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INDOKOLÁS 

 
‘Nem vagyok híve a törvények és az alkotmány gyakori változtatásának, de a 

törvények és intézmények kéz a kézben kell, hogy haladjanak az emberi értelem 
fejlődéséért. Ahogy az előbbiek egyre felvilágosultabbá válnak az új felfedezések és 

új igazságok fényében és a véleményeknek a körülmények alakulása miatti változása 
révén, az intézményeknek is lépést kell tartaniuk az idővel. Akár azt is kérhetnénk, 

hogy egy felnőtt ember ugyanazt a kabátot hordja, mint gyermekkorában, ha azt 
kívánjuk, hogy a civilizált társadalom őrizze meg az elődök által ráhagyott 

rendszert.’ 
 

Thomas Jefferson 
 
I. Bevezetés 
 
1. Több mint fél évszázaddal ezelőtt a Schuman-nyilatkozat nagyratörő vállalkozást indított 
el: az évszázadokon át testvérgyilkos harcok által megosztott európaiak egyesítését egy közös 
cél érdekében. 
 
A siker az Európát a második világháború végén foglalkoztató három alapvető kérdés 
megoldásától függött: hogyan lehet legyőzni a kontinensünket érő legsúlyosabb katasztrófa 
gyökerét jelentő belső démonokat, hogyan lehetne visszaszerezni a világpolitika élvonalában 
betöltött szerepünket és hogyan lehet olyan gazdasági feltételeket kialakítani, amelyek 
biztosítják egy szilárd demokratikus rend túlélését. 
 
Az elmúlt öt évtized történelme sikertörténet. Európának sikerült megszilárdítania a 
szabadság, pluralizmus és tolerancia elvein alapuló politikai rendszert; kibékített egymással 
olyan országokat, amelyek egészen addig ellenségek voltak, ami a modern idők leghosszabb 
ideig tartó békéjét eredményezte; magas szintű anyagi jólétet és társadalmi előrehaladást 
biztosított az európaiaknak; elősegítette a szabadok Európáját az elnyomottak Európájától 
elválasztó vasfüggöny lebontását. Az európai integrációs folyamat mindezen eredményeinek 
nem szabad elfeledtetniük az igazi célokat: a modern Európa tényleges rákfenéjét jelentő 
nacionalista túlzásokat a múlt részévé tenni; megvédeni a demokráciát mint a pluralista 
társadalomban uralkodó eltérő vélemények rendszerét; és Európának erős, befolyásos hangot 
biztosítani eszméinek, értékeinek és érdekeinek megvédésére. 
 
Európa azonban nem ülhet a babérjain: a XXI. század elején jelentkező új kihívásokkal kell 
foglalkoznia, azaz az Unió szerepével a nemzetközi politikában, a globalizációval, a 
bővítéssel, az euróval, kontinensünk belső és külső biztonságával, a terrorizmussal, a 
bevándorlási hullámokkal, az oktatással, a technológiai fejlődéssel, a rasszizmussal, az 
idegengyűlölettel és a társadalmi kirekesztéssel. 
 
Az első európai közösség (a Szén- és Acélközösség: az 1951. április 18-i Párizsi Szerződés), 
amely hat nyugat-európai országot1 tömörített, létrehozása óta az európai integrációs folyamat 

                                                 
1 Belgium, Németország, Franciaország, Olaszország, Luxemburg és Hollandia. 
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mára 25 európai államra1 terjedt ki, míg hatóköre a Gazdasági Közösség és az Atomenergia-
közösség (Euratom) (az 1957. március 25-i Római Szerződés), majd ezt követően az Európai 
Unió (az 1992. február 7-i Maastrichti Szerződés) létrehozása révén új területeket foglal 
magában. 

2.  Az általános választójog alapján zajló első, 1979. évi európai választások óta a Parlament a 
később Európai Unióvá alakuló közösség demokratizálásán és munkájának hatékonyabbá és 
átláthatóbbá tételén fáradozott. Az Európai Uniót létrehozó szerződés tervezetének (amely 
előadója után „Spinelli-tervezet” néven ismert) 1985. február 14-i elfogadása révén a 
Parlament elindította azt a reformfolyamatot, amely folytatódott a következő 20 évben és az 
Egységes Európai Okmány2, a Maastrichti Szerződés3, az Amszterdami Szerződés4, a Nizzai 
Szerződés5 és most az Európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerződés6 
megszövegezéséhez vezetett. 
 
Az 1999-ben Alkotmányügyi Bizottsággá váló Intézményügyi Bizottsággal az élen a 
Parlament minden szakaszban aktív szerepet játszott az előkészítő megbeszéléseken és 
értékelte a különböző kormányközi konferenciák (KKK) eredményét7. 
 
Közvetlenül a folyamat kezdete óta támogatta az Európai Unió alkotmányos alapjának 
tisztázását és kiterjesztését, amely a sikeres bővítések után egyre sürgetőbb igénnyé vált, 
mivel azok veszélyeztethették az integrációs folyamat politikai szempontjait. 

                                                 
1 A kezdeti hatokhoz a következő országok csatlakoztak: Dánia, Írország és az Egyesült Királyság 1973-ban, 
Görögország 1981-ben, Spanyolország és Portugália 1986-ban, Ausztria, Finnország és Svédország 1995-ben, 
valamint a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, 
Szlovénia és Szlovákia 2004-ben. 
2Az 1986. február 17-i Luxemburgi Szerződés, amely 1987. július 1-én lépett hatályba. 
3 1992. február 7-én írták alá, 1993. november 1-jén lépett hatályba.  
4 1997. október 2-án írták alá, 1999. május 1-jén lépett hatályba 
5 2001. február 26-án írták alá, 2003. február 1-jén lépett hatályba. 
6 2004. október 29-én Rómában írják alá, ami megnyitja a nagyjából két évesre becsült ratifikálási folyamatot. 
7 Állásfoglalások a kormányközi konferenciák előkészületeiről és azok eredményének értékeléséről:  
- Egységes Európai Okmány 
  . 1984. február 14-i állásfoglalás: Spinelli-jelentés és szerződéstervezet (HL C 77., 1984.3.19., 33. o.) 
  . 1986. január 16-i és 1986 április 17-i állásfoglalások: Planas-jelentés (HL C 36., 1986.2.17., 144. o.) 
   (HL C 120., 1986.5.20., 96. o.) 
- Maastrichti Szerződés 
.  D. Martin jelentéséről szóló állásfoglalások 
 1990. március 14. (HL C 96., 1990.4.17., 114. o.), 
 1990. július 11. (HL C 231., 1990.9.17., 97. o.) 
 és 1990. november 22. (HL C 324., 1990.12.24., 219. o.) 
. 1992. április 7-i állásfoglalás: D. Martin-jelentés (HL C 125., 1992.5.18.,81. o.) 
- Amszterdami Szerződés 
. 1995. május 17-i és 1996. március 13-i állásfoglalások: D. Martin/Bourlanges-jelentés (HL C 151., 1995.6.19., 

56. o.) 
 Dury/Maij-Weggen-jelentés (HL C 96., 1996.4.1., 77. o.) 
. 1997. november 19-i állásfoglalás: Méndez de Vigo/Tsatsos-jelentés (HL C 371., 1997.12.8., 99. o.) 
- Nizzai Szerződés 
. 1999. november 18-i állásfoglalások a Dimitrakopoulos/Leinen jelentésről (HL C 189., 2000.7.7., 222 o.), 
 2000. február 3. (HL C 309., 2000.10.27., 85. o.) 
 2000. április 13. (HL C 40., 2001.2.7., 409. o.) 
. 2001. május 31-i állásfoglalás: Méndez de Vigo/Seguro jelentés (HL C 47. E, 2002.2.21., 108. o.). 
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A Parlament három távoli, de egymáshoz kapcsolódó célt tartott szem előtt: 
 
Először a Parlament maga az Európai Unió hatásköreinek és feladatainak tisztázására és 
szükség esetén erősítésére törekedett. A Parlament következetesen úgy érvelt, hogy az 
Uniónak a hatásköröket a „szubszidiaritás elve” alapján kell megkapnia és gyakorolnia, tehát 
azokat a feladatokat – de csak azokat a feladatokat – kell elvégeznie, amelyeket közös 
politikák révén hatékonyabban lehet végrehajtani, mintha a tagállamok külön-külön 
intézkednének. 
 
Másrészt a Parlament úgy érvelt, hogy az európai szinten végzett feladatokat hatékonyabban 
kell végrehajtani. Különösen kritikus hangot ütött meg a Tanácsban alkalmazott egyhangúság 
gyakorlatával kapcsolatban, azzal érvelve, hogy ha már megállapodás született abban, hogy 
bizonyos politikák közös irányítás alatt álljanak, nincs értelme vétójogot adni az Unió minden 
egyes államának. A Parlament szót emelt amellett is, hogy a Bizottság a már elfogadott 
politikák végrehajtása során megfelelő felügyelet mellett nagyobb szerepet kapjon. 
 
Harmadszor a Parlament az európai szintű demokratikus ellenőrzés és elszámoltathatóság 
javítása mellett tette le a voksot. A nemzeti parlamentek által a szerződések ratifikálása révén 
az Unióra átruházott feladatokat nem egyedül a Tanácsnak (tehát a nemzeti minisztereknek) 
kellene végeznie. A parlamenti hatáskörök nemzeti szintű csökkenését az európai szintű 
parlamenti hatáskörök növekedése révén kellene ellensúlyozni. 
 
Az Amszterdami és a Nizzai Szerződés által a tagállamok számának megkétszereződése révén 
fellépő kihívások tekintetében elért vegyes és egyértelműen nem kielégítő eredmények, 
valamint az Unió további mélyülése fényében egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az 
alapszerződések felülvizsgálatának bevett módszere már nem tud kielégítő választ adni az 
Európa fejlődése által felvetett kérdésekre. 
 
