni, hogy e rendelkezések lehetővé teszik az Eurócsoport számára, hogy 
„megfelelő intézkedéseket fogadhat el a nemzetközi pénzügyi szervezetekben és 
konferenciákon való egységes képviselet biztosítása céljából” (EUMSz 138. cikk (2) 
bekezdés).
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4. A Bizottság (EUSz 17. cikk)

4.1. Az Európai Unóról szóló szerződés – jobban kifejtve, mint ahogy azt a jelenlegi 
Szerződés teszi – megerősíti a Bizottság küldetését és feladatait (EUSz 17. cikk). 
Megerősíti és pontosan leírja a kialakult gyakorlatot.

Mivel nagyon fontos, hogy a Szerződés kifejezetten a Bizottság feladataként határozza 
meg az Unió tevékenysége éves és többéves tervezésének beindítását, és javasolja, hogy 
az legyen intézményközi megállapodások tárgya. A közösségi hatáskörök terjedelmére 
tekintettel – különösen a bel- és igazságügy terén – döntő fontosságú, hogy az új 
Bizottság a kinevezésekor jogalkotási programot készítsen (lásd az E. pontot).

A Szerződés azt is a Bizottság feladatául szabja, hogy hatáskörébe tartozó területeken 
ellássa a képviseletet is. Ez tehát az Európai Tanács elnökén és a főképviselőn kívül a 
harmadik szerv, amely az Uniót képviseli. Egyértelmű, hogy ez összehangolást igényel.

Az EUSz 17. cikkének (2) bekezdése megerősíti a Bizottság indítványozási jogát a 
jogalkotás terén, vagyis – gyakorlatilag változatlan megfogalmazásban – fenntartja a 
Bizottság kvázi-monopóliumát.

4.2. A Lisszaboni Szerződés legfontosabb új rendelkezése a Bizottság összetételére 
vonatkozik. 2014. november 1-jétől kezdve a Bizottságnak a tagállamok számának 2/3-
ával megegyező számú tagból kellene állnia.

A 2004. évi kormányközi konferencia óta az Európai Parlament úgy tekintette, hogy a 
biztosok számának csökkentése lényeges reform, ezért sajnálatos, hogy azt csak 2014-től 
kell alkalmazni.

Az Európai Parlament ugyanis úgy vélte, hogy a Bizottság tagszámának csökkentése 
szükséges a Bizottság testületi jellegének megőrzéséhez.

Azonban a 2008. decemberi Európai Tanács – amely emlékeztet arra, hogy a hatályban 
lévő Szerződések előírják, hogy a Bizottság tagjainak számát 2009-ben csökkenteni kell –
abban állapodott meg, hogy amennyiben a Lisszaboni Szerződés hatályba lép, a 
szükséges jogi eljárásoknak megfelelően határozatot hoznak annak érdekében, hogy a 
Bizottság továbbra is minden tagállamból egy-egy állampolgárt foglalhasson magába.

A 2008. decemberi Európai Tanács következtetései tehát egyértelműen figyelmeztetnek 
arra, hogy amennyiben a Lisszaboni Szerződést nem ratifikálják, akkor továbbra is a 
Nizzai Szerződés 213. cikkét kell alkalmazni.

4.3. A Lisszaboni Szerződés megerősíti a Bizottság elnökének szerepét, amely Szerződésről 
Szerződésre fejlődött s „primus inter pares”-ból a testület „igazi” elnökévé lett. A 2008. 
decemberi Európai Tanács keretében született megállapodás, mely szerint tagállamonként 
egy biztost tartanak meg, hozzá fog járulni ahhoz, hogy az elnök szerepe még tovább 
erősödjön. Ekképpen a Szerződés hangsúlyozza, hogy az elnök határoz a Bizottság belső 
szervezetéről. Beleegyezése szükséges a főképviselő kinevezéséhez is. Kérésére a 
biztosoknak le kell mondaniuk. A Lisszaboni Szerződés azzal erősíti meg a legitimitását, 
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hogy az Európai Parlament választja, az Európai Tanács pedig – mielőtt megnevezi a 
jelöltjét – köteles figyelembe venni az európai parlamenti választások eredményeit. A 
Bizottság elnöke ettől fogva valódi demokratikus legitimitással rendelkezhet. Egyesek 
úgy vélik, hogy a politikai pártok erősíthetik ezt a legitimitást azzal, ha az európai 
parlamenti választások választási kampánya során bemutatják saját elnökjelöltjüket.

Következtetés

A Lisszaboni Szerződést követően az Unió politikai intézményeinek új intézményi 
egyensúlyra kell törekedniük.

A Szerződés megerősíti és hangsúlyozza azt, hogy az Unió a parlamenti rendszer elvei szerint 
működik.

Az Európai Parlament az együttdöntési eljárás általánossá tételének köszönhetően teljes 
mértékben részt fog venni a jogalkotási munkában. Jogalkotási hatásköre a bel- és 
igazságügyi területekre is ki fog terjedni. Teljes költségvetési hatásköre lesz, legalábbis a 
kiadásokat illetően. Az Európai Parlament részese lesz az Unió külső tevékenységének.

Az Európai Tanács intézménnyé válik majd. Meg kell találnia helyét az intézményi 
egyensúlyban a meglévő intézményekhez képest, annál is inkább, mivel nem fog részt venni a 
jogalkotási munkában, amely az Európai Parlament és a Tanács kizárólagos – a Bizottság 
javaslatain alapuló – hatáskörébe tartozik majd. Az Európai Tanácsnak fontos ösztönző 
szerepe lesz, ő határozza majd meg az Unió külső tevékenységének érdekeit és stratégiai 
célkitűzését.

A Tanács – az Európai Parlamenttel azonos jogcímen – jogalkotó kamara lesz; valójában még 
kicsit szélesebbek is lesznek a jogalkotási hatáskörei, mint az Európai Parlamentnek – például 
költségvetési téren – és szerepe alapvető fontosságú lesz a KKBP tekintetében. Hangsúlyozni 
kell az Általános Ügyek Tanácsa koordinálásban játszott döntő szerepét.

A cél a Tanács elnökségének nagyobb stabilitása és egyszerűsítése volt, a Szerződésnek 
köszönhetően azonban növekedett a bonyolultság, amelyet kezelni kell. A jövőben három 
stabil elnökség lesz (Európai Tanács, Külügyek Tanácsa és Bizottság), amelyekhez hozzá kell 
venni az Eurócsoport elnökét és a Tanácsban egymást váltó elnökségi trojkát. Az Unió helyes 
működése szempontjából meghatározó lesz az e funkciók betöltői közötti kapcsolat és 
összhang. Kívánatos, hogy ez az együttműködés többé-kevésbé szervezett legyen.

C. INTÉZMÉNYKÖZI KAPCSOLATOK

1. Az Unió különböző intézményei közötti kapcsolatok helyes szervezéséhez fontos, hogy a 
Szerződés (EUMSz 295. cikk) jogi alapot teremt az intézményközi megállapodásokhoz. A 
Szerződés úgy rendelkezik, hogy e megállapodásoknak még kötelező erejük is lehet.

2. Alapvető fontosságú a helyes intézményközi működéshez a jogalkotási és költségvetési 
munka éves és többéves megtervezése. A Szerződés kifejezetten megbízza a Bizottságot 
azzal, hogy az éves és többéves tervezést kezdeményezze. A Szerződés javasolja, hogy az 
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vezessen intézményközi megállapodáshoz. A jelentés javasolja (lásd az E. pontot), hogy az 
EUSz 17. cikkének (1) bekezdésében előírtak szerint a Bizottság, a Tanács és a Parlament 
kössön egymással keretmegállapodást. 

3. Az Európai Unióról szóló szerződés szinte ugyanazokkal a szavakkal határozza meg az 
Európai Parlament (14. cikk) és a Tanács (16. cikk) küldetését, ezzel hangsúlyozva az Unió 
parlamenti rendszerének „kétkamarás” jellegét. Következésképpen össze kell hangolni 
egymással – többek között – az információkhoz való hozzáférésre és a munkacsoportokban 
való részvételre vonatkozó rendelkezéseket.

4. Mivel az Európai Tanács önálló intézménnyé válik, ez módosítja az intézményközi 
kapcsolatokat, különösen a Tanács tekintetében. Ezt a kapcsolatot eddig nagyban 
meghatározta, hogy az Európai Tanácsnak és a Tanácsnak közös elnöksége volt. A Lisszaboni 
Szerződés mindkét intézmény számára külön elnökséget hoz létre.

4.1. Az Európai Tanács elnökségét az Európai Tanács választja meg minősített többséggel, 
két és fél éves időtartamra, amely egy alkalommal megújítható. Az Európai Tanács 
elnöke a Bizottság elnökével együttműködve és az Általános Ügyek Tanácsában 
folytatott munka alapján gondoskodik az Európai Tanács munkájának előkészítéséről és 
folyamatosságáról.

4.2. Az Európai Unióról szóló szerződés újraszervezi a Tanács elnökségét.

4.2.1. Az Európai Tanács határozattervezetének (9. nyilatkozat) 1. cikke értelmében a 
Tanács elnökségének feladatait – a Külügyek Tanácsa formáció kivételével – a 
tagállamok előre meghatározott hármas csoportokban (trojka), 18 hónapon 
keresztül látják el. A csoport mindegyik tagja hat hónapig ellátja (a Külügyek 
Tanácsa formáció kivételével) a Tanács valamennyi formációjának és a Coreper-
nek az elnökségét.

A trojka olyan új tényező, amely hozzájárulhat a jogalkotási munka jobb 
folyamatosságához.

4.2.2. Az Unió külügyi főképviselője ellátja a Külügyek Tanácsának elnöki tisztét.

Következtetés: az Európai Tanács, a Bizottság és az Általános Ügyek Tanácsa stabil 
elnökséggel rendelkezik a Parlament megbízatásának egész időtartamára. A Tanács 
elnöksége rotációs alapon működik.

5. A Tanács rotációs elnökségének az a veszélye, hogy a három stabil elnökséghez képest 
gyengébb pozícióban találhatja magát. Ez nem célja a Szerződésnek, de tényleges 
következménye lehet. Az elnökség meggyengülése a Tanács meggyengülését is okozhatja. A 
Tanács elnöksége fontos szerepet játszik mind a Tanács munkájának összehangolásában, mint 
a Parlamenttel folytatott együttműködésben és az együttdöntésben, továbbá az Európai Tanács 
előkészítésében. Amint általánossá válik az együttdöntés, a Parlament érdeke lesz, hogy a 
Tanács jól szervezett legyen.

6. A Szerződés hangsúlyozza az Általános Ügyek Tanácsa és annak elnöksége döntő 
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szerepét a Tanács munkáinak összehangolásában. Az Általános Ügyek Tanácsa lényeges 
szerepet játszik mind a Tanács belső koordinációja, mind a többi intézménnyel fenntartott 
kapcsolatai szempontjából. A Coreper politikai megfelelőjeként működik. Vissza kell vennie 
a Tanácsban felmerült konfliktusok rendezésének szerepét is, ezáltal megszüntetve azt a 
rögzült szokást, hogy e konfliktusok közül sokat az Európai Tanács elé utalnak, ami 
fölöslegesen terheli annak menetrendjét.

A Szerződés az Általános Ügyek Tanácsának a Tanács más intézményekkel fennálló 
kapcsolatában és különösen az Európai Tanács üléseinek előkészítésében és nyomon 
követésében játszott szerepét is hangsúlyozza.

Az utóbbi években az Általános Ügyek Tanácsa – melynek ugyanaz az összetétele, mint a 
Külügyek Tanácsának – a Külügyek Tanácsa munkáinak kiterjedtsége miatt háttérbe szorult. 
Reméljük, a tagállamok kormányai meg fogják érteni, hogy az Általános Ügyek Tanácsa 
szerepének felértékelése a Külügyek Tanácsának összetételétől eltérő összetétel révén 
történhet meg.

