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EURÓPAI PARLAMENTI ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY 

az Európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerződés tervezetéről 
(2004/2129(INI)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerződés tervezetére (a továbbiakban 
„alkotmánytervezet”), 

- tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és az Egységes Európai Okmánnyal, 
valamint a Maastrichti, Amszterdami és Nizzai Szerződésekkel módosított, az Európai 
Közösséget létrehozó szerződésre, 

- tekintettel az Európai Alkotmány felé vezető utat egyengető állásfoglalásaira1, 

- tekintettel a múltbeli kormányközi konferenciákat előkészítő2 és az azok kimenetelét értékelő 

                                                 
1 Az Európai Uniót létrehozó szerződéstervezetről szóló 1984. február 14-i állásfoglalás (HL C 77., 1984.3.19., 53. 
o.,  előadó: Altiero Spinelli; doc. 1-1200/83), 
Az Európai Unió Alkotmánytervezetével kapcsolatos európai parlamenti irányvonalakról szóló 1990. július 11-i 
állásfoglalás (HL C 231., 1990.9.17., 91. o., előadó: Emilio Colombo; doc. A3-165/90), 
Az Európai Unió alkotmányos alapjairól szóló 1990. december 12-i állásfoglalás (HL C 19., 1991.1.28., 65. o., 
előadó: Emilio Colombo; doc. A3-301/90), 
Az Európai Unió Alkotmányáról szóló 1994. február 10-i állásfoglalás (HL C 61., 1994.2.28., 155. o., előadó: 
Fernand Herman; doc. A3-64/94), 
A Szerződések alkotmányosításáról szóló 2000. október 25-i állásfoglalás (HL C 197., 2001.7.12., 186. o., előadó: 
Olivier Duhamel; doc. A5-0289/2000), 
2 2 Az Európai Parlament az Európai Unió számára kialakított stratégiája keretében tartott kormányközi 
konferenciáról szóló 1990. március 14-i állásfoglalás (HL C 96., 1990.4.17., 114. o., előadó: David Martin; doc. A3-
047/90), 
Az Európai Parlament az Európai Unió számára kialakított stratégiája keretében tartott kormányközi konferenciáról 
szóló 1990. július 11-i állásfoglalás (HL C 231., 1990.9.17., 97. o., előadó: David Martin; doc. A3-166/90), 
Az Európai Parlament az Európai Unió számára kialakított stratégiája keretében tartott kormányközi konferenciákról 
alkotott véleményéről szóló 1990. november 22-i állásfoglalás (HL C 324., 1990.12.24., 219. o., előadó: David 
Martin; doc. A3-270/90), 
Az EMU és a politikai unió tárgyában összehívott kormányközi konferenciával kapcsolatos európai parlamenti 
véleményről szóló 1990. november 22-i állásfoglalás (HL C 324., 1990.12.24., 238. o., előadó: David Martin, doc. 
A3-281/90), 
Az EU-Szerződés működése az 1996-os kormányközi konferencia tükrében - Az Unió fejlesztésének megvalósítása 
(HL C 151., 1995.6.19., 56. o., előadók: Jean-Louis Bourlanges, David Martin; doc. A4-102/95), 
A kormányközi konferencia összehívásáról alkotott európai parlamenti véleményéről (i) szóló1996. március 13-i 
állásfoglalás, (ii) a vitacsoport munkájának értékelése és a Parlament prioritásainak tisztázása a közelgő 
kormányközi konferencia tükrében (HL C 96., 1996.4.1., 77. o., előadók: Raymonde Dury, Hanja Maij-Weggen; 
doc. A4-68/96), 
A Szerződések reformjának előkészítéséről és a következő kormányközi konferenciáról szóló 1999. november 18-i 
állásfoglalás (HL C 189., 2000.7.7., 222. o., előadók: Giorgos Dimitrakopoulos, Jo Leinen; doc. A5-0058/1999); 
A kormányközi konferencia összehívásáról szóló 2000. február 3-i állásfoglalás (HL C 309., 2000.10.27., 85. o., 
előadók: Giorgos Dimitrakopoulos, Jo Leinen; doc. A5-0018/2000), 
Az Európai Parlamentnek a kormányközi konferencián előterjesztendő javaslatairól szóló 2000. április 13-i 
állásfoglalás (HL C 40., 2001.2.7., 409. o., előadók: Giorgos Dimitrakopoulos, Jo Leinen; doc. A5-0086/2000), 
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állásfoglalásaira3, 