A Parlament már levonta ezt a következtetést és egyértelműen ki is fejtette 1997. november 
19-i állásfoglalásában (ahogy azt Ínigo Méndez de Vigo és Dimitris Tsatsos jelentése is 
magában foglalja, lásd 8. lábjegyzet), amely a Konvent 1999-ben, a Tanács soros német 
elnökségének kezdeményezésére elfogadott modelljében – amelyet először az Európai Unió 
alapjogi chartájának megszövegezése során alkalmaztak – kiteljesedő politikai ellenőrzési 
folyamat igazi kiindulópontja volt. 
 
3. Miután az egymást követő kormányközi konferenciák1 előkészületei során kereste a 
nemzeti parlamentekkel való együttműködés lehetőségét, először a Parlament javasolta2 az 

                                                 
1 Itt említést kell tenni a nemzeti parlamentek római „üléseiről” (Az Európai Közösségek Parlamentjeinek 
Konferenciája, 1990. november 27-30.), a Gazdasági és Pénzügyi Unióról és a Politikai Unióról szóló 
kormányközi konferenciákkal párhuzamosan tartott intézményközi konferenciákról, amelyek a Maastrichti 
Szerződés tervezetének megalkotásában teljesedtek ki, a Parlament képviselőinek részvételéről a vitacsoport 
munkájában az amszterdami kormányközi konferencia előtt, amit magának a kormányközi konferenciának az 
eljárásába történő bevonásuk követett és végül megfigyelőként történő részvételükről a nizzai kormányközi 
konferenciát előkészítő csoportban. 
2 2000. október 25-i állásfoglalás (Olivier Duhamel jelentése a Szerződések alkotmányosításáról), amelyet 
megerősített a 2001. május 31-i állásfoglalás (Méndez de Vigo/Seguro-jelentés a Nizzai Szerződés 
[értékeléséről] és az Európai Unió jövőjéről) 
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Európai Unió alapjogi chartájának kidolgozása1 során alkalmazott precedens alapján egy, a 
tagállamok állam- és kormányfői, a nemzeti parlamentek, az Európai Parlament és a Bizottság 
képviselőiből álló Konvent összehívását, melynek munkájába teljes jogú tagként bevonták a 
tagjelölt államok kormányainak és parlamentjeinek képviselőit is. Ez a Konvent (elnök: 
Valéry Giscard d’Estaing, alelnökök: Giuliano Amato és Jean-Luc Dehaene) azt a feladatot 
kapta, hogy dolgozzon ki egy előzetes alkotmánytervezetet, amely az ezt követő kormányközi 
konferencia munkájának alapjául szolgált.  
 
Az alapjogi chartát tárgyaló Konvent sikere megnyitotta az utat egy hasonló konvent 
felállításához, amely az új kormányközi konferencia munkáját készítette elő, mivel a chartát 
tárgyaló Konvent jól működött és bebizonyította, hogy képes olyan szövegtervezetet 
készíteni, amely valószínűleg elnyeri az állam- és kormányfők jóváhagyását. A Konvent 
nyíltsága és átláthatósága, továbbá vitáinak minősége megkönnyítette a konszenzus elérésére 
irányuló törekvéseket azáltal, hogy mindenekelőtt valamennyi képviselőnek lehetőséget adott 
arra, hogy kifejtse saját véleményét, illetve azután megértse a többi képviselő véleményét. 
 
Az Európa jövőjéről tárgyaló Konvent megerősítette, hogy ezen módszer kiválasztása bölcs 
döntés volt, mivel 16 hónapi munka után elő tudott terjeszteni egy közös megegyezésen 
alapuló szöveget, amely heves viták során alakult ki és a civil társadalommal folytatott szoros 
párbeszéd eredményeit is magában foglalta. 
 
Saját részéről a Parlament – az Alkotmányügyi Bizottság munkáján keresztül – jelentős hatást 
gyakorolt az alkotmányos szerződés tervezetére2, amelynek csak nagyon kevés rendelkezését 
                                                 
1 Egy ilyen charta, amely ma az alkotmánytervezet II. részét alkotja, elfogadásának ötletét először a Tanács 
német elnöksége vetette fel, amely az Európai Tanács 1999. június 3-4-i kölni ülésén biztosította annak 
elfogadását. A charta megszövegezésének módszerét az Európai Tanács akkori ülésén rögzítették, majd a 
következő, 1999. október 15-16-i tamperei ülésen tisztázták. Elhatározták, hogy létrehoznak egy „testületet” – 
amelyet később „Konventnek” neveztek el – az Európa jövőjéről tanácskozó Konvent négy fő résztvevője, de a 
tagjelölt államok bevonása nélkül. 
2 2000. március 16-i állásfoglalás: Duff/Voggenhuber-jelentés az Európai Unió alapjogi chartájának tervezetéről 

(HL C 377., .2000.12.29., 329. o.) 
. 2000. november 14-i határozat: Duff/Voggenhuber-jelentés az Európai Unió alapjogi chartájának 

tervezetének elfogadásáról (HL C 223., 2001.8.8., 74. o.) 
. 2002. október 23-i állásfoglalás: Duff-jelentés az Európai Unió alapjogi chartájának hatásáról és jövőbeli 

státusáról (HL C 300. E, 2003.12.11., 432. o.) 
. 2001. november 29-i állásfoglalás: Leinen/Méndez de Vigo-jelentés az Európai Tanács laekeni üléséről és 

az Unió jövőjéről (HL C 153., 2002.6.27., 310(E) o.) 
. 2001. október 25-i állásfoglalás: Poos-jelentés a Tanács reformjáról (HL C 112., 2002.5.9., 317(E). o.) 
. 2002. március 14-i állásfoglalás: Carnero González-jelentés az Európai Unió jogi személyiségéről (HL C 

47., 2003.2.27., 594(E). o.) 
. 2002. február 7-i állásfoglalás: Napolitano-jelentés az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti 

kapcsolatokról az európai integráció során (HL C 284., 2002.11.21., 322(E). o.) 
. 2002. május 16-i állásfoglalás: Lamassoure-jelentés a hatáskörök megosztásáról az Európai Unió és a 

tagállamok között (HL C 180., 2003.7.31., 493(E). o.) 
. 2002. december 17-i állásfoglalás: Bourlanges-jelentés a jogszabályok tipológiájáról és a jogalkotás 

hierarchiájáról az Európai Unióban (HL C 31., 2004.2.5., 126. o.) 
. 2003. január 14-i állásfoglalás: Napolitano-jelentés a regionális és helyi önkormányzatok szerepéről az 

európai integráció során (HL C 38. E, 2004.12.2., 167. o.) 
. 2003. szeptember 24-i állásfoglalás az Európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerződés tervezetéről és az 

Európai Parlamentnek a kormányközi konferencia összehívásáról szóló véleményéről (HL C 77. E, 
2004.3.26., 255. o.). 
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módosította a kormányközi konferencia. Ezen a kormányközi konferencián először fordult 
elő, hogy a Parlamentet teljes mértékben bevonták a tárgyalásokba, elnöke, Pat Cox és két 
képviselője, Ínigo Méndez de Vigo, akit később Elmar Brok váltott fel, és Klaus Hänsch 
személyében. 
 
II. Milyen szempontból jelent előrelépést az új alkotmányos szerződés a hatályban 

lévő szerződésekhez, így a meglévő közösségi vívmányokhoz képest?  
 
Az Európai Unió számára javasolt új Alkotmány a jelenlegi alkotmány (azaz a jelenleg 
valójában alkotmányként szolgáló, egymást átfedő alapszerződések) számos jelentős 
reformját és javítását foglalja magában. Természetesen olyan egyezségről van szó, amely 
számos tekintetben óvatos. De ugyanakkor olyan egyezség, amely Európát előre viszi, 
amelyet az Európai Konventben folytatott hosszú nyilvános és pluralista viták során sikerült 
elérni és mind a 25 tagállam kormánya jóváhagyta – ezen tények mindegyike ésszerűvé teszi, 
hogy ez jelentse a jövőbeli európai együttműködés alapját. 
 
1. Az Unió alkotmányos szerződése 
 
1.1. Időnként felmerül az a kérdés, hogy az új dokumentum alkotmány vagy szerződés-e. 

El kell kerülni a meddő vitát egy olyan kérdésben, ami nem más mint elterelő művelet: 
nem lehet kétségbe vonni, hogy formai szempontból a dokumentum szerződés, 
amelyet az alapszerződések felülvizsgálatára vonatkozó, hatályban lévő szabályok 
szerint fognak elfogadni és ratifikálni. Nem létezik egyéb lehetséges eljárás. 
Természeténél és lényegénél fogva azonban ez a szerződés igazi alkotmányt hoz létre. 

 
1.2. Az alkotmányos szerződés meghatározza az Európai Unió (EU) fellépéseinek 

természetét és az ezeket a fellépéseket vezérlő értékeket és elveket; leírja az Unió 
hatásköreit; meghatározza, hogy az EU-nak milyen intézményei lesznek, körvonalazza 
annak jogalkotási eljárásait; meghatározza a polgárok EU-val szembeni jogait; 
meghatározza a saját felülvizsgálatára vonatkozó szabályokat, stb. Ez egy alkotmány 
szerepe: meghatározni a hatalom gyakorlásának feltételeit és korlátait a politikai 
egység és a polgárok jogainak védelme tekintetében.  

 
1.3. A meglévő szerződések jelentős mértékben ellátták ezt a feladatot: az Uniónak már 

volt alkotmánya, csakúgy, mint bármely más politikai egységnek, ami az azt létrehozó 
szerződésekből származott. A szerződések egyszerűsítése és érthetőbbé tétele, és 
különösen hivatalos formába öntése révén lényeges lépés történt a rendszer tisztázása 
érdekében azzal a céllal, hogy a polgárok számára átláthatóbbá és érthetőbbé váljék.  

 
1.4. Ezen az alapon és az egyes körökben hangoztatott félelmek ellenére az Unió 

alkotmánnyal való ellátása semmiképpen nem azt jelzi, hogy megtettük az első lépést 
egy központosított „szuperállam” létrehozása felé, ami elkerülhetetlenül megkongatná 
a lélekharangot a nemzetállamok felett és visszavonhatatlanul megváltoztatná az 
Európai Unió természetét (számos példa van olyan nemzetközi intézményekre, 
amelyek alapító okirata joggal tekinthető alkotmánynak, beleértve a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezetet (ILO), az Egészségügyi Világszervezetet (WHO), vagy egy 
kevésbé gyakran idézett példát említve, az Egyetemes Postaegyesületet (UPU)). 
Valójában ennek az ellenkezője igaz: jelenlegi formájában az Alkotmányról még az is 
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elmondható, hogy hivatalos védelmet nyújt a tagállamoknak és az uniós polgároknak a 
túl messzire nyúló közösségi intézkedésekkel szemben. 