A Parlamentnek fel kell kérnie a Tanács valamennyi elnökségét, hogy plenáris ülésen 
ismertesse és értékelje a programját. Ugyancsak fenn kell tartani, sőt meg kell erősíteni az 
elnökségnek a parlamenti bizottságokkal fennálló kapcsolatait. A Tanács a Bizottsággal 
együtt a Parlament partnere az együttdöntésben.

7. A 6. nyilatkozat külön kiemeli, hogy a három stabil elnökség személyeinek kiválasztása 
során „az Unió, illetve a tagállamok földrajzi és demográfiai sokféleségét” tiszteletben kell 
tartani. Habár a nyilatkozat nem említi, a politikai egyensúlyra is figyelmet kell fordítani; 
ugyanígy a férfi-nő egyensúlyra. A fentebbi D. pont ütemezést és eljárást javasol ezen 
egyensúly optimalizálásához.

Ajánlás

1. A Szerződés „alkotmányos” alapot ad az intézményközi megállapodásokhoz, 
amelyek így jogi alapul szolgálnak az intézmények közötti megállapodásokhoz. 
Javasolt, hogy a Szerződés alapján számos keretegyezményről szülessék 
megegyezés, ami eleve feltételezi az intézmények közötti alapvető kapcsolatok 
meglétét.

2. Az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak meg kellene egyeznie az 
éves és (a Parlament megbízatásával egybeeső) többéves tervezés 
megszervezéséről, valamint a Parlament megbízatásának elején történő 
kinevezések ütemezéséről (lásd a D. és E. pontot).

3. A Tanáccsal együtt társjogalkotóként a Parlamentnek ugyanolyan jogokkal kellene 
rendelkeznie a dokumentumokhoz való hozzáférést és a bizonyos 
munkacsoportokban való részvételt illetően.

4. A Parlament úgy véli, hogy a Tanács titkárságának – amely a Szerződés 
értelmében ellátja az Európai Tanács titkárságát is – magában kellene foglalnia 
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egy külön szervezeti egységet az Európai Tanács munkájának támogatására. 
Ezenkívül az Európai Tanács költségvetésében elő kell írni egy kabinet 
finanszírozását az Európai Tanács elnöke mellett, az Európai Parlament elnöki 
kabinetjének mintájára.

5. Az Európai Tanács belső eljárási szabályzatának meg kellene határoznia az 
Európai Tanács Parlamenttel fennálló kapcsolatainak szabályait, ide értve a 
Parlament elnöke Európai Tanács ülésein való részvételének szabályait. Az 
Európai Tanács elnöke és az Európai Parlament elnöke egyeztetni fognak ennek 
érdekében.

6. Az Európai Parlament eljárási szabályzatának elő kell írnia, hogy a Tanács 
elnökségét ellátó tagállam miniszterelnöke a megbízatás elején ismertesse az 
elnökség programját az Európai Parlamentben, a megbízatás végén pedig értékelje 
annak eredményeit. Az elnökségi trojka szintén ismerteti az elkövetkező 18 
hónapra vonatkozó programját.

7. Meg kell erősíteni a Tanács elnöksége és a parlamenti bizottságok közötti 
kapcsolatokat.

8. Az Európai Parlament kiemeli a Szerződés értelmében az Általános Ügyek 
Tanácsa és az elnöksége által az intézmények közötti új egyensúlyban játszott 
lényeges szerepet. Az Általános Ügyek Tanácsa a Coreper politikai párja. Szerepe 
lényeges mind a Tanács munkáinak belső összehangolásában, mind a többi 
intézménnyel való összehangolás szempontjából.

Az Általános Ügyek Tanácsának a jövőben lényeges szerepet kell játszania a 
Tanács különböző formációi tevékenységének összehangolásában, és megoldást 
kell találnia az e formációk szintjén megjelenő esetleges konfliktusokra, amelyeket 
a továbbiakban nem szabad módszeresen az Európai Tanács elé utalni. Az Európai 
Parlament hangsúlyozza a miniszterelnökök részvételének jelentőségét, főleg 
akkor, amikor országuk látja el a Tanács féléves elnökségét.

Az Európai Parlament külön kiemeli azt, hogy a Szerződésnek megfelelően az 
Általános Ügyek Tanácsa a Tanácsnak a Külügyek Tanácsától eltérő formációja. 
Két kulcsfontosságú Tanácsról van szó, nagyban eltérő feladatokkal és két 
különböző elnökséggel, ami eltérő összetételt tesz szükségessé. A két Tanácsban 
való halmozott részvétel az új intézményi felállásban már nem hatékony, mivel az 
egyik mindig a másik kárára történik. A Parlament nyomatékosan kéri a 
tagállamokat, hogy vegyék figyelembe az Általános Ügyek Tanácsa 
felértékelésének szükségességét és hozzák meg az ehhez szükséges 
rendelkezéseket.

9. A Parlament hangsúlyozza, hogy az éves és többéves tervezés indítványozójaként 
a Bizottság fontos szerepet játszik jogalkotási, pénzügyi és költségvetési téren
egyaránt.

10.A Parlament hangsúlyozza a Parlament, a Tanács (Általános Ügyek Tanácsa) és a 
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Bizottság közötti rendszeres és szervezett egyeztetés fontosságát a jogalkotási és 
költségvetés munkák megszervezése érdekében.

D. (ELSŐ) KINEVEZÉSEK

1. A 6. nyilatkozat kimondja, hogy „az Európai Tanács, illetve a Bizottság elnöki 
posztjának, illetve az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselői posztjának betöltésére 
kijelölt személyek kiválasztása során kellő figyelmet kell fordítani az Unió, illetve a 
tagállamok földrajzi és demográfiai sokfélesége tiszteletben tartásának szükségességére”. 
Hozzátehetjük, hogy: „és a politikai sokféleség és a férfi – nő egyensúly” tiszteletben tartására 
is.

Mivel a 18. cikk (EUSz) úgy rendelkezik, hogy „az európai parlamenti választások 
figyelembevételével” az Európai Tanács tesz javaslatot a Bizottság elnökének jelölt személyre 
vonatkozóan, javasolt, hogy a kinevezési eljárás csak az európai parlamenti választások után 
vegye kezdetét annak érdekében, hogy a 6. nyilatkozat által megkívánt egyensúlyhoz 
szükséges valamennyi adat rendelkezésre álljon.

A Bizottság elnökének megválasztását (júliusban) először is a Bizottság kinevezése követi, 
ide értve a főképviselőt is, aki a Bizottság alelnöke (október). Az Európai Tanács elnökének 
megválasztása zárja a sort (november).

Ennek a sorrendnek az az előnye, hogy már a folyamat elején ismeretes az európai parlamenti 
választások eredménye. Másrészt az Európai Tanács távozó elnöke (akinek kinevezését nem 
lehet megújítani, ha az már a második megbízatása) tudja legjobban megszervezni a 
Parlament és az Európai Tanács között szükséges egyeztetéseket azt megelőzően, hogy 
ismertté válna a Bizottság elnökének, a főképviselőnek és a többi biztosnak jelölt személy 
neve. Ezen időbeli sorrend alapján az Európai Tanács távozó elnöke vezeti a Parlamenttel azt 
megelőzően folytatott konzultációkat, hogy az Európai Tanács határozna az Európai 
Parlament által megválasztandó jelölt bemutatásáról.

A fenti ajánlás a következő ütemezést vonná maga után:

Június első hete: európai parlamenti választások

– 1. és 2. hét: a képviselőcsoportok megalakulása
– 3. hét: az Európai Tanács elnöke konzultációt folytat a 

képviselőcsoportok elnökeivel a Bizottság elnökségére vonatkozóan
– 4. és 5. hét: az Európai Tanács bemutatja a Bizottság elnökének 

minősített többséggel jelölt személyt

Július közepe: a Bizottság elnökének Európai Parlament általi megválasztása, 
amelyet meghallgatás előz meg.

– Július – augusztus – szeptember: a Bizottság megválasztott elnöke 
ismerteti a biztosok névsorát az Európai Tanács általi jóváhagyáshoz. Az 
Európai Tanács a Bizottság elnökének jóváhagyásával javaslatot tesz a 
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főképviselő személyére.

– Október közepe előtt: az Európai Parlament jóváhagyja a Bizottság 
összetételét, ide értve az elnököt és a főképviselőt.

Október közepe: az Európai Tanács kinevezi a Bizottságot.

November: az Európai Tanács új elnökének megválasztása.

Emlékeztetünk arra, hogy az Európai Parlament egy állásfoglalásban1 szót emelt azért, hogy a 
választások időpontját hozzák egy hónappal előrébb – május közepére – annak érdekében, 
hogy megkönnyítsék a fentebb javasolt eljárást. Így valóban több idő állna rendelkezésre a 
Bizottság elnökének megválasztását előkészítő konzultációkra.

Ajánlás

Megállapodást kell kötni az Európai Parlament és az Európai Tanács között a 
kinevezések ütemezésére és eljárására vonatkozóan. Az Európai Parlament 
javasolhatná, hogy az európai parlamenti választásokból induljanak ki, a fentebb 
javasolt módon.

2. Az EUSZ 17. cikke úgy rendelkezik, hogy a Bizottság elnökét az Európai Parlament 
választja. Jelölését az Európai Tanács javasolja „az európai parlamenti választások 
figyelembevételével és a megfelelő egyeztetések lefolytatása után”. A Szerződés tehát okkal 
nem rendelkezik a Parlamenttel folytatandó hivatalos konzultációról. A 11. nyilatkozat 
azonban világosan kimondja, hogy az Európai Parlament érintett: „az Európai Parlament és az 
Európai Tanács közös felelősséggel tartozik az Európai Bizottság elnökének 
megválasztásához vezető folyamat zavartalan lebonyolításáért. Ezért az Európai Parlament és 
az Európai Tanács képviselői az Európai Tanács határozatát megelőzően – a 
legmegfelelőbbnek ítélt keretek között – lefolytatják a szükséges konzultációkat. A 17. cikk 
(7) bekezdése első albekezdésének megfelelően e konzultációk során a Bizottság elnöki 
posztjára jelöltek szakmai hátterére kell összpontosítani, figyelembe véve az európai 
parlamenti választásokat. E konzultációk részletes szabályai az Európai Parlament és az 
Európai Tanács által kellő időben elfogadott közös megegyezéssel határozhatók meg”.

Az Európai Parlament és az Európai Tanács megegyezhet a következő eljárásról. Az Európai 
Tanács találkozik az Európai Parlament távozó elnökével és külön-külön a 
képviselőcsoportok elnökeivel (akiket elkísérhet vagy sem a párt elnöke vagy egy kisebb 
küldöttség). Erre a konzultációra a választásokat követő harmadik héten kerül sor, lehetővé 
téve ezáltal a csoportok számára, hogy megszervezzék az első és a második hetet. Az Európai 
Tanács megbízhatja az elnökét e konzultáció vezetésével és az Európai Tanács számára 
jelentés készítésével. Ez az eljárás elkerüli azt, hogy az Európai Parlament hivatalosan állást 

                                               
1 Andrew Duff jelentése alapján 2005. december 11-én megszavazott állásfoglalás „az Európai Bizottság 
jóváhagyására vonatkozó iránymutatásokról” (3. bekezdés).
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foglaljon, ami ellentétes lenne a Szerződéssel, de lehetővé teszi az Európai Tanács számára, 
hogy teljes mértékben tájékozódjon a parlamenti képviselőcsoportok álláspontjáról.

Ez az eljárás az idő jelentős szorításában fog zajlani. Nyilvánvaló, hogy ha az európai 
parlamenti választásokra május közepén kerülne sor, ahogyan azt az Európai Parlament 
óhajtja – június közepe helyett, ahogyan jelenleg zajlik –, akkor az eljárás menete kevésbé 
szoros ütemezés szerint történne.

Ajánlás

A következő szabályokat javasoljuk a választásokat követő „megfelelő 
egyeztetésekhez” (EUSz 17. cikk (7) bekezdés) annak érdekében, hogy az Európai 
Tanács bemutassa jelöltjét a Európai Tanács elnöki tisztségére: a parlamenti 
választások után hagyjanak a Parlamentnek két hetet a képviselőcsoportok 
megalakítására. A harmadik hét során az Európai Tanács (elnöke) az Európai 
Parlament távozó elnökén kívül folytasson külön konzultációt a képviselőcsoportok 
elnökeivel (akiket elkísérhet vagy sem a párt elnöke vagy egy kisebb küldöttség).