- tekintettel az Európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerződés tervezetének az Európai 
Konvent által, 2003. június 13-án és 2003. július 10-én, konszenzussal történő elfogadására, 
valamint a Konvent munkáját előkészítő és befejezését követő értékelő állásfoglalásaira4, 

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére, 

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság, a Fejlesztési 
Bizottság, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, a Költségvetési Bizottság, a Költségvetési 
Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és Monetáris Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság, az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság, a 
Mezőgazdasági Bizottság, a Halászati Bizottság, a Kulturális és Oktatási Bizottság, a Jogi 
Bizottság, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, a Nőjogi és Esélyegyenlőségi 
Bizottság, valamint a Petíciós Bizottság véleményére (A6-0000/2004), 

Mivel 

A.  az Európai Unió történelme során sikeresen létrehozta a szabadságon és a békén, a jóléten, a 
jog érvényesülésén és a biztonságon alapuló térséget, amely folyamatosan növekszik, 

B. az Európai Alkotmány tervezete egységes szerkezetbe foglalja ezeket a vívmányokat és 
kézzelfoghatóbbá teszi őket az európai polgárok és a külvilág számára, 

C. az alkotmánytervezet nagy része egységes szerkezetbe foglalja a meglévő és már ratifikált 
európai szerződések rendelkezéseit, de számos olyan intézményi újítást is magában foglal, 
amelyek az európai polgárok szempontjából lényegesnek tűnnek a 25 (vagy akár még több) 
tagállamot számláló Unió fenntartása és továbbfejlesztése céljából, 

                                                 
3 A kormányközi konferencia által 1985. december 16-17-én elfogadott Egységes Európai Okmányra vonatkozó 
európai parlamenti álláspontról szóló 1986. január 16-i állásfoglalás (HL C 36., 1986.2.17., 144. o., előadó: Altiero 
Spinelli, doc. A2-199/85), 
Az Egységes Európai Okmányról szóló 1986. december 11-i állásfoglalás (HL  C 07., 1987.1.12., 105. o., előadó: 
Luis Planas Puchades; doc. A2-169/86); 
A kormányközi konferenciák (Maastricht) eredményeiről szóló 1992. április 7-i állásfoglalás (HL C 125., 
1992.5.18., 81. o., előadók: David Martin, Fernand Herman; doc. A3-123/92); 
Az Amszterdami Szerződésről szóló 1997. november 19-i állásfoglalás (HL C 371., 1997.12.8., 99. o., előadók: 
Iñigo Méndez de Vigo, Dimitris Tsatsos; doc. A4-347/97); 
Az Európai Unió alapjogi chartájának kidolgozásáról szóló 2000. március 16-i állásfoglalás (HL C 377., 
2000.12.29., 329. o., előadók: Andrew Duff, Johannes Voggenhuber 
A Nizzai Szerződésről és az Európai Unió jövőjéről szóló 2001. május 31-i állásfoglalás (HL C 47. E, 2002.2.21., 
108. o., előadók: Iñigo Méndez de Vigo, António José Seguro; doc. A5-0168/2001); 
4 A Lakeni Európai Tanácsról és az Európai Unió jövőjéről szóló 2001. november 29-i állásfoglalás (HL C 153., 
2002.6.27., 310. o., előadók: Jo Leinen, Iñigo Méndez de Vigo; doc. A5-0368/2001); 
Az Európai Alkotmányt létrehozó szerződéstervezetről és a kormányközi konferencia összehívására vonatkozó 
európai parlamenti véleményről szóló 2003. szeptember 24-i állásfoglalás (HL C 77. E, 2004.3.26., 255. o., előadók: 
José María Gil-Robles Gil-Delgado, Dimitris Tsatsos; doc. A5-C299/2003´) 
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D. az alkotmánytervezet elképzelhetetlen lett volna az Európai Parlamentben  – annak első 
közvetlen választása óta eltelt húsz évben lezajlott előkészítő munka – majd az azt követően 
összehívott Európai Konvent nélkül, amelynek tagjai voltak európai parlamenti képviselők, 
nemzeti parlamenti képviselők, a kormányok képviselői és az Európai Bizottság, 