 
1.5. Jogosan lehet amellett érvelni, hogy az alkotmányos szerződés III. részét alaposan 

felül kellett volna vizsgálni, és hogy rendelkezései természetüket tekintve nem igazán 
alkotmányosak, túl részletesek és egy igazi alkotmányban nem lenne helyük. A 
Konventre ruházott hatáskör erre a feladatra nem terjedt ki. Mindazonáltal az 
egyszerűsítés foka azonnal szembetűnő: valamennyi rendelkezés egyetlen átfogó és 
strukturált dokumentumban jelenik meg és a kifejezetten az „alkotmányos” 
szempontokra összpontosító I. és II. rész puszta elolvasása elég ahhoz, hogy a 
nyilvánosság tagjai egyértelmű és világos áttekintést kapjanak az Unió politikai 
valóságáról és jogaikról.  

 
1.6. A III. rész hossza az alapja annak a kritikának, hogy az Alkotmány túl részletes és 

összetett, ha például az USA alkotmányához hasonlítjuk. Ez azért van, mert a III. rész 
a korábbi szerződésekhez hasonlóan részletesen kifejti az EU fellépésének 
célkitűzéseit minden egyes politikai területre vonatkozóan, és ezáltal korlátozza is 
azokat. Az EU intézményei nem kapnak „üres csekket”, azaz nem működhetnek 
korlátok nélkül minden politikai területen. 

 
2. Egyetlen jogalany: az Európai Unió 
 
2.1. Az átláthatóság és az európai projekt polgárok számára való érthetősége tekintetében 

kulcsfontosságú előrelépés volt a különböző szerződések egyesítése egyetlen 
dokumentumban, valamint attól a nagyon bonyolult helyzettől, amely számos egymást 
átfedő jogalanyt (Európai Unió, Európai Közösség) foglalt magában, az egységes 
jogalany, az Európai Unió irányába történő átmenet, amely (egységes) jogi 
személyiséggel rendelkezik a nemzetközi színtéren, ami növeli az Unió 
tevékenységének hatékonyságát és láthatóságát azon a szinten. Ugyanakkor a 
hárompilléres szerkezet [közös kül- és biztonságpolitika (KKBP), bel- és igazságügy 
(IB) és a Közösség] eltűnt; mindhárom beleolvadt az Unió egységes szerkezetébe, 
egységes nemzetközi kerettel és a közösségi módszer horizontális alkalmazásával, az 
egyetlen kivételt a közös kül- és biztonságpolitika jelenti (beleértve a védelmet), ahol 
sajátos döntéshozatali eljárások maradnak hatályban, ahogy azt ezen politika sajátos 
természete indokolja.  

 
Röviden szólva tehát az Alkotmány egységes Szerződést és egységes jogalanyt, az 
Európai Uniót1 kínálja nekünk.  

                                                 
1 Meg kell jegyezni, hogy az Euratom-Szerződést nem érinti az Alkotmány, bár egyes rendelkezéseit módosította 
az Euratom-Szerződés módosításáról szóló jegyzőkönyv azzal a szándékkal, hogy összhangba hozza őket az 
Alkotmány szövegével. Ezenkívül figyelembe kell venni, hogy az alkotmányos szerződést zavaró számú 
jegyzőkönyv, melléklet és nyilatkozat egészíti ki. Valójában 36 jegyzőkönyv (amelyek közül 29 már korábban is 
hatályban volt, mint a schengeni egyezmény, míg nyolc új és olyan kérdéseket érint, mint a nemzeti parlamentek 
szerepe, a szubszidiaritás és arányosság elvei, az intézményeket érintő átmeneti rendelkezések, strukturált 
állandó védelmi együttműködés stb.), két melléklet (már létezőek, a mezőgazdasági termékek jegyzékét és az 
országok és tengerentúli területeket érintik) és 46 nyilatkozat. Hivatalosan ezeket a jegyzőkönyveket is 
ratifikálnia kell minden tagállamnak és ugyanolyan jogi erővel bírnak, mint az alkotmányos szerződés. Ezzel 
ellenkezőleg a nyilatkozatok jogilag nem kötelezőek és a tagállamoknak nem kell ratifikálniuk őket.  
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2.2. Az Alkotmány kiemelkedő helyen (I-8. cikk) meghatározza az Unió jelképeit, azaz a 

zászlót (kék alapon tizenkét arany csillag alkotta kör), a himnuszt (Beethoven 
Örömódája), a jelmondatot (Egység a sokféleségben), a pénznemet (az euró) és az 
Európa-napot (május 9.). Ezeknek a jelképeknek az a céljuk, hogy a polgárok 
szorosabban azonosulhassanak a Közösséggel és erősödjön egy közös sorssal 
megáldott Közösséghez való tartozásuk érzése. 

 
3.  Az Unió értékeinek, alapelveinek és célkitűzéseinek egyértelmű meghatározása 
 

Nagy jelentőséggel bír, hogy az Alkotmány olyan cikkekkel kezdődik, amelyek 
meghatározzák az Unió természetét és azokat az értékeket és elveket, amelyeken 
alapul, valamint a fellépése során követni szándékozott célkitűzéseket. 

 
3.1. Az Alkotmány nyitó cikke szentesíti az Unió kettős legitimitását, ami tükrözi Európa 

polgárainak és államainak akaratát. A múlthoz tartozó egyéb eszmék elutasításával és 
a polgárok eszméjének támogatásával az Alkotmány az egyénre helyezi a hangsúlyt, 
azaz a férfiakra és a nőkre, akiknek jogaik és kötelezettségeik vannak azáltal, hogy 
egy tagállam állampolgárai és akik ezen tény következtében élvezik azokat a további 
jogokat, amelyeket európai uniós polgárságuk kínál számukra. 

 
Az Alkotmány 1. cikke meghatározza az európai integrációs folyamat alapelveit: a 
tagállamok hatásköröket ruháznak az Unióra közös célkitűzéseik elérése érdekében. 
Európai szinten az Unió összehangolja az e célkitűzések megvalósítására irányuló 
tagállami politikákat; az Unió intézményei gyakorolják a ráruházott hatásköröket. 
Ugyanakkor az Unió vállalja, hogy tiszteletben tartja a tagállamok nemzeti identitását, 
azaz nemzeti politikai felépítésük lényeges elemeit. Ilyen módon az Unió 
kinyilvánítja, hogy tiszteletben tartja az egyes tagállamok által a földrajzi 
hatalommegosztással – például a regionális vagy helyi önkormányzatok közötti 
felosztással –, a közrend fenntartásával és a nemzeti biztonság megőrzésével 
kapcsolatban hozott döntéseket. Végül az Alkotmány meghatározza az Unió és 
tagállamai közötti lojális együttműködés alapelvét, amelynek célja a közös 
célkitűzések elérése. 

 
Az Európai Unió alkotmányos alapjait szilárdan meg kell vetni: azok az értékek 
forognak kockán, amelyek az Unió intézményeinek valamennyi fellépését 
megalapozzák és vezérlik.  

  
3.2. Az Alkotmány 2. cikkével összhangban az egész európai integrációs folyamat az 

emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a 
jogállamiság, valamint az emberi jogok, köztük a kisebbségekhez tartozó személyek 
jogai tiszteletben tartásának értékein alapul. Ezek az értékek továbbá 
referenciakövetelményeket jelentenek a jövőbeli bővítésekkel kapcsolatban is és 
alapot adhatnak szankciók kivetésére olyan tagállamokkal szemben, amelyek tartósan 
súlyosan megsértik őket.  

  
Ezeken az értékeken kívül az Unió a fellépéseit vezérlő elveken alapul: a pluralizmus, 
a megkülönböztetésmentesség, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás és a nők és 
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férfiak közötti egyenlőség. 
 

Végül az Unió politikai célokat követ, olyan célokat, amelyek indokolják létezését és 
amelyeket az alábbiakban lehet összefoglalni: a béke, az általa vallott értékek és népei 
jólétének előmozdítása. Ezek az Alkotmány 3. cikkében öltenek tényleges alakot az 
Unión belül és külső kapcsolatai során alkalmazott politikai, gazdasági és  társadalmi 
célkitűzések formájában. 

  
Ennek megfelelően belső szinten az Unió polgárai számára a szabadság, a biztonság és 
a jog érvényesülésén alapuló térséget kínál, valamint egy szabad és tisztességes 
versenyen alapuló belső piacot. Európa fenntartható fejlődéséért munkálkodik, amely 
kiegyensúlyozott gazdasági növekedésen és árstabilitáson, magas versenyképességű, 
teljes foglalkoztatottságot és társadalmi haladást célul kitűző szociális piacgazdaságon 
alapul, amely a környezet minőségének magas fokú védelmével és javításával párosul. 
Elősegíti a tudományos és műszaki haladást. Végül küzd a társadalmi kirekesztés és 
megkülönböztetés ellen, és előmozdítja a társadalmi igazságosságot és védelmet, a 
nők és férfiak közötti egyenlőséget, a nemzedékek közötti szolidaritást és a gyermekek 
jogainak védelmét. Előmozdítja a gazdasági, a társadalmi és a területi kohéziót, 
valamint a tagállamok közötti szolidaritást. Tiszteletben tartja saját kulturális és nyelvi 
sokszínűségét, és biztosítja Európa kulturális örökségének megőrzését és tovább 
gyarapítását. 

  
Nemzetközi szinten az Unió hozzájárul a békéhez, a biztonsághoz, a Föld fenntartható 
fejlődéséhez, a népek közötti szolidaritáshoz és kölcsönös tisztelethez, a szabad és 
tisztességes kereskedelemhez, a szegénység felszámolásához és az emberi jogok, 
különösen pedig a gyermekek jogainak védelméhez, továbbá a nemzetközi jog szigorú 
betartásához és fejlesztéséhez, így különösen az Egyesült Nemzetek Alapokmányában 
foglalt alapelvek tiszteletben tartásához. 