3. A Bizottság

Emlékeztetünk arra, hogy az Európai Bizottság jóváhagyására vonatkozó iránymutatásokról 
szóló Duff jelentést1 követően a Parlament eljárási szabályzatát a Bizottság jóváhagyása 
tekintetében módosították2.

4. Első kinevezések

Ezek után világos, hogy még abban az esetben is, ha az írországi ratifikálási folyamat sikerrel 
zárulna, az nem fog megtörténni a 2009. júniusi európai választások előtt. Tehát a Lisszaboni 
Szerződés a legjobb esetben is csak a 2009. júniusi európai választásokat követően és a már 
hivatalban lévő következő Parlamenttel fog hatályba lépni. Többek között felmerül tehát a 
kérdés, hogy ez milyen következményekkel jár magára a Parlamentre, valamint a következő 
Bizottság kinevezésére nézve.

A 2008. decemberi Európai Tanácsnak az írországi ratifikálási folyamat folyatatására 
vonatkozó következtetései olyan új iránypontokkal szolgáltak, amelyek fényében a Lisszaboni 
Szerződés ez év végéig vagy 2010 legelején történő esetleges hatálybalépése érdekében újra 
meghatározhatjuk ennek az átalakulásnak a keretét.

4.1. Az Európai Parlamentről

Ez a jelentés elviekben nem foglalkozik az Európai Parlament összetételével. 

                                               
1 A6 - 0179/2005: Jelentés az Európai Bizottság jóváhagyására vonatkozó iránymutatásokról (2005. június 7., 
Andrew Duff).
2 A6 - 0198/2008: Jelentés a Parlament eljárási szabályzatának a Bizottság jóváhagyása tekintetében való 
módosításáról (2008. május 29.).
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Mindazonáltal nem haszontalan, ha gyorsan megvizsgáljuk, hogy a 2008. decemberi 
Európai Tanács következtetései tiszteletben tartották-e az Európai Parlamentnek a 
Lamassoure-Séverin jelentésben meghatározott állásfoglalását. Emlékeztetünk arra, hogy 
a lisszaboni Európai Tanács mindössze egy tag hozzáadásával ("...hétszázötven, plusz az 
elnök...."1) jóváhagyta az Európai Parlament által ebben a jelentésben megfogalmazott 
politikai javaslatot. Az Európai Tanács logikusan megjegyzi, hogy a választások 
valószínűleg mindenképpen a Nizzai rendszer szerint fognak lebonyolódni (amely 736 
tagot ír elő, Németország esetében legfeljebb 99, Málta esetében pedig legalább 5 taggal). 
Ez azt jelenti, hogy ha a Szerződés röviddel a választások után lép hatályba, akkor egyes 
tagállamok képviselőinek számát emelni kell azzal összhangban, amit az Európai 
Parlament javasolt2. Azonban a német képviselők száma a megbízatás ideje alatt nem 
csökkenthető. Ezért az egyetlen ésszerű megoldás tulajdonképpen az, amit az Európai 
Tanács határozott meg, azaz, hogy ideiglenesen (a 2014. évi választásokig) elő kellene 
írni, hogy a képviselők számát 754-re (+3) emeljék. Ez például egy átmeneti kötelező 
rendelkezés jegyzőkönyvbe foglalásával történhetne meg, amelynek ratifikálása nem 
jelenthet gondot3.

Amíg ez meg nem történik és feltéve, hogy a Lisszaboni Szerződést jóváhagyják, ezeket a 
képviselőket szavazati joggal nem rendelkező megfigyelőkként lehetne meghívni az 
ülésekre.

4.2. A Bizottság kinevezési eljárásáról

4.2.1. A 2008. decemberi Európai Tanács kimondja, hogy a jövőbeni Bizottság 
kinevezési folyamatát, és különösen a Bizottság elnökének kijelölését a 2009 
júniusában sorra kerülő európai parlamenti választás után haladéktalanul meg kell 
kezdeni.

Ez elvben azt jelenti, hogy a jövőbeni Bizottság kinevezési folyamatát a Nizzai 
Szerződés rendelkezéseinek megfelelően kezdenék meg. Mivel a 2008. decemberi 
Európai Tanács határozata csak a Bizottság elnökének kijelölését említi 
kifejezetten, felmerül a kérdés, hogy az Európai Tanácsnak az-e a szándéka, hogy 
az egész folyamatot ugyanazon szabályok szerint engedje lebonyolódni.

                                               
1 Tagállamonként legfeljebb 96 és legalább 6 taggal, mivel a mandátumok tagállamok közti megosztása 
"degresszíven arányos módon" történik.
2 A6 - 0351/2007: Jelentés az Európai Parlament összetételéről (2007. október 3., Alain Lamassoure - Adrien 
Severin).
3 Egyes európai vezetők, köztük Sarkozy elnök nyilatkozatai megemlítik azt a lehetőséget, hogy ezt a 
Horvátország csatlakozásáról szóló szerződés aláírásakor lehetne megtenni. Ez a lehetőség akkor állna fenn, ha 
ezt a szerződést időben aláírnák és ratifikálnák ahhoz, hogy az Európai Parlament összetételének módosítása a 
Lisszaboni Szerződés hatálybalépéséhez közeli időpontban lehetővé váljon. Azonban ezt a módosítást ekkor 
össze kellene kapcsolni a Horvátországnak juttatandó tagszám hozzáadásával, ami 754 fölé emelné az Európai 
Parlament tagjainak számát, még a 2009-2014-es parlamenti megbízatás idején is. Ez elképzelhető lenne, feltéve, 
hogy nem formális módon politikai megállapodás jön létre az Európai Parlamenttel (ahogy az a Lisszaboni 
Szerződés elfogadása előtt történt), tekintettel arra, hogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése után az Európai 
Parlamentnek a saját kezdeményezésére és az Európai Tanács jóváhagyásával kell döntenie az Európai 
Parlament összetételéről, és különösen a mandátumok újraosztásról úgy, hogy a 2014. évi választásokra a tagok 
száma a Lisszaboni Szerződésben meghatározott elvek és eljárás szerint 751 legyen.
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Tisztázni kell tehát, hogy milyen módon kell kezelni a következő Bizottság 
kinevezési eljárását, különösen az ütemezés és a Nizzai Szerződés, illetve a 
Lisszaboni Szerződés szerinti eljárás különböző szakaszainak eltérő kihatásai 
ismeretében.

4.2.2. Ha a következő Bizottság kijelölési folyamatát, különösen ami az elnöke 
kijelölését illeti, a 2009. júniusi európai parlamenti választásokat követően 
haladéktalanul megkezdik, akkor ez a folyamat olyan időpontban veszi kezdetét, 
amikor a Lisszaboni Szerződést még nem ratifikálták; márpedig a Lisszaboni 
Szerződés jelentősen megerősíti azokat a hatásköröket, amelyekkel az Európai 
Parlament a Bizottság elnökének kinevezési folyamatában rendelkezik.

A Nizzai Szerződés szerint ugyanis a Bizottság elnökét „az Európai Parlament 
hozzájárulásával az állam-, illetve kormányfői összetételben ülésező Tanács jelöli 
ki”. A Lisszaboni Szerződés pedig azt írja elő, hogy az elnököt „a megfelelő 
konzultációkat követően az Európai Tanács javaslatára a Parlament választja 
meg”.

Következésképpen a Parlamentnek különös figyelmet kell fordítania arra, hogy 
előjogai ne sérüljenek, és hogy ne alakuljon ki olyan helyzet, hogy az elnököt a 
„Nizzai eljárás szerint” nevezik ki azért, hogy a „Lisszaboni Szerződés szerinti 
hatásköröket” gyakorolja.

Ha az Európai Tanács tartja magát a 2008. decemberi határozatához, az Európai 
Parlamentnek nyomatékosan kérnie kell, hogy az állam-, illetve kormányfők (nem 
formálisan) vegyék figyelembe azokat az új hatásköröket, amelyeket az Európai 
Parlament a Bizottság elnökének kijelölése terén a Lisszaboni Szerződés 
értelmében szerez. Különösen a választási eredményeket kellene figyelembe 
venni, és konzultációkat kellene folytatni az Európai Parlamentben képviselt főbb 
európai politikai családokkal. Ha az Európai Tanács ekként akar eljárni, akkor az 
európai parlamenti választás után elegendő időt kell hagynia a konzultációra, 
mielőtt a Bizottság elnöki tisztére jelöltet terjesztene az Európai Parlament elé. 
Ennek az eljárásnak az lenne az előnye, hogy lényegében összhangban állna a 
Lisszaboni Szerződés új szabályaival, anélkül, hogy a hatályban lévő Nizzai 
Szerződéshez képest szabálytalanságot követnének el.1

A Lisszaboni Szerződés ratifikálása esetén az Európai Parlament formálisan 
választhatja meg a Bizottság elnökét, akinek jelölését azt megelőzően a Nizzai 

                                               
1 Valójában ez többé-kevésbé csupán a 2004-es forgatókönyv megismétlése lenne, amely nem formálisan már 
nagymértékben annak felelt meg, amit az éppen megkötött Alkotmányszerződés ajánlott és amit később a 
Lisszaboni Szerződés erősített meg. Az európai választók akaratának figyelembe vételére irányuló óhajának 
megmutatásával az Európai Tanács politikai akaratról tenne tanúbizonyságot. Másfelől nem feledkezhetünk meg 
arról, hogy még annak előírása nélkül is, hogy a Bizottság elnökét az Európai Parlamentnek kell megválasztania, 
a Nizzai Szerződés már kimondja, hogy az Európai Tanács által kinevezett jelöltet az Európai Parlament hagyja 
jóvá, amelynek döntése nem csak politikai, hanem jogilag kötelező erejű is (egy másik lényeges különbséggel: 
míg a Lisszaboni Szerződés abszolút többséget követel meg a megválasztásához, a Nizzai Szerződés szerint a 
jóváhagyásához elegendő az egyszerű többség).
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Szerződésben meghatározott eljárásnak megfelelően hagyta jóvá. Annál is inkább, 
mert a jelöltnek az európai választások utáni kijelölésekor az Európai Tanács nem 
formálisan lefolytatná a Lisszaboni Szerződésben meghatározott konzultációs 
eljárást.

4.2.3. A Bizottság vonatkozásában más a helyzet, mivel a Nizzai Szerződés előírja, hogy 
a biztosok száma kevesebb lesz a tagállamok számánál (ami a Lisszaboni 
Szerződés hatályba lépével már nem így lenne, a 2008. decemberi Európai Tanács 
nyilatkozata alapján); ráadásul a Nizzai Szerződés a Lisszaboni Szerződéssel 
ellentétben nem ír elő alelnököt/főképviselőt.

Abban az esetben, ha az írek az új népszavazáson ratifikálják a Lisszaboni 
Szerződést, nem nyilvánvaló, hogy az új Bizottságot a Nizzai Szerződés 
értelmében kell kinevezni. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a 
Bizottságot formálisan kellene kinevezni, és annak a Lisszaboni Szerződésben 
meghatározott összetételben és hatáskörökkel kellene hivatalba lépnie. Vagyis az 
optimista változat szerint – amely azon alapul, hogy az ír népszavazást legkésőbb 
2009 októberében megtartják – 2010 elején.

4.2.4. Márpedig a hivatalban lévő Bizottság megbízatása a Nizzai Szerződés szerint1

2009. október 31-én lejár. Az egyetlen lehetőség e rendelkezés megváltoztatására 
az elsődleges jog (jegyzőkönyv, stb.) módosítása lenne, ami a 27-ek számára nem 
tűnik prioritásnak. Ha viszont az új Bizottságot még nem nevezik ki erre az 
időpontra, a jelenlegi Bizottságnak kellene hivatalban maradnia, a hatásköreit 
azonban minden valószínűség szerint a folyó ügyek intézésére szűkítik le. Egy 
ilyen helyzet előreláthatóan néhány hétig, netán egy-két hónapig tarthat, de nem 
tovább.