E. eredetileg az Európai Parlament által javasolt munkamódszer a Konvent, amely lehetővé tette 
az alkotmányos szövegek nyílt, átlátható és pluralista politikai folyamat során történő 
előkészítését, sikeresnek bizonyult, hiszen az azt követő kormányközi konferencia 
érintetlenül hagyta az alkotmánytervezet szövegének nagy részét, 

F. a kormányközi konferencián azonban néhány esetben a tervezet olyan változtatásairól 
állapodtak meg, amelyek egyáltalán nem tekinthetőek előnyösnek, mint például a Tanácsban 
a minősített többség meghatározásának összetettebbé tétele, 

G. az alkotmánytervezetnek az Európai Unió minden egyes nemzeti kormánya által történő 
elfogadása azt mutatja, hogy a tagállamok választott kormányai egyöntetűen úgy vélik, hogy 
ez az egyezség lehet jövőbeli együttműködésük alapja, 

H. az alkotmánytervezet nyilvános viták során bírálatok tárgyát képezte, amelyek azonban 
alaptalanok voltak, mivel elfogadott tény/egyértelmű, hogy az Alkotmány 

a) nem vezet központosított „szuperállam” létrehozásához, 

b) nem gyengíti az Unió szociális érzékenységét, hanem éppen ellenkezőleg, erősíti azt, 

c) figyelembe veszi Európa történelmi és szellemi gyökereit azáltal, hogy utal annak kulturális, 
vallási és humanista örökségére, 

I. sajnálatosnak tűnik, hogy a kormányközi konferencia a végső egyezség során nem jutott 
megállapodásra az alábbi kérdésekben: 

a) a minősített többségi szavazást kívánó területek kiterjesztése, 

b) a minősített többség kiszámításának egyszerűsítése, 

c) az Alkotmány jövőbeli felülvizsgálatára vonatkozó hatékonyabb egyszerűsített eljárás 
bevezetéséről szóló rendelkezés, 

d) egy külön jogalkotási Tanács felállítása, 

 

1. azt a következtetést vonja le, hogy az Európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerződés 
általánosságban véve egy jó kompromisszumot jelent, amely a meglévő szerződésekhez 
képest jelentős előrelépéshez vezet, ami kézzelfogható előnyöket hordoz magában az európai 
polgárok, az Európai Parlament mint az előbbiek demokratikus képviselete és az Unió 
intézményei számára, de a tagállamok, régióik és helyi önkormányzataik, így az egész 
Európai Unió számára is, 

 

Az Unió természetének és célkitűzéseinek világosabbá tétele 
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2. üdvözli azt a tényt, hogy az alkotmánytervezet világosabbá teszi a polgárok számára az Unió 
természetét és célkitűzéseit, valamint az Unió és a tagállamok közötti kapcsolatokat: 

a) az európai szerződések bonyolult sorozatát egyetlen olvashatóbb dokumentum váltja fel, 
amely felsorolja az Unió célkitűzéseit, hatásköreit és azok korlátait, 

b) hangsúlyt kap az Unió kettős legitimitása mint az államok és a polgárok uniója, 

c) az Unió értékei és célkitűzései, valamint a tevékenységét és a tagállamokkal fennálló 
kapcsolatait vezérlő irányelvek világosan meghatározásra kerülnek és az Unió politikáit 
polgárainak igényeihez igazítják, 

d) az egymást zavaróan átfedő „Európai Közösség” és „Európai Unió” egységes jogalannyá és 
szerkezetté válnak, 

e) az európai eszközök és terminológiájuk egyszerűbbé válnak, és a zsargont könnyebben 
érthető fogalmak váltják fel (pl. az európai rendeleteket európai törvényeknek, míg az 
európai irányelveket európai kerettörvényeknek hívják majd), amelyek a valóságot hívebben 
tükröző kifejezéseket használnak, 