  
Ezek a célkitűzések tehát egy olyan alapvető politikai programot jelentenek, amely az 
Unió létrehozásának forrását képezte. Az Unió kötelessége, hogy e célkitűzéseket a 
megfelelő eszközökkel, az Alkotmányban ráruházott hatáskörök keretén belül kell 
megvalósítsa. 

 
Az értékek és alapelvek így az Unió etikai alapját képezik, egy olyan alapot, amely az 
Alkotmány II. részében található alapjogi chartában ölt gyakorlati alakot. Az Unió 
létezését a neki tulajdonított célkitűzések indokolják, és ezek húzódnak meg a 
tagállamok azon döntése mögött, hogy létrehozzák az Uniót. Ezek vezérlik fellépését 
minden területen. Bár az ezen cikkekben meghatározott értékek, alapelvek és 
célkitűzések nem teljesen újak, közülük néhányat még soha nem nyilvánítottak ki 
egyértelműen, nem kodifikálták és rendszerezték őket. Ez a fajta kodifikálás jellemzi 
az Alkotmányt és fontos lépést jelent afelé, hogy a polgárok egyértelmű, nagy 
mértékben szimbolikus betekintést nyerjenek abba, hogy az Uniót pontosan mi 
jellemzi. 

 
3.3. Ebben az összefüggésben hangsúlyozni kell, hogy a kormányközi konferencia 

lényegében a Konvent által elfogadott szöveget követte és csak apró változtatásokat 
eszközölt, amelyeket a Parlament kész volt támogatni: a kisebbségekhez tartozó 
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személyek jogainak hozzáfűzése az értékek felsorolásához, a nők és férfiak közötti 
egyenlőség beillesztése a szövegbe, az „árstabilitás” hozzáadása az Unió 
célkitűzéseihez a „magas versenyképességű, teljes foglalkoztatottságot és társadalmi 
haladást célul kitűző szociális piacgazdaság” mellett. 

 
 
4. Polgárok az európai integrációs folyamat szívében: az alapjogi charta belefoglalása az 

Alkotmányba 
 
4.1. Az alapjogi charta belefoglalása az Alkotmány II. részébe azon tény teljes mértékű 

elismerését jelzi, hogy a polgárok állnak az európai integrációs folyamat szívében. A 
belefoglalás következtében a charta kötelező jogi erőre emelkedett: mind a vonatkozó 
hatáskörük keretében eljáró európai intézményekre, mind a tagállamokra nézve 
kötelező, de csak akkor, ha a közösségi jog végrehajtójaként működnek. Így a 
polgárok számára további védelmet jelent az Unióval szemben.   

 
 Ez semmiképpen nem azt jelzi, hogy a polgárok számára az egyes nemzeti 

alkotmányok által saját államukkal szemben biztosított alapvető jogok védelme 
megkérdőjeleződne, vagy hogy a hatáskörök titokban átruházásra kerülnének az 
Unióra, az egyes kritikusok által hangoztatott azon vádak ellenére, hogy az Unió ilyen 
módon gazdasági és társadalompolitikai iránymutatásokat erőltethet a tagállamokra. 
Az Alkotmányban foglalt azon állítás, hogy a charta az uniós jog alkalmazási körét 
nem terjeszti ki az Unió hatáskörein túl, továbbá nem hoz létre új hatásköröket vagy 
feladatokat az Unió számára, és nem módosítja az Alkotmány egyéb részeiben 
meghatározott hatásköröket és feladatokat (II-111. cikk), különösen egyértelmű ebben 
a tekintetben. 

 
Egyes tagállamoknak a chartában elismert szociális és gazdasági jogok hatásaival 
kapcsolatos félelmei azonban arra késztették a kormányközi konferenciát, hogy 
további védelmet biztosítsanak a Konvent által már korábban meghatározottakon kívül 
azzal a szándékkal, hogy megakadályozzák az Unió hatásköreinek nem kívánt 
kibővítését. Ennek a lépésnek, amely látszólag figyelmen kívül hagy az európai 
alkotmányos jogban bevett doktrínákat, a jogi szükségessége nem egyértelmű; 
mindazonáltal elfogadható, hiszen a charta jogi hatályát nem kérdőjelezi meg. 

 
4.2. A chartában meghatározott jogok általában az Unió által már korábban elismert és a 

tagállamok alkotmányos hagyományaiból vagy az Emberi Jogok Európai 
Egyezményéből származó alapvető jogoknak felelnek meg. A lényeg az, hogy ezeket a 
jogokat részletesen, a polgárok számára könnyen érthető módon kell meghatározni, és 
egyértelműen ki kell nyilvánítani, hogy az Uniónak tiszteletben kell tartania őket. Ez 
csak erősíti a polgárok és Uniójuk közötti kapcsolatot. 

 
4.3. A charta belefoglalása az Alkotmányba rögtön az Alkotmány nyitó oldalain 

megjelenik azáltal, hogy az alapvető jogoknak és az uniós polgárságnak saját külön 
címet szentelnek. További lépés az alapvető jogok uniós szintű védelme felé az a 
kikötés, hogy az Unió csatlakozik az emberi jogok és alapvető szabadságok 
védelméről szóló európai egyezményhez (amelynek valamennyi tagállam aláírója), 
ahogy azt a Parlament már régóta javasolja. Ez az Európa Tanáccsal kötendő 
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megállapodást feltételez. A megállapodás megkötésével kapcsolatos döntést minősített 
többséggel kell majd elfogadni a Parlament jóváhagyása után. 

 
4.4. Az Alkotmány további olyan részeit lehetne idézni, amelyek a polgárok azon jogait 

erősítik, hogy részt vegyenek az európai politikai folyamatban (mint például a 
polgárok jogalkotási kezdeményezési joga, avagy a polgári kezdeményezések: I-47. 
cikk (4) bekezdés), vagy amelyek jogaik törvényes védelmének növelését segítik elő 
azáltal, hogy megkönnyítik a Bírósághoz való fordulást. 

 
A Parlament csak üdvözölni tudja ezeket a lényeges lépéseket, amelyek az EU 
átalakítását szolgálják az államok és polgárok igazi uniójává. 

 
5. Az Unió hatásköreinek egyértelmű és könnyen érthető meghatározása: 
 
5.1. Az egyik legfontosabb kérdés, amire az új alkotmányos szövegnek választ kellett 

adnia, az volt, hogy „ki mit csinál?” Európában. Ennek tisztázása lényeges ahhoz, 
hogy a polgárok rendesen megértsék a politikai felelősség megoszlását európai 
szinten. Ezenkívül további védelmet kínál azoknak, akik az Unió túlzott 
beavatkozásától félnek. 

 
5.2. A kérdés tisztázása céljából az Alkotmány meghatározza az Unió hatásköreit, három 

kategóriába osztva azokat, amelyek mindegyike különböző jogállást igényel és 
különböző szintű közösségi beavatkozást jelent: az Unió kizárólagos hatáskörei; a 
tagállamokkal megosztott hatáskörök; és a tagállamok fellépésének támogatása vagy 
kiegészítése. Sajátos természete révén a közös kül- és biztonságpolitika és a gazdaság- 
és foglalkoztatáspolitika összehangolása sajátos rendelkezéseket igényel, amelyek a 
három kategórián kívül esnek (vö. I. melléklet). 

 
 Az Unió hatásköreinek ez a meghatározása összhangban van a hatáskörök 

megosztására vonatkozó alapelvvel, azaz az Unió csak azokat a hatásköröket 
gyakorolhatja, amelyet a tagállamok ráruháztak az Alkotmányban azzal a céllal, hogy 
el tudják érni az abban meghatározott célkitűzéseket. Ez az alapelv önmagában elég 
ahhoz, hogy elhárítsa a központosított szuperállam veszélyét, mivel magában foglalja 
azt, hogy az összes többi hatáskör a tagállamoknál marad, kivéve azokat az eseteket, 
amikor azok átruházzák őket az Unióra. 

 
5.3. Az Alkotmány nem növeli az Unió hatásköreit: a kevés „új” hatáskör lényegében 

azoknak a területeknek felel meg, amelyeken az Unió már egyébként is fellépett az 
EK-Szerződés 308. cikke szerint, és amelyeket egyértelműbben meghatároztak az 
Alkotmányban. A III. részben eszközölt változások lényegében azt az igényt tükrözik, 
hogy a rendelkezéseket összhangba hozzák az I. részben megállapított új 
döntéshozatali eljárásokkal és új jogi eszközökkel. 

 
5.4. Ezenkívül az Alkotmány megerősíti azt a követelményt, hogy az Unió tartsa be a 

szubszidiaritás és az arányosság elveit hatásköreinek gyakorlása során; ennek 
figyelemmel kísérése már a tagállamok kormányainak, a Tanácsnak és a Parlamentnek 
a feladata. Bár az Alkotmányban foglalt ezen elvek meghatározása megegyezik a 
hatályban lévő szerződésekben szereplőkkel, a szubszidiaritás és az arányosság 
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elveinek alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv új mechanizmusokról rendelkezik ezen 
alapelvek betartásához, különösen azáltal, hogy erősíti a nemzeti parlamentek 
szerepét. 

 
5.5. Az utóbbiak mindenekelőtt jogot szereznek arra, hogy a Bizottság minden jogalkotási 

javaslatáról idejében értesüljenek, és ezek megfelelően alátámasztásra kerüljenek, ami 
a szubszidiaritás és arányosság elveinek való megfelelést illeti. Ez a rendelkezés 
lehetővé teszi, hogy a nemzeti parlamentek hatékonyabban gyakorolják a nemzeti 
szinten élvezett jogaikat, és különösen növeli azok képességét kormányaiknak a 
Miniszterek Tanácsában folytatott tevékenysége befolyásolására. Továbbá, ami 
különösen a szubszidiaritás elvét illeti, a javaslat továbbításától számított hat héten 
belül a nemzeti parlamentek közvetlenül az Unió intézményeihez fordulhatnak –  
amelyeknek megfelelő módon foglalkozniuk kell velük – olyan véleményekkel, 
amelyekben ismertetik azokat az okokat, amiért úgy gondolják, hogy a javaslat nem 
felel meg a szubszidiaritás elvének. A „korai előrejelző” mechanizmus még azt is 
megköveteli, hogy a Bizottság felülvizsgálja a javaslatát, amennyiben a nemzeti 
parlamentek egyharmada úgy véli, hogy a szóban forgó javaslat nincs összhangban a 
szubszidiaritás elvével. 