Ilyen körülmények között az új Parlament feladata lesz az, hogy az Európai 
Tanáccsal egyeztetve a lehető legmegfelelőbben lebonyolítsa az új Bizottság 
kinevezési eljárását annak lehetővé tétele érdekében, hogy az eljárás a Bizottság 
új összetételének és új hatásköreinek, valamint az Európai Parlamentnek a 
Lisszaboni Szerződésben meghatározott új hatásköreinek figyelembevételével 
történjen.

4.2.5. Azzal az eshetőséggel is számolni kell, hogy a népszavazás kimenetele nem lesz 
kedvező és a Lisszaboni Szerződés nem léphet hatályba 2010. elején. Észben kell 
tartani, hogy továbbra is a Nizzai Szerződés előírásai maradnának érvényben, és 
hogy ennélfogva arra lenne szükség, hogy az Európai Unió bővítéséről szóló 
jegyzőkönyvben meghatározottak szerinti Európai Tanács elfogadja a következő 
Bizottság tagjainak számát rögzítő határozatot (melynek kötelezően kevesebbnek 
kell lennie az Unió tagállamainak számánál) és azokat a határidőket, amelyek 
szerint az ugyanebben a jegyzőkönyvben meghatározott egyenjogúságon alapuló 

                                               
1 A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a 
Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák 
Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról 
szóló okmánnyal módosított változatban (45. cikk (c) bekezdés)
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rotációs rendet kialakítják.

Ajánlás

A Bizottság elnökének megválasztásában és a Bizottság egészének – ideértve 
a főképviselő – kinevezésében az Európai Parlamentet megillető politikai 
szerepnek lényegében minden körülmények között meg kell felelnie a 
Lisszaboni Szerződésben meghatározott rendelkezéseknek, még akkor is, ha 
az eljárás a Nizzai Szerződés hatálya alatt indul el. E cél biztosítása 
érdekében az intézményeknek politikai megállapodásra kellene jutniuk.

5. Ami az Európai Tanács elnökségét illeti, a 2008. decemberi Európai Tanács 
következtetéseihez csatolt nyilatkozat a következő átmeneti intézkedéseket határozta meg:

Abban az esetben, ha a Lisszaboni Szerződés olyan időpontban lépne hatályba, amikor a
Tanács féléves elnöksége már megkezdte működését, az Európai Tanács az előkészítési 
munkák figyelembevétele és a munkák megfelelő folytonosságának biztosítása érdekében 
átmeneti jelleggel elfogadja, hogy:

− az ebben az időpontban a Tanács féléves elnökségét betöltő tagállam illetékes hatóságai a 
Tanács és az Európai Tanács vonatkozásában az összes fennmaradó ülésen, valamint a 
harmadik országokkal való üléseken a félév végéig továbbra is elnököljenek;

− a Tanács soron következő féléves elnökségének feladata lesz, hogy a saját féléve folyamán 
az Európai Tanács és a Külügyek Tanácsa elnöksége ellátásának szervezési és anyagi 
aspektusaira vonatkozó konkrét szükséges intézkedéseket a Szerződés rendelkezéseinek 
megfelelően meghozza. Ezekről a kérdésekről az említett elnökség, az Európai Tanács 
(választott) elnöke és az Unió (kijelölt) külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szűk 
körű konzultációt folytat.

E. A PARLAMENT MEGBÍZATÁSI IDEJÉNEK INTÉZMÉNYKÖZI TERVEZÉSE FELÉ

Az eddigi időszakokban inkább az intézmények szerint elkülönült stratégiai és operatív 
tervezés volt jellemző. A Bizottság ugyanis a stratégiai és jogalkotási tervezésről külön folytat 
párbeszédet az Európai Parlamenttel és ezzel párhuzamosan a Tanáccsal. De a jogalkotási 
hatalom két ága sosem folytat érdemi párbeszédet politikai prioritásaikról és tevékenységük 
operatív tervezéséről. Az együttdöntés általánossá tétele és a Lisszaboni Szerződés új 
rendelkezései ilyen intézményközi tervezés kialakítására ösztönöznek.

1. A Lisszaboni Szerződés által bevezetett újítások

A Lisszaboni Szerződés tervezésre vonatkozó módosításai – ha megvan a politikai akarat –
lehetővé teszik a helyzet javítását.

1.1. A Bizottságot, vagyis azt az intézményt illetően, amely a jogalkotási indítványozási jog 
zömével rendelkezik, a 17. cikk kimondja, hogy „az intézmények közötti megállapodások 
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létrehozása céljából indítványt tesz az Unió tevékenységének éves és többéves 
programjára.”

1.2. Az Európai Tanácsot illetően az EUSz 15. cikke kimondja, hogy: „(1) Az Európai Tanács 
adja az Uniónak a fejlődéséhez szükséges ösztönzést, és meghatározza annak általános 
politikai irányait és prioritásait. Az Európai Tanács nem lát el jogalkotási feladatokat”.

Ezt az általános feladatot a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló 
térség terén kiegészíti egy sajátos feladat: az EUMSz 38. cikke alapján „Az Európai 
Tanács meghatározza a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló 
térségen belüli jogalkotási és operatív programok tervezésére vonatkozó stratégiai 
iránymutatásokat.”

1.3. A Tanácsra vonatkozóan az EUSz 16. cikke úgy rendelkezik, hogy „a Szerződésekben 
meghatározott feltételek szerint politika-meghatározási és koordinatív feladatokat lát el”.

A 9. nyilatkozat tartalmaz egy, a Tanács elnökségének gyakorlásáról szóló európai 
tanácsi határozattervezetet, amelynek 1. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy: 
„(2) A csoport tagjai (trojka) – a Külügyek Tanácsa formáció kivételével – valamennyi 
tanácsi formáció elnökségét hathónapos időszakonként, egymást váltva látják el. A 
csoport többi tagja közös program alapján segíti az elnökséget az összes feladata 
ellátásában. A csoport tagjai egymás között eltérő szabályokat is megállapíthatnak.”

Ugyanezen határozattervezet 3. cikke kimondja, hogy „Az Általános Ügyek Tanácsa a 
Bizottsággal együttműködve többéves program keretében gondoskodik a Tanács 
különböző formációiban folyó munka összhangjáról és folyamatosságáról. Az elnökség 
feladatait ellátó tagállamok a Tanács Főtitkárságának segítségével meghozzák a Tanács 
munkájának megszervezését és kielégítő működését segítő rendelkezéseket.”

1.4. A Lisszaboni Szerződés jogi alapot is ad a többéves pénzügyi tervezésnek (lásd a lentebbi 
3. pontot). Szükség van a politikai és jogalkotási tervezéssel való kapcsolatra, még ha a 
Szerződés ezt nem is írja elő kifejezetten.

2. A tervezés hatályára és tartalmára vonatkozó néhány kérdés

2.1. A tervezés jellegéből adódóan szükséges intézményközi gyakorlat: ha az Unió 
valamennyi intézménye teljesen önálló politikai menetrendet követne anélkül, hogy 
egyeztetne a többi intézménnyel, és a prioritásai függvényében határozná meg saját 
ütemezését, nagyon nehézzé válna az intézmények közötti munkamegosztás, és ezt 
megszenvedné az Unió politikáinak koherenciája és az eljárások menete. A tervezés tehát 
gyakorlati szükségszerűség, arra vonatkozó igény, hogy egyes meghatározott egyeztetett 
célkitűzések körül összehangolják a különböző intézmények tevékenységét. Azonban 
egyáltalán nem teszi kérdésessé az egyes intézmények külön hatásköreit, sem pedig a 
Szerződésben meghatározott döntéshozatali eljárásokat, és különösen nem a 
Szerződésekben rögzített kötelező határidőket.

2.2. Ezt pontosan tükrözi a 17. cikk megfogalmazása. A Bizottság kezdeményezi a tervezést, 
amely intézményközi megállapodásokat eredményezhet (de ez nem kötelező).
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Emlékeztetünk rá, hogy az intézményközi megállapodások végre hivatalos elismerést 
kaptak az EUMSz 295. cikkében: „Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
egyeztetnek egymással, és közös megegyezéssel meghatározzák együttműködésük 
szabályait. E célból a Szerződéseknek megfelelően kötelező jellegű intézményközi 
megállapodásokat köthetnek.”

E rendelkezésből könnyedén kikövetkeztethető, hogy az intézményközi megállapodások 
a felek kifejezett szándéka szerint lehetnek kötelező vagy nem kötelező jellegűek: az is 
nyilvánvaló, hogy még ha el is ismerik a kötelező jellegüket, nem korlátozhatják az 
intézmények Szerződésekben meghatározott hatásköreit.

2.3. A tervezés hatókörét és tartalmát illetően a következőket lehet megkülönböztetni:

a) stratégiai tervezési kezdeményezések, amelyek leginkább az Unió politikai prioritásait 
és célkitűzéseit határozzák meg egy adott időszakra; 

b) azok a kezdeményezések, amelyeknek célja leginkább a tevékenységek operatív 
megtervezése (munkaszervezés, az ütemezések meghatározása, az eljárások 
lebonyolításával kapcsolatos információcsere stb.). Jelentésünk az a) pontban 
meghatározott tervezés igényeire összpontosít, de nem hagyja figyelmen kívül a b) 
pont fontosságát a stratégiai tervezés során meghatározott célkitűzések sikeres 
megvalósítása szempontjából.

2.4. A 9. nyilatkozat zavart okozhat, amennyiben 3. cikkében a „többéves programra” utal az 
Általános Ügyek Tanácsa kapcsán, illetve 1. cikkének (2) bekezdésében a három 
elnökségi csoport (18 hónapra szóló) „közös programjaira”. Az tűnik nyilvánvaló 
értelmezésnek, hogy a többéves program a Bizottság által kezdeményezettre utal (EUSz 
17. cikk (1) bekezdés), az elnöki trojka közös programjainak pedig illeszkedniük kell a 
többéves tervezésbe. Hasznos lenne, ha a Tanács pontosan meghatározná a kétfajta 
tervezés közötti kapcsolatot.

2.5. Ha tervezésről beszélünk, elsősorban a Bizottság-Parlament-Tanács hármasra gondolunk. 
De két másik szereplőt is figyelembe kell venni: egyrészt az Európai Tanácsot politikai 
ösztönző szerepére tekintettel, másrészt a főképviselőt mint a Külügyek Tanácsának 
elnökét.

3. A stratégiai tervezés és a pénzügyi tervezés közötti kapcsolat (Többéves pénzügyi 
keret)

3.1. Lényeges egyébként, hogy kapcsolatot legyen a stratégiai tervezés és Szerződésekben 
kifejezetten először elismert pénzügyi tervezés között. Sőt, a Szerződések jogilag 
kötelező jelleggel ruházzák fel a pénzügyi programot az éves költségvetéssel szemben. A 
Szerződés ugyanis előírja, hogy a Tanács az Európai Parlament jóváhagyásával rendeletet 
fogad el a többéves pénzügyi keretről, amelynek legalább öt évre kell szólnia. A többéves 
pénzügyi programnak valóban egyértelmű politikai és jogalkotási jellege van: 
meghatározza az Unió politikai prioritásait (a pénzügyileg támogatandó tevékenységi 
területeken), valamint az azok eléréséhez szükséges eszközöket. Egy többéves pénzügyi 
keret meghatározását egyébként mindig jogalkotási csomag kíséri, amelyben a Bizottság 
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konkretizálja az ahhoz szükséges kezdeményezéseket, hogy az Unió rendelkezzék 
azokkal az operatív programokkal, amelyekre vonatkozóan a pénzeszközöket 
előirányozták.