f) az „egység a sokféleségben” hangsúlyozása, a tagállamok Alkotmány előtti egyenlőségének, 
valamint az alapvető politikai és alkotmányos szerkezetükben, beleértve a regionális és helyi 
önkormányzatokat is, rejlő nemzeti identitásának tiszteletben tartására vonatkozó 
kötelezettség, a hatáskör-átruházás elve (mely szerint az Unió csak a tagállamok által 
ráruházott hatáskörökben jár el), a szubszidiaritás, az arányosság és a tagállamok részvétele 
az Unió döntéshozatali rendszerében biztosítják, hogy az Unió soha nem lesz központosított, 
teljes hatalommal rendelkező „szuperállam”, 

g) az Unió jelképeinek elismerése javítja polgárainak az Unió intézményeire és azok 
működésére vonatkozó tudatosságát, 

h) a tagállamok közötti szolidaritási klauzula alapján a polgárok terrortámadások, illetve 
természetes vagy ember okozta katasztrófa esetén az Unió minden részéből támogatást 
várhatnak, 

 
Az Unió hatékonyságának javulása 

3. üdvözli azt a tényt, hogy az Alkotmány hatálybalépésével az Unió intézményei 
hatékonyabban tudják majd végezni feladataikat az alábbi előrelépéseknek köszönhetően: 

a) jelentősen nő azon területek száma, amelyekről a Tanácsban minősített többséggel szavaznak 
egyhangúság helyett, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy elkerüljük a fennakadásokat a 25 
vagy még több tagot számláló Unióban, 

b) az Európai Tanács elnöksége két és félévente fog változni a hathónapos rotációs rendszer 
helyett, 

c) csökkenni fog a Bizottság tagjainak száma, 

d) az Európai Unió külpolitikai főképviselőjének és a külső kapcsolatokért felelős biztosnak a 
tisztségét, amelyek gyakran kettősséghez és bonyodalmakhoz vezetnek, az egységes európai 
„külügyminiszteri” poszt váltja fel, amelynek betöltője a közös álláspont alá tartozó 
kérdésekben képviseli az Uniót, 
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e) az Európai Közösség által korábban élvezett jogi személyiségi státus átruházása az Európai 
Unióra növeli annak képességét a nemzetközi kapcsolatok terén való fellépésre és arra, hogy 
részt vegyen a nemzetközi megállapodásokban, 

f) erősödik az Unió azon képessége, hogy közös struktúrákat alakítson ki a védelmi politika 
területén, 

g) csökken az Európai Unió jogalkotási eszközeinek és az azok elfogadására vonatkozó 
eljárások száma; tisztázódik a különbség a jogalkotási és végrehajtó eszközök között, 

h) az Unió bel- és igazságügyekben tanúsított fellépése hatékonyabb eljárások útján zajlik majd, 
ami kézzelfogható fejlődést ígér a biztonsági és bevándorlási kérdések területén, 

i) számos egyéb ügyben könnyebbé válik a sikeres közösségi módszer alkalmazására 
vonatkozó határozathozatal, 

j) nagyobb mozgástér áll rendelkezésre a rugalmas megállapodásokhoz azokban az esetekben, 
amikor nem minden tagállam hajlandó vagy képes bizonyos politikákat egyidejűleg átültetni, 

 
A demokratikus felelősségre vonhatóság növekedése 

4. üdvözli azt a tényt, hogy a megnövekedett demokratikus felelősségre vonhatóság 
következtében a polgárok nagyobb mértékben fogják tudni ellenőrizni az Európai Unió 
fellépését, nevezetesen az alábbi előrelépéseknek köszönhetően: 

a) minden európai uniós jogszabály elfogadását a nemzeti parlamentek által történő vizsgálat 
fogja megelőzni és, néhány kivétellel, mind a nemzeti kormányok (az Európai Unió 
Tanácsában), mind a közvetlenül megválasztott Európai Parlament kettős jóváhagyására 
szükség lesz elfogadásukhoz, ami a parlamenti ellenőrzés más hasonló rendszerekben nem 
létező szintjét jelenti, 

b) a nemzeti parlamentek megfelelő időben meg fogják kapni az Európai Unió javaslatait 
ahhoz, hogy a tanácsi ülések előtt megvitathassák őket minisztereikkel és jogot kapnak arra 
is, hogy kifogásolják a jogalkotási tervezetet, amennyiben úgy érzik, hogy az túlmutat az 
Európai Unió hatáskörén, 