 
 Végül ugyanez a jegyzőkönyv azt a lehetőséget is felajánlja a tagállamoknak, hogy – 

amennyiben nemzeti jogrendszerük ezt lehetővé teszi – a Bíróság előtt keresetet 
indítsanak a jogalkotási aktus ellen nemzeti parlamentjük vagy annak egyik kamarája 
nevében, ha az megsérti a szubszidiaritás elvét. A Régiók Bizottsága szintén 
keresetindítási joggal rendelkezik az olyan jogalkotási aktusok tekintetében, amelyek 
elfogadásához az Alkotmány rendelkezései szerint vele konzultálni kell. 

 
 Ezek a mechanizmusok további védelmet jelentenek az Unió hatásköreinek esetleges 

rosszhiszemű gyakorlásával szemben és lehetővé teszik a közösségi jogalkotás 
mélyebb, demokratikus ellenőrzését. 

 
5.6. Ahhoz, hogy teljes képet kapjunk az ezen hatáskörök alkalmazására szolgáló sajátos 

módszerekről, a meghatározást az Alkotmány III. részében szereplő sajátos 
rendelkezésekkel együtt kell olvasni. Ugyanilyen igaz azonban az is, hogy az I. rész 
puszta elolvasása az európai polgárok számára meglehetősen világos betekintést nyújt 
abba, hogy ki mit csinál Európában. Ez lényeges fejlődést jelent az átláthatóság 
tekintetében. 

 
5.7. További üdvözlendő vonás, hogy az Alkotmány ellátja a rendszert a szükséges 

mértékű rugalmassággal azáltal, hogy a jelenlegi 308. cikkhez hasonló klauzulát iktat 
be, amely lehetővé teszi, hogy szükség esetén a Tanács intézkedéseket fogadjon el 
azokon a területeken, amelyeken az Unió nem rendelkezik hatáskörrel. Ez a 
rugalmassági klauzula teljes védelmet kínál a tagállamoknak: döntéshozatal 
egyhangúsággal, a klauzulát csak az Alkotmányban foglalt célkitűzések 
megvalósítására lehet használni; a végrehajtási eljárás demokratikusabbá válik azáltal, 
hogy a Parlament jóváhagyásához kötött és a döntéshozatal előtt megfelelő időben 
értesíteni kell a nemzeti parlamenteket. 
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6. Az intézményi keretek átalakítása egy erősebb, demokratikusabb és átláthatóbb Unió 
érdekében 
 
Az uniós intézményekkel kapcsolatos változások jelentették az egyik alapvető kérdést, 
amelyet az alkotmánynak rendeznie kellett azok megfelelő működésének biztosítása 
érdekében a bővítés nyomán kialakult helyzetben, annál is inkább, mert az Unió intézményi 
szervezete ötven éve alapvetően ugyanazokon a struktúrákon alapul annak ellenére, hogy az 
Unió feladatai jelentősen kibővültek, tagjainak száma pedig hatról 25-re nőtt. A kormányközi 
konferenciák által végzett munka ellenére az alapvető intézményi kérdések megoldatlanok 
maradtak, és a Nizzában kialakított megoldások még a tárgyalások résztvevői számára sem 
bizonyultak elfogadhatónak. A Parlament a maga részéről több alkalommal felhívta a 
közvélemény és a tagállamok vezetőinek a figyelmét a gyökeres intézményi reformok 
szükségességére annak érdekében, hogy az Unió hatékony, demokratikus és átlátható 
intézményekkel rendelkezzen, ugyanakkor megmaradjon az intézményi egyensúly és a 
közösségi módszer, azaz a Bizottság javaslatokat tesz a jogszabályokra, a Parlament és a 
Tanács döntést hoz, a Bíróság pedig szavatolja az elfogadott szövegek végrehajtását. 
 
6.1 Az Európai Parlament 
 
1. Az Európai Parlament az egyetlen olyan európai intézmény, amely a polgárokat 
közvetlenül képviseli. Szerepét az alkotmány jelentős mértékben növeli: 
 
- egyrészt a rendes jogalkotási eljárás rangjára emelt együttdöntési eljárás általános 

alkalmazásának, másrészt a Parlament különleges jogalkotási eljárásokban történő 
gyakoribb részvételének köszönhetően a Parlament társjogalkotói szerepét teljes 
mértékben elismeri. A jövőben a közvélemény számára egyértelmű lesz, hogy az európai 
törvényeket egy a polgárokat, valamint egy az államokat képviselő kamara fogadja el. 
Ezzel együtt a Parlament jóváhagyására általában a nemzetközi megállapodások területén 
is szükség lesz; 

 
- a Parlament kezdeményezési jogot kap az alkotmány felülvizsgálatának tekintetében, 

valamint részt vesz a Konvent munkájában (továbbá jóváhagyására van szükség, mielőtt a 
Tanács úgy dönt, hogy nem hívja össze a Konventet); 

 
- a Tanáccsal közösen, azonos jogokkal gyakorolt költségvetési hatásköre mostantól az 

Unió összes kiadására kiterjed; 
 
- a politikai ellenőrzéssel kapcsolatos jogkörei bővülnek, különösen a Bizottság elnökének 

megválasztása révén; 
 
- mostantól a Parlament jóváhagyása szükséges számos olyan döntés esetében, amely nagy 

jelentőséggel bír az Unió életében, ám amelyek eddig kizárólag a Tanács hatáskörébe 
tartoztak: megerősített együttműködés kezdeményezésére vonatkozó döntés; a 
rugalmassági záradék alkalmazása, amely lehetővé teszi az Unió számára olyan 
intézkedések meghozatalát, amelyekről az alkotmány nem rendelkezik olyan célok elérése 
érdekében, amelyekről viszont rendelkezik; döntések általános „áthidaló záradékok” 
(passerelles) használatával kapcsolatban, amelyek minősített többségi szavazás helyett 
egyhangú szavazás, különleges jogalkotási eljárások helyett pedig a rendes jogalkotási 
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eljárás alkalmazására vonatkoznak; az alkotmányban szereplő – például az európai 
főügyésszel vagy a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos 
– jogalapok hatályának kiterjesztését lehetővé tévő bizonyos döntések; 

 
- még a közös kül- és biztonságpolitika területén is, ahol a Parlament nem rendelkezik 

döntéshozatali jogkörrel, az EP tájékoztatáshoz és konzultációhoz való általános jogot 
szerzett. 

 
2. Összefoglalásként elmondható, hogy bizonyos területek kivételével, ahol további 
előrelépést lehetett volna elérni, az Európai Parlament immár gyakorlatilag minden közösségi 
politika területén együttdöntési jogkörrel rendelkezik. Alapvetően mindez az EU kettős 
legitimitása alapvető elképzelésének gyakorlati alkalmazását jelenti, amely szerint az EU 
egyrészt államok, másrészt polgárok uniója. Ennek következtében az alkotmány 
tagadhatatlanul jelentős előrelépést jelent az EU demokratikus jellegének területén. 
 
3. Az Európai Parlament képviselőinek száma legfeljebb 750. Az alkotmány nem rendelkezik 
arról, hogy a mandátumokat hogyan kell elosztani a tagállamok között, de utasítja az Európai 
Tanácsot, hogy az Európai Parlament kezdeményezésére és annak jóváhagyásával még a 
2009-es választások előtt hozzon döntést annak összetételéről a „fokozatosan csökkenő 
arányos” képviselet elve alapján, tagállamonként legalább 6, legfeljebb 96 mandátummal (a 
Konvent minimum 4 mandátumot javasolt, maximum mandátumot nem határozott meg). Ez a 
megoldás rugalmasabb reagálást tesz lehetővé az EU jövőbeli fejlődésére úgy, hogy ezzel 
együtt megőrzi a tagállamok érdekeit. 
 
6.2 Az Európai Tanács 
 
Az alkotmány az Európai Tanácsot önálló intézménynek tekinti, melynek szerepe a politikai 
lendület biztosítása: egyértelműen kimondja, hogy az Európai Tanács nem rendelkezhet 
jogalkotói funkciókkal1. Az alkotmány által bevezetett egyik fő újdonság a soros elnökség 
intézményének eltörlése, amelyet az Európai Tanács tagjai által egy két és fél éves időszakra 
megválasztott elnök vált fel. A mandátum egyszer hosszabbítható meg. Az elnök feladatai 
között szerepel az Európai Tanács munkájának előkészítése és irányítása, valamint az Unió 
kifelé történő képviselete, aminek célja egyrészt az Unió arculatának javítása, másrészt a 
képviselet folytonosságának és egységességének javítása mind az Unión belül, mind pedig 
kifelé. Rendelkezések biztosítják, hogy az elnök ne gyakorolhasson végrehajtói jogköröket, 
valamint hogy ne alakuljanak ki konfliktusok az elnök és a Bizottság elnöke vagy a 
külügyminiszter között. Csak a gyakorlatban derül majd ki, hogy a rendelkezések 
megfelelőek-e. 
 