3.2. A pénzügyi kihatású jogszabályok azonban nem merítik ki az Unió jogalkotási 
tevékenységét az adott időszakban. Vélhetően az európai jogszabályok felének nincs 
pénzügyi kihatása, ilyen például a belső piac megvalósítására vonatkozó jogszabályok 
nagy része, a különböző ágazatokban a nemzeti jogszabályok 
közelítéséről/harmonizálásáról szóló jogszabályok, az adóügyi és a polgári és 
büntetőügyekben való igazságügyi együttműködés területeire vonatkozó jogszabályok 
stb.; ezért fontos, hogy a stratégiai tervezés az ilyen jogszabályokat is kellően figyelembe 
vegye. Másfelől azt is figyelembe kell venni, hogy egyes ilyen típusú nagy 
jogszabálycsomagok esetében az eljárás időtartama néha jócskán meghaladja a Bizottság 
és a Parlament megbízatásának időtartamát (például: az európai jogállású társaság 
státusza) és külön kísérőintézkedések vonatkoznak rájuk. Ezen kívül az Unió jövőjére 
vonatkozó hosszú távú politikai programok is – mint a „lisszaboni stratégia” – több 
megbízatási időszakot ölelnek fel.

4. Egy megbízatási időszakra vonatkozó szerződés/program felé?

4.1. Ebben az összefüggésben az intézmények közötti tervezést a megbízatási időszaknak az 
intézmények között egyeztetett stratégiai programját magában foglaló igazi 
„szerződésbe” vagy „megbízatási időszakra vonatkozó programba” ajánlott illeszteni. 
Ennek érdekében a Bizottságnak hivatalba lépésekor ismertetnie kell a megbízatása öt 
évére vonatkozó politikai prioritásokat és stratégiai célkitűzéseket.

Az ismertetés során – melyet a hivatalba lépése évének vége előtt kell megtartania – a 
Bizottságnak szólnia kell azokról az első elemekről is, amelyek az uniós pénzügyek 
stratégiai célkitűzéseket támogató szükséges fejlesztésére vonatkoznak. 

A Bizottság által bemutatott prioritások és célkitűzések alapján az intézmények –
Bizottság, Parlament és Tanács – meg tudnának tehát egyezni egy valódi „programról” 
vagy „megbízatási időszakra szóló szerződésről”, amely ezen időszak alatt az Unió 
tevékenyégét irányítaná. 

Ez a „szerződés” vagy „program” esetleg egy „közös program” formájában jelenhetne 
meg, egyfajta különleges „együttes nyilatkozatként”. 

Célszerű-e kötelező jelleggel felruházni? Még ha egyfajta intézményközi 
megállapodásnak tekinthető is, logikusabb inkább politikai kötelezettségvállalásnak 
felfogni, amelynek megkérdőjelezése csak az intézmények közötti bizalmi viszony 
törését okozná. Ha azonban ez a bizalmi viszony intézményesített – mint az Európai 
Parlament és a Bizottság között – akkor annak törése logikusan komoly politikai 
következményekkel járhat. 

4.2. E közös „szerződés” vagy „program” alapján a Bizottságnak tehát a hivatalba lépését 
követő év júniusának vége előtt ismertetnie kellene a többéves pénzügyi keretre 
vonatkozó javaslatait, az annak részét képező egyedi végrehajtási programok 
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megvalósításához szükséges jogalkotási kezdeményezések listájával együtt. Ekképpen a 
többéves pénzügyi keretre vonatkozó tárgyalások kiterjedhetnek ennek az évnek a 
második felére úgy, hogy az év vége előtt megtörténjék az elfogadásuk és a következő év 
elején hatályba lépjenek (N+2, ahol N az Európai Parlament megválasztásának éve1). 

Mivel a Lisszaboni Szerződés legalább 5 év időtartamú pénzügyi keretet ír elő, ennek az 
ütemezésnek az lenne az előnye, hogy a többéves pénzügyi keret hatálya alá tartozó 
időszak megegyezne az Európai Parlament és a Bizottság megbízatási idejével. 

Ehhez azonban a 7 éves pénzügyi programok jelenlegi logikájáról át kell térni az 5 
évesre, ami egy átmeneti időszakot von maga után: a legésszerűbb megoldás ezért az 
lenne, ha két további évvel kiterjesztenék a jelenlegi pénzügyi keretet annak érdekében, 
hogy a 2015 végéig tartó időszakra is vonatkozzon2, holott a program jelenleg 2013 
végén fejeződik be. 

Ez könnyen megvalósítható, mivel a Lisszaboni Szerződés előírja, hogy az 
intézményközi megállapodásokon alapuló jelenlegi „ad hoc” rendszerről át kell térni egy 
különleges jogalkotási eljárással elfogadott jogi aktusra (rendeletre). Ezt a „változtatást” 
mindenképpen el kell végezni, ha a Szerződés hatályba lép. Ez kiváltságos pillanat lesz 
ahhoz, hogy megegyezés szülessen a javasolt meghosszabbításról. Ezzel együtt 
megtörténhet a meglévő intézményközi megállapodásban előírt értékelés.

4.3. A megbízatási időszakra vonatkozó „szerződés” vagy „program” a többéves pénzügyi 
kerettel együtt alkotná a 9. nyilatkozatban foglalt határozattervezet 1. cikkének (2) 
bekezdésében és 3. cikkében előírt többéves program lényeges tartalmát a Bizottságot és 
az Általános Ügyek Tanácsát illetően. 

Ez a kialakítás a Lisszaboni Szerződésben előírt egyéb tervezési feladatoknak is keretül 
szolgálhatna, nevezetesen a következőknek:

– a három elnökségi csoport közös programjai a megbízatásuk 18 hónapjára 
vonatkozóan (melyek keretbe foglalják a három elnökségnek a saját tevékenysége 
félévére vonatkozó egyedi programjait)3; erre vonatkozóan – az Európai Parlament 
szemszögéből, amely már megerősítette a megbízatási időszakra vonatkozó 
„szerződést” vagy „programot” és a többéves pénzügyi keretet – meg kellene erősíteni 
a párbeszédet az Általános Ügyek Tanácsa elnökségével/az egymást követő elnökségi 
trióval annak érdekében, hogy az kellően hallathassa a hangját e program 
előkészítésében. Az Európai Parlament esetleg vitákat is szervezhetne (bizottságokban 
+ plenáris ülésen), és mindegyik programra vonatkozóan ismertethetné álláspontját 
(állásfoglalás révén?).

                                               
1 Erre vonatkozóan lásd Böge úrnak a kibővített Unió politikai kihívásairól és költségvetési eszközeiről 2007-
2013 szóló jelentését, valamint Guy-Quint úr jelentését.
2 A 2006. május 17-i, a költségvetési fegyelemről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 
intézményközi megállapodás.
3 Ekképpen a Bizottságnak az Általános Ügyek Tanácsa éves programjára vonatkozó szerepe megfelel az 
említett 9. nyilatkozatban vagy a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodásban 
előírtaknak. 
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– az éves tervezés eredményezi a Bizottság munka- és jogalkotási programját; ezzel 
kapcsolatban az Európai Parlamentnek kitartóan kérnie kell a Bizottság programjának 
ismertetésére vonatkozó, jelenleg a Parlament–Bizottság keretmegállapodásban előírt 
párbeszédi mechanizmusok megerősítését. A Bizottság a Tanáccsal is részletesen 
megvitatja a programját. Meg lehetne erősíteni ezen eljárás ténylegesen intézményközi 
jellegét annak érdekében, hogy a végén a program a három intézmény 
kötelezettségvállalásának eredménye legyen, vagy hogy a három intézmény közös 
álláspontot képviseljen az éves programot illetően.

4.4. A stratégiai tervezés e különféle feladatait ki kell bővíteni a meglévő operatív tervezésre 
és jogalkotási koordinációra vonatkozó szükséges mechanizmusokkal, amelyeket szintén 
meg kell erősíteni az Európai Parlament és a különböző szereplők közötti intenzívebb 
párbeszéd biztosítása érdekében. Ez történhet plenáris ülésen vagy a képviselőcsoportok 
és a parlamenti bizottságok elnökeinek konferenciáján. Továbbgondolandó megoldás 
lehet egy olyan magas szintű intézményi csoport létrehozása (például: a Parlament egyik 
alelnöke és/vagy az Elnökök Értekezletének elnöke + az Általános Ügyek Tanácsa 
elnöksége + a Bizottság egyik alelnöke), amely rendszeresen ülésezhetne az operatív 
tervezés, a kiemelt ügyekre vonatkozó információcsere stb. biztosítása érdekében.

Még egyszer hangsúlyozzuk az Általános Ügyek Tanácsának és elnökségének a 
fontosságát ezen egyeztetésben. Ez a szerep megerősödne, ha – amint a jelentés fentebb 
javasolja – az Általános Ügyek Tanácsa hagyná jóvá a költségvetést és a többéves 
pénzügyi keretet.

Ajánlás

1. A tervezési tevékenységeket a következőképpen lehetne felépíteni:

– a hivatalba lépő új Bizottság az év vége előtt ismerteti a megbízatása öt évére 
vonatkozó politikai prioritásokat és stratégiai célkitűzéseket, a többéves 
pénzügyi keretre vonatkozó javaslatait, az általa megtenni tervezett jogalkotási 
kezdeményezések általános előirányzatával és a javasolt célkitűzések 
megvalósításához szükséges uniós pénzügyi változtatásokkal együtt; 

– ezt a programot megvitatják az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal, és a 
három intézmény által jóváhagyott „megbízatási időre vonatkozó szerződés” 
készül róla; 

– a Bizottság a hivatalba lépését követő év első felének vége előtt bemutatja a 
többéves pénzügyi keretre – amelynek 5 év időtartamúnak kell lennie –
vonatkozó javaslatait. Ezeket a javaslatokat egy csomag kíséri, amely 
meghatározza a pénzügyi határozatok végrehajtására vonatkozó programok 
megvalósításához szükséges jogalkotási kezdeményezéseket. A többéves 
pénzügyi keretet tehát ennek az évnek a vége előtt kell elfogadnia az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak úgy, hogy a következő év elején hatályba 
léphessen (N+2, ahol N az európai parlamenti választások éve).
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– ebből adódóan átmeneti időszakra van szükség ahhoz, hogy a jelenlegi, 
intézményközi megállapodásokkal létrehozott 7 éves pénzügyi 
programról áttérjenek a jogilag kötelező 5 éves programra; ennek 
érdekében az intézményeknek meg kell állapodniuk a pénzügyi keret 
átalakításáról – amely a jelenlegi AII-ben szerepel egy, a pénzügyi 
keretet tartalmazó rendeletben –, valamint a jelenlegi pénzügyi keret 
(2007-2013) időtartamának 2015 végéig tartó meghosszabbításáról is 
annak érdekében, hogy a következő többéves pénzügyi keret 2016 elején 
hatályba léphessen és felölelhesse a 2020 végéig tartó időszakot.

– a „megbízatási időre vonatkozó szerződés” és a többéves pénzügyi keret 
alapján:

– a három elnökségi csoport – a Bizottsággal együttműködve és az Európai 
Parlamenttel folytatott párbeszéden keresztül – elkészíti a tevékenységük 
18 hónapjára vonatkozó közös programot; e közös program alapján 
mindhárom elnökségi csoport elkészíti a saját elnökségi tevékenységi 
félévére vonatkozó programját, a Bizottsággal együttműködve és az 
Európai Parlamenttel folytatott párbeszéden keresztül;

– a Bizottság a Tanáccsal és az Európai Parlamenttel folytatott elmélyült 
párbeszéden keresztül elkészíti éves munkaprogramját és jogalkotási 
programját; 

– az Európai Parlament és a Tanács elfogadja az éves költségvetést;

– a három intézmény elmélyíti az intézményközi párbeszédet annak érdekében, 
hogy operatív tervezésüket és menetrendjeiket összehangolják, különösen a 
jogalkotási menetrendet illetően.

2. Az intézmények keretmegállapodásban határozzák meg a különböző tervezési 
tevékenységek fő irányvonalait.

F. AZ UNIÓ KÜLSŐ TEVÉKENYSÉGE

1. Az Alkotmányszerződéssel ellentétben a Lisszaboni Szerződés nem foglalja egyetlen 
fejezetbe az Unió külső tevékenységére vonatkozó rendelkezéseket. Az Alkotmányszerződés 
ugyanis a harmadik rész V. címébe (amely összességében megfelel az Európai Unió 
működéséről szóló szerződésnek) belevette az Unió külső tevékenységére vonatkozó 
valamennyi rendelkezést. Így eljárva a Konvent a külső tevékenység egységességét kívánta 
hangsúlyozni.