c) az Unió jogszabályainak nagyobb részénél az Európai Parlament a Tanáccsal egyenlő döntési 
jogkört kap, 

d) a Bizottság elnökét az Európai Parlament fogja választani, ezáltal közvetlen kapcsolatot 
teremtve az európai választások eredményével, 

e) az Európai Tanács által a Bizottság elnökével összhangban kinevezendő külügyminiszter 
elszámoltatható lesz mind az Európai Parlament, mind az Európai Tanács felé, 

f) az új költségvetési eljárás az Európai Unió kiadásainak mind a Tanács, mind az Európai 
Parlament által történő jóváhagyását megköveteli majd, így azok jelentős része, az 
úgynevezett „kötelező kiadások” többé nem képezik majd egyoldalú tanácsi döntések 
tárgyát, hanem teljes demokratikus ellenőrzés alatt állnak majd, 

g) az átruházott jogalkotási hatáskör és a végrehajtási hatáskör Bizottság által történő 
gyakorlását egy új rendszerben közösen fogja felügyelni az Európai Parlament és a Tanács, 
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ami lehetővé teszi, hogy bármelyikük visszahívja a Bizottság azon határozatait, amelyekkel 
nem értenek egyet, 

h) a Tanács ülése nyilvános lesz, ha jogalkotási ügyekben tanácskozik; 

i) az Alkotmány jövőbeli felülvizsgálatait illetően, az Európai Parlamentnek is lesz joga 
javaslatokat benyújtani, és a javasolt felülvizsgálatot konventnek kell megvizsgálnia, kivéve, 
ha a Parlament eltekint ennek szükségességétől, 

 
A polgárok jogainak fejlődése 

5. üdvözli azt a tényt, hogy a polgárok egyéni jogai erősödnek az alábbi előrelépéseknek 
köszönhetően: 

a) az Európai Unió jogában foglalt valamennyi rendelkezésnek és az Európai Unió intézményei 
által vagy az Európai Unió joga alapján végrehajtott valamennyi fellépésnek meg kell 
felelnie az alkotmánytervezetben rögzített alapvető jogoknak, feltéve, hogy ez nem sérti a 
tagállamok jogrendjét, 

b) új rendelkezések teszik lehetővé a polgárok és az őket képviselő egyesületek részvételét az 
Unió tanácskozásaiban, 

c) a polgároknak lehetőségük lesz javaslatokat benyújtani olyan ügyekben, amikor úgy vélik, 
hogy az Alkotmány végrehajtása érdekében az Unió jogi aktusára van szükség, 

d) nőnek a magánszemélyek lehetőségei arra vonatkozóan, hogy megvédjék jogaikat az európai 
bíróságok előtt, 

 
Összegzés 

6. támogatja az alkotmányos szerződést és felkéri a tagállamokat, hogy ratifikálják azt, 

7. bízik abban, hogy ez az Alkotmány olyan stabil keretet ad az Európai Unió jövőbeli 
fejlődéséhez, amely lehetővé teszi a további bővítéseket és hosszú ideig fenn fog maradni a 
kiigazítások lehetőségének fenntartásával, 

8. reméli, hogy az Európai Unió valamennyi állama abban a helyzetben lesz, hogy a ratifikálást 
2006 közepéig végrehajtsa, 

9. ismételten megerősíti azon kérését, hogy minden lehetséges erőfeszítést meg kell tenni annak 
érdekében, hogy az európai polgárok világos és tárgyilagos tájékoztatást kapjanak az 
alkotmánytervezet tartalmáról, 

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást és az Alkotmányügyi Bizottság jelentését 
a tagállamok nemzeti parlamentjeinek, a Tanácsnak, az Európai Bizottságnak és az Európa 
jövőjéről tanácskozó Konvent tagjainak, és biztosítsa, hogy a Parlament szolgálatai, beleértve 
a tájékoztatási irodákat is, mindenre kiterjedő tájékoztatást kapjanak az Alkotmányról és a 
Parlament arra vonatkozó álláspontjáról. 



 

PR\541990HU.doc 11/11 PE 347.119 

 HU 

 

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