6.3 A Tanács 
 
1. A legfontosabb kérdés a Tanácson belüli szavazásra vonatkozó eljárás volt abban az 
esetben, ha az minősített többségi szavazással dönt. A 2003. decemberi brüsszeli csúcs 
                                                 
1 Bár az Európai Tanácsnak szánt „vészfék” szerep, amelyet a szociális biztonságra és a büntetőügyekben 
folytatott igazságügyi együttműködésre vonatkozó bizonyos döntésekkel kapcsolatban gyakorol, azt jelentheti, 
hogy bár közvetlenül nem tölt be jogalkotói feladatokat (vagyis nem vesz részt a jogilag kötelező szabályok 
elfogadásában), legalább gyakorlatilag döntő módon képes beavatkozni egy jogalkotási folyamatba – vö. 9.1.5 és 
9.2.7 pont lejjebb. 
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kudarca részben a tagállamok ezen témában képviselt véleménykülönbségének tudható be. 
Ahogy azt az egyik szakbizottsági előadó kifejtette, a tagállamok népességének bevezetése 
mint az európai parlamenti helyek, valamint a tanácsi szavazatok elosztásának kritériuma nem 
garantálja a kiegyensúlyozott rendszert. Az előadó továbbá egyértelműen a Tanácson belüli 
súlyozott szavazati rendszer mellett foglalt állást. A Dimitrakopoulos–Leinen jelentés óta 
azonban az Európai Parlament nagy többséggel a kettős többségi rendszer mellett tette le 
voksát. A kormányközi konferencia kezdete óta az Európai Parlament kijelentette, hogy 
számára egyrészt csak olyan megoldás elfogadható, amely megfelel a (tagállamokat és a 
népességet képviselő) kettős többség elvének azért, hogy felhívja a figyelmet a kettős 
legitimitásra, amely az EU mint államok és mint polgárok uniója mögött húzódik meg, 
másrészt, hogy az új eljárásnak a Nizzai Szerződésben meghatározott rendszernél könnyebbé 
kell tennie a döntéshozatalt. 
 
2. A szavazatok súlyozása helyett végül a Konvent által javasolt kettős többségi rendszer 
került elfogadásra. Joggal gondolhatjuk, hogy bár a küszöböket magasabban állapították meg, 
mint ahogy azt a Konvent javasolta (az alkotmány szerint jelenleg a tagállamok 50%-a helyett 
55%-ra és a népesség 60 helyett 65%-ra van szükség), az új rendszer megkönnyíti a 
döntéshozatalt, mert számos variáció esetén a súlyozott szavazatok rendszere jóval magasabb 
népességi küszöböt kívánt meg adott döntés elfogadásához, és mert számos esetben az, hogy 
blokkoló kisebbség kialakításához legalább négy tagállamra van szükség, a 65%-os népességi 
küszöb jelentős csökkenését eredményezi1. 
 
3. Másrészről a rendszer átláthatósága és egyértelműsége terén tett előrelépés nem kevés 
kívánnivalót hagy maga után. Bár a kettős többség elvének logikáját egyértelműen könnyebb 
megérteni, mint a szavazatok súlyozásáét, fennáll a veszély, hogy a megállapított küszöböket 
az emberek önkényesnek találják, és mindenekelőtt a különböző, egymást kiegészítő 
kritériumok vámján rengeteg elveszik a rendszer egyszerűsítésének és érthetőségének révjén 
nyert előnyökből2. 
                                                 
1 Az a tény, hogy a kormányközi konferencia bevezette azt a követelményt, hogy a blokkoló kisebbséghez 
legalább négy tagállamnak kell egy adott javaslat ellen szavaznia, azt jelenti, hogy bizonyos körülmények között 
adott döntést a népesség jóval kevesebb mint 62%-ának támogatása mellett is el lehet fogadni. A 62%-os 
küszöbről mint népességi kritériumról a Nizzai Szerződés rendelkezik. Ennek értelmében egy olyan döntést, 
amelyet például Németország, Franciaország és Olaszország ellenez, annak ellenére elfogadhatnak, hogy annak 
támogatói a népesség csupán 55%-át képviselik, mivel ez a három ország önmagában nem képes blokkoló 
kisebbséget alkotni annak ellenére, hogy együtt a (jelenleg 25 tagú) EU népességének közel 45%-át teszik ki. 
Nem szabad elfelejteni, hogy a különböző kombinációk miatt, amelyek révén sikerült a minősített többséghez 
szükséges minimális számú súlyozott szavazatot elérni, sok esetben a szükséges népességi arány jóval magasabb 
volt. Másrészről, a tagállamok számára vonatkozó küszöb megemelésének remélhetőleg a gyakorlatban nem lesz 
különösebb negatív hatása. Az 50 helyett 55% azt jelenti, hogy a 25 tagú EU-ban 14 tagállamra van szükség 13 
helyett. A fordított esetet tekintve a blokkoló kisebbséghez 13 helyett 12 országra van szükség. Az ezen emelés 
miatti blokkolás veszélyének lehetséges fokozódása a gyakorlatban egyáltalán nem túl jelentős. A gyakorlatban 
sohasem születik döntés, ha a tagállamok két, gyakorlatilag azonos számú, egymással homlokegyenest ellentétes 
nézetet képviselő csoportra oszlanak. A további követelményt illetően, amely szerint a többséget legalább 15 
tagállamnak kell alkotnia – amit a kormányközi konferencia határozott meg –, ennek nem volna külön 
jelentősége, miután az Unió 27 vagy annál több tagúra bővülne, ahogyan az valószínűleg 2009-ben megtörténik, 
amikor az új rendszer életbe lép. (A 27 tagú Unióban a tagállamok 55%-a egyébként is 15 tagállamnak felel 
meg.) 
2 Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a szövegben szereplő két kiigazító kritérium (a blokkoló kisebbséghez 
szükséges minimális számú tagállam (4), valamint adott döntés elfogadásához szükséges minimális számú 
tagállam (15)) mellett a kormányközi konferencián átmeneti időszakra megegyezés született egy egyfajta 
ioanninai kompromisszumról: amennyiben egy döntés megakadályozásához szükséges tagállamok számának 
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4. Jóllehet a Konvent által kidolgozott kompromisszumtól történő eltérés sajnálatos, nem 
szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a végső soron elfogadott megoldás a tagállamok közötti 
kemény csata után született, amelynek a célja nem mindig volt egyértelmű: a szavazási 
rendszerben egy-egy tagállam befolyásának viszonylagos nagyságát növelő vagy csökkentő 
pár százalékpont hatása elkendőzte azt a tényt, hogy a vita politikai realitásokról szólt, és 
hogy a tagállamok közötti alkalmi szövetségek az esetleges körülményektől függően 
változtak, hiszen hányszor történt meg, hogy egy döntés nyomán megosztottság jött létre 
egyrészről a „nagy”, másrészről a „kis” tagállamok között. Gyakran egyazon intézkedés 
egyszerre egymásnak ellentmondó célokra irányult, mint például amikor egy ország meg 
kívánta őrízni a döntések megakadályozásával kapcsolatos saját lehetőségeit, amíg egyúttal 
arra törekedett, hogy más országok ezen lehetőségeit csökkentse. Mindenekelőtt pedig a teljes 
vita úgy folyt, hogy nem vették figyelembe azt, hogy a közösségi tárgyalások dinamikája 
olyan, hogy nagyon ritkán kerül sor szavazásra. Bármilyenek legyenek is a politikai realitások 
azonban, a Parlament elfogadhatja az állam- és kormányfők által meghozott megállapodást 
jóllehet anélkül, hogy véka alá rejtené sajnálkozását. 
 
5. Bármilyen módon is hozzák meg a döntéseket, azoknak megvalósíthatónak kell lenniük, 
ezért fontos a minősített többségi szavazás alkalmazási területének kérdése. Az alkotmány 
jelentős előrelépést hoz ebben a tekintetben: körülbelül 45 olyan új eset van, amikor 
különböző területeken a minősített többség alkalmazandó. Másrészről 70 esetben még mindig 
egyhangúság szükséges (vö. IV. melléklet). Míg a változások általános iránya pozitív 
tendenciát mutat, sajnálatos, hogy nem használták ki a lehetőséget arra, hogy bizonyos 
területeken még többet tegyenek és egyes esetekben a kormányközi konferencia ráadásul 
visszakozott olyan javaslatoktól, amelyekkel kapcsolatban alapos megfontolás után a 
Konventben konszenzus jött létre (melynek legkirívóbb példája a többéves pénzügyi keret 
volt). 
 
6. A Konvent által az átláthatóság tekintetében tett másik jelentős előrelépés a különböző 
összetételekben ülésező Tanács üléseinek két részre osztása volt attól függően, hogy a Tanács 
jogalkotói vagy más minőségben cselekszik, azzal a kiegészítéssel, hogy amikor a Tanács 
jogalkotási szövegekről tanácskozik vagy szavaz, akkor ülései nyilvánosak. Bár igen 
sajnálatos, hogy a tagállamok nem fogadták el a Konvent javaslatát, amelyet a Parlament 
teljes mértékben támogatott és amely egy valódi önálló Jogalkotási Tanács létrehozásának 
szükségességét javasolta, úgy tekinthető, hogy a javaslat alapgondolata megmaradt. Eszerint 
az ülések nyilvánosak, a Tanács jogalkotói munkájának pedig átláthatónak kell lennie. 
 
7. A Tanács különböző összetételeit és működését illetően a legfőbb újdonság egy önálló 
Külügyi Tanács létrehozása, amelynek a külügyminiszter az elnöke. Ezen külügyi tanács, 
valamint az Általános Ügyek Tanácsa a két egyedüli, olyan összetételben működő tanács, 

                                                                                                                                                         
vagy népességnek legalább ¾-ét képviselő tanácsi tagok minősített többségben fejezik ki egyet nem értésüket 
adott tanácsi jogszabály elfogadásával szemben, akkor a Tanács folytatja a kérdésről folyó vitát egy belátható 
időn belüli szélesebb körű megegyezés érdekében. Ez a megállapodás határozattervezetben kapott hivatalos 
formát, amelyet az Európai Tanács elfogadott. Ez a határozat legalább 2014-ig hatályban marad, amikor az 
Európai Tanács azt visszavonhatja. Azt is meg kell jegyezni, hogy az alkotmány úgy rendelkezik, hogy amikor 
nincs szükség a Bizottság kezdeményezésére vagy amikor a külügyminiszter kezdeményezésére egy döntést nem 
fogadnak el, akkor a szükséges minősített többségnek nagyobbnak kell lennie: a tagállamok 72%-a (a Konvent 
által javasolt 2/3-dal szemben), amely a népesség 65%-át képviseli (a Konvent által javasolt 60%-kal szemben). 
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amelyek létéről az alkotmány rendelkezik, így az egyéb tanácsok létrehozásáról az Európai 
Tanács dönt minősített többséggel. A Tanács félévente változó soros elnöksége jelenlegi 
rendszerének módosítására irányuló törekvések, melyek célja a Tanács arcélének 
markánsabbá tétele, valamint munkája egységességének és folyamatosságának növelése, 
szerény eredménnyel jártak. A tagállamok eltértek a Konvent javaslatától, és végül az egyenlő 
rotáció rendszerét fogadták el az Európai Tanács minősített többséggel hozott döntése által 
meghatározott ún. csoportos elnökség rendszerében, és egyelőre nem látható, hogy mindez 
milyen tényleges előnyöket jelent majd. 
 