Azzal, hogy a közös kül- és biztonságpolitikára vonatkozó rendelkezéseket az Unióról szóló 
szerződésbe (EUSz V. cím)1, a „KKBP területétől eltérő területeket érintő külső 

                                               
1 Habár az a címe, hogy „Az unió külső tevékenységére vonatkozó általános rendelkezések és a közös kül- és 
biztonságpolitikára vonatkozó különös rendelkezések”, csak két cikket tartalmaz, amelyek általánosan 
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tevékenységre” vonatkozó rendelkezéseket pedig az EUMSz ötödik részébe foglalta, a 2007. 
évi kormányközi konferencia világosan meg akarta különböztetni egyiket a másiktól. 
Ezenkívül az EUSz 40. cikke kimondja, hogy a két politika végrehajtása nem sértheti az 
eljárásokat, illetve hatásköreik terjedelmét.

Habár a különbség lényegében jelképes és nincs nagy gyakorlati jelentősége – különösen 
azért, mert az Unió megszerezte a jogi személyiséget, megszüntették a pilléreket, az EUMSz 
1. cikkének (2) bekezdése pedig világosan kijelenti, hogy a két Szerződésnek szigorúan 
azonos a jogi kötőereje –, mégis eltérő megközelítésről és érzékenységről tanúskodik.

A cél azonban továbbra is egyértelműen a külső tevékenység átfogó koherenciája, ahogy ezt 
kifejezetten hangsúlyozza a Lisszaboni Szerződés az EUSz 21. cikkében azzal, hogy a 
külpolitikával foglalkozó két részhez ugyanazt a bevezető cikket ismétli (EUSz 23. cikk és 
EUMSz 205. cikk): „az Unió e rész szerinti nemzetközi szintű fellépése az 1. fejezetben 
meghatározott elvek alapján az ott meghatározott célkitűzések megvalósítására törekszik, az 
ugyanezen fejezetben megállapított általános rendelkezésekkel összhangban” (EUSz 21-22. 
cikk) (Unióról szóló szerződés, V. cím). 

Az Unió külső tevékenysége koherenciájának biztosítása céljából a fő intézkedés 
természetesen a közös kül- és biztonságpolitikai főképviselő posztjának, valamint a külső 
tevékenységre vonatkozó közös szolgálatnak (európai külügyi szolgálat - SEAE) a 
létrehozása, mely szolgálatnak támogatnia kell a tevékenységét. A Szerződés ezzel – mind 
politikai szinten, mind az igazgatási támogatása szintjén – strukturális kapcsolatot kívánt 
létrehozni az Unió külső tevékenységének különböző területei között azok koherenciája 
érdekében.

2. Az Unió közös kül- és biztonságpolitikai főképviselője

2.1. Jelenleg a főképviselő (hivatalosan) a Tanács főtitkára. Gyakorlatilag ezt a feladatot nem 
látja el  és tevékenységét az Amszterdami Szerződésben létrehozott főképviselői feladatra 
összpontosítja. A főképviselő tevékenységének köszönhetően az Unió kül- és 
biztonságpolitikája elmélyültebbé vált. A Konvent úgy vélte, hogy ezen az alapon új
távlatot kell adni neki.

Első újdonság: a főképviselő elnökli a Külügyek Tanácsát.

A cél az, hogy biztosítsák a Tanács menetrendjének nagyobb folyamatosságát és 
koherenciáját, melyben hiányt szenvedett a rotációs elnökség alatt, melyet túlzottan 
befolyásolt az elnökséget ellátó tagállam saját menetrendje. Hangsúlyozzuk, a Lisszaboni 
Szerződés kimondja, hogy a Külügyek Tanácsában szavazás esetén a főképviselőnek nincs 
szavazata.

A főképviselő egy képviselője elnökli a Politikai és Biztonsági Bizottságot (PBB) és a 
főképviselő képviselői elnökölhetik a Külügyek Tanácsának előkészítésével foglalkozó 
munkacsoportokat.

                                                                                                                                                  
meghatározzák az EU külső tevékenységének egészét szabályozó elveket és a KKBP-re vonatkozó összes többi 
elvet.
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Második újdonság: a főképviselő egyúttal a Bizottság alelnöke lesz.

A követett cél az Unió külső tevékenységének koherenciája, valamint az Unió 
célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a rendelkezésre álló valamennyi eszköz 
mozgósítása. Egyrészt el kell kerülni a kormányközi jellegű közös külpolitika és a 
közösségi megfelelője közötti eltéréseket. Másrészt a közösségi jellegű kezdeményezések 
és eszközök mozgósításával meg kell erősíteni a közös kül- és biztonságpolitikát.

E „kétfunkciósság” azt feltételezi, hogy a főképviselő egyidejűleg élvezi a Tanács 
politikai bizalmát, a Bizottság alelnökeként pedig a Bizottság elnökének és az Európai 
Parlamentnek a politikai bizalmát. Ez világosan következik a kinevezéséhez vezető 
eljárásból: az Európai Tanács nevezi ki minősített többséggel a Bizottság elnökének 
egyetértésével (18. cikk (1) bekezdés), majd ér is érvényes a Bizottságot egészében 
jóváhagyó szavazás (illetve a meghallgatási eljárás, ahogy minden más biztosra is) -
EUSz 17. cikk (7) bekezdés.

Az Európai Tanács ugyanazon eljárás szerint elmozdíthatja hivatalából (ami azt jelenti, 
hogy ha a Bizottság ellen az Európai Parlament által tett bizalmatlansági indítvány 
következtében elveszíti a Bizottság alelnöki tisztségét, az Európai Tanács minősített 
többséggel meghozott határozata is kell ahhoz, hogy lemondjon tisztségéről.

Nyilvánvaló a különféle intézmények és a főképviselő közötti politikai bizalmi 
kapcsolatok fontossága. Főleg a Bizottság elnöke és a főképviselő közötti bizalmi 
kapcsolat fontosságát kell hangsúlyozni az Unió külső tevékenységének kielégítő 
működéséhez. 

A harmadik újdonság: a főképviselő egy európai külügyi szolgálatra támaszkodhat.

Ez az Unió külső tevékenysége terén az új intézményi építmény záróköve. Az 
Alkotmányügyi Bizottságban készülő jelentés megfogalmazza az Európai Parlament 
SEAE-re vonatkozó elképzelését.

A negyedik újdonság a képviseletre vonatkozik, amelyért a főképviselő a Lisszaboni 
Szerződés értelmében közvetlenül felelős, míg a jelenlegi Szerződésben csak segíti a 
Tanács elnökségét a munkájában.

Ebből világosan kitűnik, hogy a Szerződés alapvetően átalakítja a főképviselő szerepét. 
Ugyanis az Unió kül- és biztonságpolitikájának (ideértve a közös biztonság- és 
védelempolitikát) irányítása lesz a feladata, melynek kidolgozásához a javaslataival, 
végrehajtásához pedig a Tanács megbízottjaként járul hozzá. Másrészt gondoskodnia kell 
az Unió külső tevékenységének koherenciájáról. Ezért annak felelőssége is reá hárul a 
Bizottságban a külső kapcsolatok és a külső tevékenység egyéb szempontjainak 
összehangolása terén. 

„Kétfunkciósságára” és az egységes külügyi szolgálat általi támogatottságára építve kell 
biztosítania az Unió teljes külső tevékenységének koherenciáját, folyamatosságát és 
hatékonyságát. 
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2.2. A jelenlegi Szerződés nem ad a főképviselőnek kezdeményezési jogot. A jövőbeni EUSz 
orvosolja ezt a hiányosságot. A KKBP kidolgozása során mind a tagállamok, mind a 
főképviselő vagy a főképviselő a Bizottság támogatásával a Tanácshoz fordulhatnak és 
kezdeményezéseket vagy javaslatokat nyújthatnak be. Egyébként meg kell jegyezni, hogy 
a 22. cikk úgy rendelkezik, hogy a főképviselő és a Bizottság benyújthat közös 
javaslatokat az Unió külső tevékenysége keretében. A Szerződésekben előírt egyes 
esetekben ezek a közös javaslatok egyenesen kötelezőek: megszorító intézkedések 
elfogadása (215. cikk (2) bekezdés), a szolidaritási klauzula végrehajtási szabályai 
(EUMSz 222. cikk (3) bekezdés).

A Szerződés filozófiája tehát azt vonja maga után, hogy a főképviselő, amennyire csak 
lehetséges, összehangolja tevékenységét a Bizottság tevékenységével. A Lisszaboni 
Szerződés nyomatékosan ösztönzi rá a főképviselőt és a Bizottságot, hogy közös 
megegyezéssel cselekedjenek és fogalmazzanak meg közös, sőt együttes javaslatokat – ez 
ugyanannyira igaz a KKBP részre, mint a „közösségivé tett” részre – az Unió külső 
tevékenysége koherenciájának megerősítése és ezáltal a javasolt aktusok elfogadásának 
megkönnyítése érdekében. 

2.3. A főképviselőnek nagyon zsúfolt lesz a menetrendje, amint arról azon ülések száma is 
tanúskodik, amelyeken a Szerződésben meghatározott előjogai értelmében részt kellene 
vennie: a Külügyek Tanácsának elnöklése, a Bizottság alelnöksége, az Unió képviselete a 
KKBP keretében, az Unió külső tevékenységének megvédelmezése az Európai 
Parlamentben, részvétel az Európai Tanácsban... Gyakorlati intézkedéseket kell hozni a 
feladata megkönnyítése érdekében. Többek között:

– a Tanács elnökségét ellátó tagállam külügyminisztere a főképviselő kérésére 
távollétében elnökölhetné a Külügyek Tanácsát; sőt a főképviselő az elnökségi trojka 
külügyminisztereit megbízhatná a KKBP-hez tartozó egyes feladatokkal, ideértve a 
képviseletet;

– más biztosok is részt vehetnének a Tanács ülésein és elláthatnák a Bizottság 
álláspontjának védelmét (a főképviselővel összehangolt módon), ami megkönnyítené 
az elnökség feladatának ellátását. Ugyanígy más biztosok is elláthatnák a külső 
képviseletet a közösségiesített területeken;

– a KKBP-re vonatkozóan a Lisszaboni Szerződés előírja, hogy a Tanács a főképviselő 
javaslatára különleges képviselőket nevezhet ki (EUSz 33. cikk). Jelenleg e 
képviselőknek regionális feladatuk van. Az új Szerződés a hivatali feladatukat 
„meghatározott kérdésekkel kapcsolatos megbízással” határozza meg. Tekintettel az 
Unió nagykövetségeinek létrehozására, kevésbé lesz szükség különleges regionális 
képviselőkre; ellenben horizontális feladatokkal lehetne őket megbízni. Ennek 
keretében egyes, a megbízatásukhoz kapcsolódó külső képviseleti feladatokat is rájuk 
lehet bízni. E különleges képviselők a főképviselő felügyelete mellett dolgoznak és a 
Parlament is meghallgathatja őket. Elő lehetne írni, hogy kinevezésükkor az Európai 
Parlament hallgassa meg őket.
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Az Európai Parlament hangsúlyozza, hogy a Bizottság elnöke és a főképviselő közötti 
politikai bizalmi kapcsolat alapvető ahhoz, hogy a főképviselő sikerrel töltse be a 
szerepét.

A főképviselőnek és a Bizottságnak lehetőség szerint közös kezdeményezéseket kell 
benyújtania mind a külső tevékenység terén, mind a KKBP szűkebb területén azért, 
hogy a közös általános európai érdek függvényében erősödjék az EU külső 
tevékenységének koherenciája.

Intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy gyakorlati téren könnyítsék a 
főképviselő feladatát.