6.4 A Bizottság 
 
1. Egy másik intézményi kérdés, amely mind a Konventben mind pedig a kormányközi 
konferencián zajló vita középpontjában állt, a Bizottság összetétele volt. Bár a megoldás, 
amelyet végül elfogadtak és amelynek megvalósítását elhalasztották, eltért a Konvent 
javaslatától, jobban megfelel a politikai realitásoknak és pozitívnak tekinthető, mert lehetővé 
teszi az új tagállamok azon igényének tiszteletben tartását, hogy a csatlakozásukat követő első 
években képviseltethessék magukat a Bizottságban, jóllehet a jövőben, bizonyos idő elteltével 
(2014) elkerülhetetlen a biztosok számának csökkentése (a tagállamok 2/3-ára, ami még egy 
27 tagú Unió esetében is azt jelentené, hogy kevesebb biztos lenne, mint jelenleg). Ez a 
megoldás, amely a tagállamok közti egyenlőséget fenntartó rotációs rendszeren alapszik, így 
lehetővé teszi, hogy a Bizottság méretét elfogadható keretek között lehessen tartani. Egy-egy 
tagállam három ciklusonként egyszer nem jelölhet majd saját biztost. 
 
2. Az alkotmány fontos előrelépést tesz a Bizottság elnökének jelölése tekintetében, akit a 
jövőben az Európai Parlament választ meg a minősített többségi szavazással döntést hozó 
Európai Tanács javaslata alapján. Mindez újabb lépést jelent a Bizottság politikai 
legitimitásának erősítése felé elsősorban azért, mert az Európai Tanácsnak figyelembe kell 
vennie az európai parlamenti választások eredményeit. Ezután a teljes Bizottság, annak 
elnöke, a külügyminiszter, akit különleges eljárással választanak meg (lásd később), valamint 
a Tanács által az elnökjelölttel egyetértésben kiválasztott biztosoknak testületileg az Európai 
Parlament jóváhagyására van szükségük1. 
 
3. Szintén érdemes megemlíteni a Bizottság elnökének megnövekedett szerepét, különösen 
ami a Bizottság belső felépítését, valamint adott biztos lemondásra történő felszólítását illeti. 
Mindez elvileg növeli a Bizottság hatékonyságát. 
 
6.5. A külügyminiszter 
 
1. Az alkotmány által bevezetett egyik legfőbb intézményi újdonság a (jelenlegi közös kül- és 
biztonságpolitika főképviselő és a külügyi biztosi poszt összevonásával létrejövő) uniós 
külügyminiszteri poszt létrehozása. Ezáltal megvalósul az a cél, hogy az Unió külügyi 
intézkedései következetesek és jól láthatóak legyenek. Intézményi értelemben a miniszter két 
                                                 
1 Meg kell jegyezni, hogy a kormányközi konferencia nem fogadta el a Konvent azon javaslatát, mely szerint 
minden tagállam kormányának egy három nevet tartalmazó listát kell beterjesztenie, amelyről az elnök 
kiválasztja a tagállam által javasolt biztost. Szintén sajnálatos, hogy a kormányközi konferencia nem fogadta el a 
Bizottság azon javaslatát, mely szerint a Bizottság beiktatása az Európai Parlament szavazásával zárulna le, 
aminek politikailag van jelentős szimbolikus értéke, hanem a folyamatba beiktatott még egy lépést, így az a 
Bizottság az Európai Tanács által minősített többségi szavazással történő kijelölésével zárul. 
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lovat ül meg egyszerre: egyrészt felelős az EU közös kül- és biztonságpolitikájának 
vezetéséért, ezért a Külügyi Tanács elnöke lesz, javaslatokat terjeszt elő és végrehajtja a 
tanácsi döntéseket, másrészt ő lesz a Bizottság alelnöke, ami a intézmény külkapcsolati 
feladatainak átvételét, valamint az Unió külpolitikai intézkedései valamennyi vonatkozásának 
összehangolását jelenti. A külügyminisztert a Bizottság tisztviselőiből, a Miniszterek 
Tanácsának Főtitkárságából, valamint a nemzeti diplomáciai szolgálatokból álló Európai 
Külügyi Szolgálat segíti majd, amelyet a Tanács döntése alapján hoznak létre az Európai 
Parlamenttel történő konzultáció és a Bizottság jóváhagyásának megszerzését követően. 
 
2. Ennek következtében a külügyminiszter tagja lesz a Bizottságnak, ám különleges státusszal 
fog rendelkezni, amit a kinevezésére vonatkozó eljárások és mandátumának lehetséges vége is 
jelez: az Európai Tanács jelöli ki minősített többségi szavazással a Bizottság elnökének 
beleegyezésével; szintén az Európai Tanács mentheti fel hivatalából ugyanezen eljárás révén, 
és a Bizottság elnökének felszólítására le kell mondania. Mivel tagja a Bizottságnak, 
kinevezését az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia, amikor az a Bizottság egészének 
beiktatásáról szavaz, és amennyiben a Bizottság a Parlament bizalmatlansági indítványát 
követően testületileg lemond, neki is le kell mondania. 
 
3. Ezek a rendelkezések lényegében megfelelnek annak, amit az Európai Parlament már 
régóta sürget: a miniszter ténylegesen képes lesz növelni az Unió nemzetközi 
tevékenységeinek egységességét és hatékonyságát, elősegíteni egy valódi közös külpolitika 
létrejöttét és markánsabbá tenni az Unió nemzetközi arculatát. Igen pozitív, hogy a miniszter 
három irányba felel: az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottság elnökének; 
mindazonáltal továbbra is fennáll a konfliktus lehetősége a miniszter és a Bizottság elnöke 
vagy az Európai Tanács elnöke között, továbbá öszvérstátusza révén lojalitási ellentmondás 
alakulhat ki a Tanács és a Bizottság felé. 
 
6.6 Az Európai Unió Bírósága 
 
Az alkotmány az Unió igazságügyi ágának is növeli a szerepét, amelyet „az Európai Unió 
Bíróságának” nevez. Ennek részei a „Bíróság”, a „Törvényszék” és a lehetséges „különös 
hatáskörű törvényszékek”, amelyeket európai törvény hozhat létre1. Annak ellenére, hogy 
nem következik be különösebb változás a Bíróság és a Törvényszék (Elsőfokú Bíróság) 
összetételében és szervezetében, a bírók és a főügyészek kinevezésének folyamatába egy 
előzetes szakaszt iktatnak be: mielőtt a tagállamok jelölik őket, a kormányok jelöltjeit 
meghallgatja egy bizottság, melynek feladata, hogy megállapítsa, hogy a jelöltek alkalmasak-
e feladataik ellátására. 
 
A jövőben az Európai Tanács és az ügynökségek aktusai, jogszerűségük biztosítása érdekében 
bírósági felülvizsgálat tárgyát képezik majd. A természetes és jogi személyek szabályozási 
eszközökkel kapcsolatban benyújtott keresetei elfogadhatóságának feltételeit eltörlik. Nem 
lesz akadálya annak, hogy keresetet nyújtsanak be a büntetőügyekben folytatott igazságügyi 
együttműködés és a rendőrségi együttműködés területén elfogadott jogszabályok ellen, kivéve 
ami a rendőri intézkedéseket és az állam által a közrend és belső biztonság fenntartása 

                                                 
1 Az európai törvényeket a rendes jogalkotási eljárásnak megfelelően az Európai Parlament és a Miniszterek 
Tanácsa fogadja el közösen vagy a Bizottság javaslata alapján és a Bírósággal történő konzultációt követően 
vagy a Bíróság kérésére és a Bizottsággal történő konzultációt követően. 
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érdekében gyakorolt feladatokat illeti. Végül, bár a közös kül- és biztonságpolitika terén 
elfogadott jogszabályok önmagukban nem képezhetik bírósági eljárás tárgyát, a Bíróságnak 
joga van megvizsgálni a jogi vagy természetes személyek elleni korlátozásokat előíró európai 
döntések jogszerűségét. 
 
6.7 Egyéb intézmények és tanácsadó testületek 
 
1. Az (uniós intézményi státussal felruházott) Európai Központi Bankkal, valamint a 
Számvevőszékkel kapcsolatos rendelkezések gyakorlatilag változatlanok maradtak. Meg kell 
jegyezni azonban, hogy a bank Igazgatóságát a jövőben a Tanács jelöli ki minősített 
többséggel, nem pedig egyhangúlag. 
 
2. A Régiók Bizottságát és a Gazdasági és Szociális Bizottságot illetően gyakorlatilag nincs 
változás. A Régiók Bizottsága szintén keresetindítási joggal rendelkezik az olyan jogalkotási 
aktusok tekintetében, amelyek elfogadásához az Alkotmány rendelkezései szerint vele 
konzultálni kell. 
 

* * * 
 
Végezetül megállapíthatjuk, hogy bizonyos vonatkozások ellenére, amelyek tekintetében nem 
lehetséges megjósolni, hogy a javasolt változtatások mennyire lesznek hatékonyak, az 
alkotmánynak sikerült tisztáznia és növelnie az intézmények kapacitását a „közösségi 
módszer” és az intézményi egyensúly megőrzése mellett, ami lehetővé teszi, hogy az Unió 
helytálljon a bővítés következtében előálló új helyzetben és meghatározó szereplő legyen a 
nemzetközi szintéren. 
 