3. Az Európai Parlament szerepét a külső tevékenység terén is megerősítették

Az EUSz 36. cikke meghatározza a Parlament szerepét a KKBP területén. A főképviselőnek 
konzultációt kell folytatnia a Parlamenttel a KKBP-t és a KBVP-t illető fő szempontokról és 
lényeges döntésekről, valamint tájékoztatnia kell e politikák alakulásáról. Gondoskodnia kell 
arról, hogy az Európai Parlament szempontjait „kellően figyelembe vegyék”. A különleges 
képviselőket szintén be kell vonni az Európai Parlamentnek szóló tájékoztatásba. Az Európai 
Parlament is megfogalmazhat ajánlásokat a Tanács és a főképviselő számára mind a KKBP, 
mind a KBVP terén. Az Európai Parlamentnek évente kétszer vitát kell rendeznie az elért 
haladásról.

Az Európai Parlamentnek az Unió költségvetését is jóvá kell hagynia, amely viseli a KKBP 
igazgatási és működési költségeit, mivel megszűnt a kötelező és nem kötelező kiadás közötti 
megkülönböztetés. 

Az Európai Parlamentet a KKBP terén a nemzetközi megállapodások megkötésekor az 
eljárásról is folyamatosan tájékoztatni kell.

A külső tevékenység egyéb területeit illetően az Európai Parlament a szokásos jogköreit 
gyakorolja: a Szerződésekben előírtak szerint részt vesz a jogalkotási aktusok meghozatalában 
(ez általában a rendes jogalkotási eljárás, amelyet még a külkereskedelem terén is alkalmazni 
kell). Elfogadja az Unió költségvetését. A nemzetközi megállapodásokat illetően jóváhagyását 
kell adnia, mielőtt a Tanács elfogad i) társulási megállapodásokat, ii) az EU emberi jogok 
európai egyezményéhez való csatlakozásáról szóló megállapodást, iii) együttműködési 
eljárásokat szervezve külön intézményi keretet létrehozó megállapodásokat, iv) az Unió 
számára jelentős költségvetési hatásokkal járó megállapodásokat és v) olyan területekre 
vonatkozó megállapodásokat, amelyekre a rendes jogalkotási eljárást (az előírt esetekben a 
különleges jogalkotási eljárást) kell alkalmazni.

Javasolt szoros kapcsolat kialakítása az Európai Parlament és a főképviselő között, akit 
rendszeresen meg kell hívni nem csak a plenáris üléseken tartott vitákra – a KKBP és a KBVP 
alakulásáról szóló évi két vitán túl –, hanem az illetékes parlamenti bizottságok vitáira is. Ezt 
a gyakorlatot ki kellene terjeszteni a különleges képviselőkre és az illetékes biztosokra az EU 
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külső tevékenységének sajátos területeire vonatkozóan, továbbá a SEAE (európai külügyi 
szolgálat) egyes olyan tisztviselőire, akik nyilvánvalóan politikai jelentőségű posztokat 
töltenek be. Egyébként, azzal együtt, hogy az Európai Parlamentnek nyilvánvalóan meg kell 
felelnie a KKBP-re – különösen a védelem terén – vonatkozó egyes bizalmas információk 
kezelésére vonatkozó titoktartási követelményeknek1, ezzel párhuzamosan új szerepet tölthet 
be a külső tevékenység terén azáltal, hogy a külkapcsolatok kérdéseiről újfajta nyilvános 
meghallgatásokat szervez a különféle intézmények vagy a SEAE felelőseinek, harmadik 
országok vagy nemzetközi szervezetek stb. képviselőinek a részvételével.

4. A Szerződés az Unió külső tevékenysége keretében a határozatok három csoportját 
határozza meg:

– határozatok a külső tevékenység egészének keretében (EUSz 22. cikk),
– határozatok a KKBP keretében (EUSz 26. cikk),
– határozatok a KKBP-től eltérő külső tevékenység területein.

4.1. Határozatok a külső tevékenység egészének keretében (EUSz 22. cikk)

Az Európai Tanács hozza az EU stratégiai érdekeit és célkitűzéseit meghatározó 
határozatokat a külső tevékenység egészének terén (EUSz 22. cikk (1) bekezdés), 
amelyek vonatkozhatnak a KKBP-re vagy a külső tevékenység egyéb területeire. Az 
Európai Tanács – a Tanácsnak az egyes területekre vonatkozó szabályok szerint 
elfogadott ajánlása alapján – egyhangúlag határoz.

4.2. Határozatok a KKBP keretében (EUSz 26. cikk)

Az Európai Tanács hozza a stratégiai érdekeket, valamint a KKBP célkitűzéseit és a 
vonatkozó általános iránymutatásokat megállapító határozatokat (EUSz 26. cikk (2) 
bekezdés). A Tanács kidolgozza a KKBP-t és meghozza az e politika meghatározásához 
és végrehajtásához szükséges határozatokat. Ezeket a határozatokat szintén egyhangúlag 
hozzák (26. cikk (2) bekezdés).

A Tanács ezenkívül meghozza a végrehajtandó fellépésekre (28. cikk (1) bekezdés) és az 
arra vonatkozó határozatokat, hogy az Unió hogyan viszonyul egy adott földrajzi vagy 
tematikus természetű kérdéshez (29. cikk (1) bekezdés). Ezeket a határozatokat a Tanács 
szintén egyhangúlag hozza (31. cikk (1) bekezdés), kivéve ha azok az Európai Tanácsnak 
az Unió 22. cikk (1) bekezdésben említett stratégiai érdekeiről és célkitűzéseiről szóló 
határozatán alapulnak, ha azokat a főképviselő javaslata alapján az Európai Tanács által 
(saját kezdeményezésére vagy a főképviselő kezdeményezésére) hozzá intézett külön 
kérést követően hozzák, vagy ha azok az EU fellépését vagy álláspontját meghatározó 
határozatot hajtanak végre (31. cikk (2) bekezdés). Az Európai Tanács egyhangúlag 
határozhat úgy, hogy a fent említett határozatokat minősített többséggel hozzák. Azonban 
e kivételek közül egyiket sem lehet alkalmazni, ha a kérdéses határozatok katonai vagy 

                                               
1 Az új Szerződés hatálybalépése egyébként megköveteli a biztonság- és védelempolitika területén az Európai 
Parlamentnek a Tanács minősített információjához történő hozzáféréséről szóló intézményközi megállapodás 
felülvizsgálatát (Az Európai Parlament és a Tanács közötti, 2002. november 20-i intézményközi megállapodás a 
biztonság- és védelempolitika területén az Európai Parlamentnek a Tanács minősített információjához történő 
hozzáféréséről).
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védelmi vonatkozásúak.

A különleges képviselő kinevezésére vonatkozó határozatokat is minősített többséggel 
hozzák (33. cikk).

Az európai külügyi szolgálat létrehozásáról szóló határozatot a Tanács hozza meg 
egyhangúlag, a főképviselő javaslata alapján és a Bizottság jóváhagyásával, valamint az 
Európai Parlament véleménye alapján (27. cikk (3) bekezdés) (lásd lent). 

A Tanács szintén egyhangúlag (az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően) 
hozza meg azt a határozatot, amely meghatározza a KKBP területén sürgős 
kezdeményezései esetén az EU költségvetési előirányzataihoz való gyors hozzáférést 
biztosító külön eljárásokat. Ellenben az induló alap létrehozásának és finanszírozásának, 
valamint kezelésének és pénzügyi ellenőrzésének szabályairól szóló határozatokat 
minősített többséggel hozzák (EUSz 41. cikk).

Azokat a határozatokat, amelyekkel a Tanács nemzetközi megállapodásokat fogad el a 
KKBP terén, főszabályként szintén egyhangúlag hozzák meg.

4.3. Határozatok a KKBP-től eltérő külső tevékenység területein 

A 22. cikk (1) bekezdésének általános szabályát, amely szerint az Európai Tanács 
egyhangúlag hozza az Unió stratégiai érdekeit és célkitűzéseit megállapító határozatokat, 
a külső tevékenység KKBP-től eltérő egyéb ágazataira is alkalmazni kell. Az EU e 
területekre vonatkozó politikájának meghatározása és végrehajtása azonban a szokásos 
„közösségiesített” eljárások keretébe tartozik: a Szerződés előírása szerint rendes vagy 
különleges eljárásban hozott határozatok; azon nemzetközi megállapodások megkötése, 
amelyekre vonatkozóan a Tanács általános szabályként minősített többséggel határoz az 
Európai Parlament egyetértésének elnyerését követően. Azonban az egyhangú 
határozathozatal a szabály a közös kereskedelempolitika terén egyes megállapodásokra 
vonatkozóan: szolgáltatások kereskedelme, a szellemi tulajdon egyes kereskedelmi 
vonatkozásai és közvetlen külföldi beruházások, ha e megállapodások olyan 
rendelkezéseket tartalmaznak, amelyeknek elfogadásához a belső szabályok esetében 
egyhangúságra van szükség (EUMSz 207. cikk (4) bekezdés); kulturális és audiovizuális 
szolgáltatások kereskedelme, ha fennáll annak veszélye, hogy e megállapodások 
sérelmesek az Unió kulturális és nyelvi sokfélesége számára, és bizonyos feltételekkel 
szociális, oktatási és egészségügyi szolgáltatások kereskedelméről szóló 
megállapodásokra vonatkozóan (EUMSz 207. cikk (4) bekezdés b) pont). Szintén 
egyhangúlag fogadják el a társulási megállapodásokat, a tagjelölt országokkal kötött 
gazdasági, pénzügyi és műszaki együttműködési megállapodások és azokat a 
megállapodásokat, amelyek elfogadásához a belső szabályok esetében egyhangúságra van 
szükség. Ugyanezt kell alkalmazni az emberi jogok európai egyezményéhez való 
csatlakozásról szóló megállapodásra (az ennek jóváhagyásáról szóló határozatot a 
hatálybalépése előtt valamennyi tagállamnak is jóvá kell hagynia a saját alkotmányos 
szabályaik szerint) – lásd az EUMSz 218. cikkének (8) bekezdését.
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A külpolitika terén a kidolgozásában és a végrehajtásában követendő eljárás pontos 
kifejtése céljából minden határozatban világosan fel kellene tüntetni, hogy milyen 
keretben (és a Szerződés melyik cikke alapján) hozták meg.

5. Az Unió külső képviseletének a Szerződések rendelkezései szerint három dimenziója 
van:

– az Európai Tanács elnöke – „a saját szintjén és e minőségében”, valamint az Unió 
külügyi és biztonságpolitikai „főképviselője hatáskörének sérelme nélkül” – ellátja az 
Unió külső képviseletét a közös kül- és biztonságpolitikához tartozó ügyekben (EUSz 
15. cikk (6) bekezdés);

– a KKBP-re vonatkozó ügyekben az Uniót a főképviselő képviseli. „Az Unió nevében 
politikai párbeszédet folytat harmadik felekkel, és képviseli az Unió álláspontját a 
nemzetközi szervezetekben és nemzetközi konferenciákon.” (EUSz 27. cikk (2) 
bekezdés);

– a Bizottság látja el az Unió külső képviseletét „a közös kül- és biztonságpolitika, 
valamint a Szerződések által meghatározott más esetek kivételével” (EUSz 17. cikk). 
Különösen a Bizottság felel a külső képviselet ellátásért a közösségi hatáskörbe 
tartozó területekre vonatkozóan;

– az eurót illetően a Szerződés úgy rendelkezik, hogy a Tanács a Bizottság javaslata 
alapján megfelelő intézkedéseket hozhat annak érdekében, hogy egységes képviseletet 
biztosítsanak a nemzetközi pénzügyi intézményekben és konferenciákon. A Tanács az 
Európai Központi Bankkal folytatott konzultációt követően határoz. A Bizottság ezért 
hangsúlyozta nemrég egy közleményben1, hogy annak érdekében, hogy az euró 
nemzetközi téren a gazdasági súlyával arányos szerepet játszhasson, „közös 
álláspontot kell kialakítani, és meg kell erősíteni a képviseletét abból a célból, hogy 
végül önálló helyet kapjon a nemzetközi pénzügyi intézményekben és fórumokon”.

Első pillantásra a Szerződés nem tisztázza teljesen a kissé zavaros helyzetet, amely alkalmat 
adott Henry Kissingernek a neki tulajdonított híres kérdés feltételére: „Mi is Európa 
telefonszáma? A képet azonban árnyalni szükséges: emlékeztetni kell arra, hogy minden 
tagállamban is vannak nemzetközi szintű képviseleti kötelezettségekkel járó politikai posztok.

Ebben az összefüggésben úgy véljük, hogy az Európai Tanács elnöke inkább képviseleti 
feladatokat fog ellátni. Figyelembe kell venni, hogy amint a „saját szintjén és e minőségében” 
kifejezés jelzi, az Európai Tanács elnökeként gondoskodnia kell ezen intézmény 
képviseletéről a KKBP-t illetően. Ugyanígy kellene tehát képviselnie az Európai Uniót a 
KKBP-t illetően a külföldi államfőkkel való kapcsolatokban, vagy gondoskodni az Európai 
Tanács szervezéséről és/vagy képviseletéről magas nemzetközi szintű üléseken, hasonlóan a 
jelenleg az Európai Tanács elnökségét ellátó tagállam miniszterelnökéhez. Ez azonban nem 

                                               
1 A Bizottság 2008. május 7-i közleménye az euró bevezetésének tizedik évfordulója alkalmából.
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ad neki kezdeményezői státuszt a KKBP-t illetően és nem teszi kiemelt tárgyalópartnerré az 
Unió nevében történő politikai határozathozatal szempontjából. E feladatot ugyanis a KKBP-t 
illetően egyértelműen a főképviselő látja el.

Ugyanis a fentebb már említett rendelkezésen és különösen az EUSz 27. cikke (2) 
bekezdésének rendelkezésein túl ugyanezen cikk (1) bekezdése a főképviselőnek adja azt a 
feladatot, hogy a „Tanács megbízottjaként” javaslataival járuljon hozzá e politika 
kidolgozásához és végrehajtásához. A szöveg hozzáteszi, hogy a főképviselő a közös 
biztonság- és védelempolitika tekintetében is így jár el.

Ezért arra a következtetésre juthatunk, hogy a főképviselőnek kell képviselnie az EU-t 
mindazt illetően, ami a KKBP – ideértve a védelempolitikát is – előkészítésének és 
végrehajtásának körébe tartozik, ideértve tehát a harmadik felekkel folyó párbeszéd 
irányítását és az EU véleményének a nemzetközi szervezetekben való kifejtését.

Az Európai Tanács elnöki és a főképviselői tisztség létrehozásának az a következménye, hogy 
a Lisszaboni Szerződés az EU képviselete terén már semmilyen szerepet sem juttat az 
elnökséget ellátó tagállam miniszterelnökének, sem a külügyminiszterének, aki már nem 
elnökli a Külügyek Tanácsát. Ez nem akadálya annak, hogy Európai Tanács elnöke és a 
főképviselő felruházza egyes képviseleti feladatokkal az elnökséget ellátó tagállam 
miniszterelnökét és külügyminiszterét.

Ez tehát pontosítja a főképviselőnek a Bizottság alelnökeként játszott szerepét. A Bizottság 
felelős az EU külső képviseletének ellátásért, kivéve a KKBP-t. 

A főképviselőnek a Bizottság alelnökeként játszott szerepét illetően a Szerződés kimondja, 
hogy „a Bizottságon belül ő felelős a Bizottság külkapcsolatokkal összefüggő feladatainak 
ellátásáért és az Unió külső tevékenysége egyéb területeinek összehangolásáért”. A Bizottság 
megszervezése azonban továbbra is a Bizottság elnökének a feladata. A Bizottság
alelnökeként a főképviselő a Bizottság elnökének és a testületre vonatkozó hatályos 
szabályoknak az irányítása alatt áll. A Bizottság elnöke ezért határozhat úgy, hogy ő elnökli a 
külső tevékenységhez kapcsolódó területekért felelős biztosok üléseit.

Az Unió külső képviseletét az ezen intézmény hatálya alá tartozó területeken a következők 
látják el:

– vagy közvetlenül a Bizottság elnöke – nevezetesen a miniszterelnökök szintjén;

– vagy a Bizottság alelnöke, aki a Bizottságon belül felelős a Bizottság külkapcsolatokkal 
összefüggő feladatainak ellátásáért és az Európai Unió külső tevékenysége egyéb 
területeinek összehangolásáért. Természetes tehát, hogy az Uniót a külső kapcsolatai 
„közösségi” vonatkozásában is képviseli miniszteri szinten, annál is inkább, mivel e 
vonatkozások időnként összekapcsolódnak a KKBP hatálya alá tartozó kérdésekkel;

– vagy a külső dimenzióval rendelkező egyes hatásköröket illetően az egyik ágazati biztos 
(ugyanis a főképviselő összehangolja az Unió külső kapcsolatainak egyéb vonatkozásait, 
de nem helyettesíti a külkereskedelemmel, fejlesztéssel stb. foglalkozó biztosokat).
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Ezt az értelmezést megerősíti az EUMSz nemzetközi megállapodások tárgyalásáról szóló 218. 
cikke (3) bekezdésének szövege: „(3) A Bizottság, illetve – ha a tervezett megállapodás 
kizárólag vagy túlnyomórészt a közös kül- és biztonságpolitikára vonatkozik – az Unió 
külügyi és biztonságpolitikai főképviselője ajánlásokat nyújt be a Tanácsnak, amely a 
tárgyalások megkezdéséről határozatot fogad el, amelyben a Tanács kijelöli – a tervezett 
megállapodás tárgyától függően – az Unió főtárgyalóját vagy tárgyaló küldöttségének 
vezetőjét.”

Logikusnak tűnik, hogy a kizárólag vagy elsősorban a KKBP hatálya alá tartozó 
megállapodások tárgyalója vagy közvetlenül a főképviselő legyen, vagy valaki más az ő 
felügyelete alatt, vagy ő és a Bizottság együtt, más esetekben pedig a főképviselő a Bizottság 
alelnökének minőségében vagy a Bizottság a kérdéses ágazatért felelős biztos révén, a 
Bizottság javaslata szerint.

Az előzőekből az e fejezet elején felvetett feltételezéshez viszonylag közelálló 
következtetéseket vonhatunk le.

Ajánlás:

Az Európai Parlament úgy véli, hogy az EU külső képviseletének a következő 
tengelyek köré kell szerveződnie:

– a KKBP szintjén az Európai Tanács elnöke képviseli az EU-t, anélkül azonban, hogy 
a politikai irányítás terén hatáskörökkel rendelkezne; ehhez adódik adott esetben az 
Európai Tanács különleges képviseleti szerepe, nevezetesen a harmadik országok 
államfőivel való kapcsolatok szintjén;

– a Bizottságnak – és különösen az elnökének – képviseleti szerepet kell ellátnia a 
külkapcsolatok egésze és az EU külső tevékenységéhez csatlakozó ágazati politikák 
(külkereskedelem, fejlesztés stb.) szintjén;

– a főképviselőnek egyúttal irányítói (kezdeményezői és végrehajtói) szerepet is be 
kell töltenie a KKBP-ban, így akkor, amikor a harmadik országokkal fennálló 
kapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben képviseli az Uniót; ez magában 
foglalja a jelenleg a hivatalban lévő Külügyek Tanácsának elnöke (elvileg az 
elnökséget ellátó tagállam külügyminisztere) által gyakorolt szerep ellátását is; a 
külső kapcsolatok vagy a KKBP-től eltérő egyéb ágazatok terén is van képviseleti 
szerepe, de a Bizottság elnökének felügyelete alatt, a külső tevékenység egyéb 
vonatkozásait illetően pedig alá lesz rendelve a testület határozatainak.

A Tanács, valamint az Általános Ügyek Tanácsának hivatalban lévő elnöke –
különösen a Tanács elnökségét ellátó tagállam miniszterelnöke –, az Európai Tanács 
elnökével vagy a főképviselővel egyetértésben szintén elláthat az EU nemzetközi 
képviseletére vonatkozó feladatokat.

6. Közös védelem- és biztonságpolitika (KBVP)
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A közös védelem- és biztonságpolitika terén, amely a KKBP sajátos ágazata, a Lisszaboni 
Szerződés szintén jelentős előrelépést tesz, különösen annak lehetővé tételével, hogy azok a 
tagállamok, amelyeknek erre vonatkozóan van politikai akaratuk és katonai képességük, 
folyamatos szervezett együttműködést hozhatnak létre a védelem terén, ami idővel elvezethet 
a közös védelemhez.

Intézményi téren azonban – az új feladatokkal megbízott főképviselő belépésétől eltekintve –
nem jelentősek a módosítások.

Ugyanis továbbra is olyan területről van szó, amely különösen kormányközi jellegű, és 
amelyben a tagállamok a legtöbb kérdésről egyhangúlag határoznak.

Az Európai Tanácsnak az a feladata, hogy meghatározza az Unió stratégiai érdekeit, 
megállapítsa a célkitűzéseket és rögzítse a KKBP általános irányvonalait, azokat a kérdéseket 
illetően is, amelyek a védelem terén következményekkel járnak az EUSz 2. cikke (1) 
bekezdésének általános megfogalmazása szerint. Ezenkívül az adott pillanatban meg kell 
hoznia a valódi közös védelemre való áttérésre vonatkozó határozatot (42. cikk (2) bekezdés). 
E határozatot egyhangúlag kell meghozni és valamennyi tagállamnak – a jogkövetkezmények 
beálltához szükséges sajátos alkotmányos szabályaik szerint – jóvá kell hagynia.

A KBVP meghatározására és végrehajtására vonatkozó valamennyi egyéb határozatot a 
Tanácsnak kell meghoznia, szinte mindig egyhangúlag (rendes esetben a főképviselő javaslata 
vagy a vele folytatott konzultáció alapján). A kivételek: a védelem terén folyamatos szervezett 
együttműködés létrehozásáról szóló határozat olyan tagállamok számára, amelyek erre 
vonatkozóan rendelkeznek a szükséges politikai akarattal és katonai képességgel; az európai 
fegyverkezési ügynökség jogállásának, székhelyének és működési szabályainak 
meghatározásáról szóló határozat. 

A Tanács KBVP terén betöltött lényeges szerepe egyébként felvet egy sajátos problémát: a 
Külügyek Tanácsának kell-e védelmi kérdésekkel foglalkoznia vagy elő kell-e írni a Tanács 
egy sajátos formációját a védelmi miniszterek részvételével? Az a tény, hogy a KBVP szerves 
része a KKBP-nek, amelyre vonatkozóan a Szerződés értelmében – azzal a sajátossággal, 
hogy a főképviselő látja el az elnöki tisztét – a Külügyek Tanácsa az illetékes, és hogy a 
főképviselőnek szintén van hatásköre a KBVP végrehajtásában és az e téren való külső 
képviseletben, amellett szól, hogy a Külügyek Tanácsa lássa el a Tanács KBVP terén birtokolt 
hatásköreit, természetesen a védelmi miniszterek közreműködésével, amikor az e területre 
vonatkozó sajátos kérdések kerülnek napirendre. Egyébként ugyanennek az elvnek kellene
érvényesülnie az Európai Parlament e területre vonatkozó belső szervezését illetően.

Ezen a területen az Európai Parlamentnek nincs önálló szerepe, ugyanakkor viszont 
megmarad az a főképviselőre háruló általános kötelezettség, hogy tájékoztassa az Európai 
Parlamentet a KKBP fő változásairól és figyelembe vegye észrevételeit. A Bizottságnak a 
KBVP terén szintén csak mellékes szerepe van, vagyis javaslatot tesz a főképviselővel együtt 
az Unió eszközeinek az e kérdéskörhöz kapcsolódó feladatokhoz való felhasználása 
tekintetében (42. cikk (4) bekezdés), illetve adott esetben együttműködik az európai 
fegyverkezési ügynökséggel (45. cikk (2) bekezdés).
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Ajánlás

A külpolitika és hozzá tartozó védelmi dimenzió koherenciájának biztosítása érdekében a 
közös biztonság- és védelempolitikára vonatkozó kérdésekkel szintén a Külügyek 
Tanácsában kell foglalkozni, amelyben részt kell venniük a belügyminisztereknek is, 
amennyiben e területre vonatkozó kérdések is szerepelnek a napirendben.
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