 
7. Jogi aktusok és eljárások: egységesebb, pontosabb és érthetőbb rendszer 
 
7.1 Az alkotmány jelentős előrelépést hoz a döntéshozatali eljárások és intézkedési eszközök 
egyszerűsítése és ésszerűsítése terén. Jól látható az eljárások hatékonyságának, demokratikus 
legitimitásának és átláthatóságának terén tett előrelépés és még a szóhasználatban 
bekövetkezett változások is fontosak annak érdekében, hogy az polgárok világosabban 
megértsék, hogy ki, milyen döntéseket hoz az Unióban. 
 
7.2. A jogi eszközök tipológiája leegyszerűsödik és egyértelműbbé válik. Az alkotmány 
hatféle jogi eszközt említ: európai törvények, európai kerettörvények, európai rendeletek, 
európai határozatok, ajánlások és vélemények. A terminusok egyszerűek és egyértelműek, és 
az ezek elé tett „európai” jelző egyértelművé teszi az emberek számára, hogy mit is 
jelentenek, hiszen a terminológia összhangban van a legtöbb tagállamban használt 
terminológiával (a törvények a Parlamenttől származó szabályok, a rendeletek pedig a 
végrehajtó hatalom által elfogadott jogszabályok). Ezáltal az alkotmány véget vet az eddig 
fennálló zűrzavarnak és terminológiai pontatlanságoknak. 
 
7.3. Az alkotmány ezenkívül egyértelmű hierarchiát állít fel a jogi eszközök között és 
világosan rendelkezik a jogalkotási aktusok elsőbbségéről a végrehajtási aktusokkal szemben. 
A Bizottságot egyértelműen az európai végrehajtói hatalmi ágnak tekinti, amelynek feladata a 
jogalkotási aktusok európai szintű végrehajtásához szükséges intézkedések meghozatala, míg 
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a Tanács csak kivételes esetben gyakorolhat végrehajtói feladatokat, nevezetesen akkor, 
amikor az alkotmány egyértelműen kimondja, vagy amikor a jogalkotási aktusok így 
rendelkeznek a szükséges indokok meghatározása mellett. 
 
7.4. A felhatalmazáson alapuló rendeletek kategóriájának létrehozása, amelyek alapján a 
jogalkotási hatóság (az Európai Parlament és a Tanács) jogköröket ruház át a Bizottságra, 
hatékonyabbá teszi az Unió intézkedéseit, mert a jogalkotónak így nem kell foglalkoznia 
olyan technikai részletekkel, amelyeket a végrehajtó gyorsabban és megfelelőbben képes 
kezelni; a jogkörátruházás együtt jár a jogalkotó hatóság által végzett ellenőrzésre vonatkozó 
szükséges garanciákkal (az ún. „visszavonási” eljárás keretében) és biztosított az Európai 
Parlament és a Tanács közötti teljes egyenlőség1. 
 
7.5. Az új jogalkotási eljárások tekintetében az alkotmány egyértelmű hangsúlyt fektet a 
rendes jogalkotási eljárásra (amely megfelel a jelenlegi együttdöntési eljárásnak); ez 
tulajdonképpen a standard jogalkotási eljárás, míg a többi kivételnek számít, amelyekről az 
alkotmánynak egyértelműen rendelkeznie kell. A rendes jogalkotási eljárás főbb jellemzői a 
következők: a kezdeményezés joga a Bizottságot illeti (kivéve a szabadságon, a biztonságon 
és a jog érvényesülésén alapuló térség témakörébe tartozó bizonyos kérdéseket, ahol a 
Bizottság a tagállamok legalább ¼ részével osztozik a jogkörben), az Európai Parlament és a 
Tanács együttdöntési eljárással dönt (a korábbi együttdöntési eljárásban végrehajtott kisebb 
változtatások pontosan a két intézmény közötti teljes egyenlőség hangsúlyozását szolgálják), a 
Tanács pedig minősített többséggel hoz döntést. 
 
7.6. A rendes jogalkotási eljárás hatálya jelentősen kibővül, mintegy ötven új jogalappal 
(ezzel 87-re emelve az összes ide tartozó jogalapot), amelyek közül néhány kiemelten fontos, 
mint például a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségre, a 
mezőgazdasági és halászati politikára, az európai kutatási térségre és a végrehajtói jogkörre 
(amelyet eddig a komitológiáról szóló kerethatározat szabályozott) vagy a jelenlegi 
költségvetési rendeletre (vö. II. melléklet) vonatkozó jogalapok. Ezen területeken a Tanács 
immár nem dönthet egyedül, csak a Parlamenttel egyetértésben. 
 
7.7. Sajnálatos módon azonban továbbra is túl sok olyan eset van, amelyekre különleges 
jogalkotási eljárások vonatkoznak, melyek értelmében valamelyik intézmény egy másik 
intézmény részvételével fogad el adott jogszabályt, amely részvétel a hozzájárulástól az 
egyszerű konzultációig terjedhet, és néha úgy tűnik, hogy az ilyen típusú eljárásra a 
kormányközi konferencián lezajlott tárgyalások során kialakított kompromisszumok 
eredményeképpen esik a választás. Az Európai Parlament három esetben hozhat törvényeket a 
Tanács jóváhagyásával2. Ezzel szemben 28 esetben az alkotmány tanácsi törvényekről 
rendelkezik3. Az éves költségvetést tartalmazó törvényre szintén az Európai Parlament és a 

                                                 
1 A jogalkotási hatóság mindkét ága bármikor visszavonhatja a felhatalmazásra vonatkozó döntést; ezenkívül a 
Bizottság által javasolt felhatalmazáson alapuló rendelet csak akkor léphet hatályba, ha a két intézmény közül 
egyik sem emel kifogást a rendeleti jogkörrel való felhatalmazást biztosító törvényben vagy kerettörvényben 
meghatározott időkorláton belül. 
2 Az Európai Parlament képviselőinek szabályzatáról szóló törvény, az európai ombudsman jogállásáról szóló 
törvény, valamint a vizsgálati jog gyakorlására vonatkozó eljárásokról szóló törvény (amely szintén a Tanács 
jóváhagyására van szükség) - vö. III. melléklet 
3 Ezek közül 22 esetben a Tanács egyhangúlag dönt (öt esetben az Európai Parlament jóváhagyásával, 17 esetben 
pedig egyszerű konzultációt követően); a Tanács hat esetben dönt minősített többséggel (egy esetben az Európai 
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Tanács közös döntéshozatali eljárását szabályzó különleges eljárás vonatkozik (vö. 8. pont 
később). 
 
7.8. Ezen kivételek ellenére az alkotmány kétségtelenül jelentős előrelépést jelent az európai 
jogalkotás hatékonyságának és demokratikus legitimitásának terén. Mindezt hasonló 
előrelépés kíséri az Unió által megkötött nemzetközi megállapodások elfogadásának 
tekintetében, ami köszönhető egyrészt a Tanácsban alkalmazott minősített többségi szavazás 
kiterjesztésének, másrészt annak a követelménynek, melynek értelmében az Európai 
Parlament jóváhagyására van szükség (például a közös kereskedelempolitikát végrehajtó 
megállapodások esetében). 
 
 
8. Az Unió pénzügyei 
 
8.1. Az egyik legtöbb vitát kiváltó kérdés, mind a Konventben, mind pedig a kormányközi 
konferencián, az Unió pénzügyi rendszerének reformja volt, különös tekintettel a 
költségvetési eljárásra. A kérdés egy olyan rendszer intézményesítése körül forgott, amely a 
jövőben lehetővé teszi majd az Unió megfelelő, átlátható és demokratikus finanszírozását, 
valamint mindenekelőtt lehetőséget nyújt az Európai Parlament számára, hogy megszilárdítsa 
jogköreit mint a költségvetési hatóság egyik ága azáltal, hogy az Unió költségvetésének 
egészéről mond döntő véleményt, beleértve az olyan, eddig „kötelezőként” aposztrofált 
kiadásokat, mint a közös agrárpolitikával és a közös halászati politikával kapcsolatos 
kiadások. Annak ellenére, hogy a végeredmény pozitív, bizonyos mértékben 
hangsúlyeltolódást jelentett a kormányközi konferencia részéről, amely nem fogadta el 
maradéktalanul a Konvent javaslatait. 
 
8.2. A konvent egy három szakaszból álló modellt javasolt, amely egyszerű volt és 
kiegyensúlyozott: 
 
- a Tanács továbbra is egyhangúlag dönt (a tagállamok későbbi, saját alkotmányos 
szabályozásuknak megfelelő jóváhagyásával) a főbb irányvonalakról és a saját források felső 
határáról1; 
 
- az Európai Parlament és a Tanács együtt dönt a pénzügyi tervről, amely az alkotmány része 
lesz „többéves pénzügyi keret” néven. (Az alkotmány hatálybalépését követő első pénzügyi 
kerettől kezdve a Tanács minősített többséggel dönt.); 
 
- az éves költségvetésről a két intézmény közösen dönt: a két intézménynél lezajló első 
olvasatot követően, ami egyeztetőbizottság összehívását eredményezheti, nézetkülönbség 
esetén a Parlament mondaná ki a végső szót azzal a feltétellel, hogy a nagy többség támogatja 
azt; máskülönben a Tanács álláspontja érvényesül. 
 
8.3. Mindez azt jelentette, hogy továbbra is a tagállamok határozzák meg az Unió 

                                                                                                                                                         
Parlament jóváhagyásával, öt esetben pedig egyszerű konzultációt követően) - vö. III. melléklet. 
1 Az alkotmány tanácsi törvényről rendelkezik, amelyet a Parlament csupán véleményezhet. A Konvent viszont 
azt javasolta, hogy a saját források rendszerének végrehajtására vonatkozó intézkedéseket tanácsi törvény 
fogadja el minősített többséggel a Parlament jóváhagyása mellett. 
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bevételeinek összegét és jellegét, hogy a költségvetési hatóság két ágának meg kell egyezni a 
kiadások programozásában, valamint hogy az éves költségvetéssel kapcsolatos nézeteltérés 
esetén az Európai Parlament mondhatná ki az utolsó szót az átfogó kiadásokról (miután a 
kötelező és nem kötelező kiadások közötti megkülönböztetés megszűnne), jóllehet mindezt a 
pénzügyi keret számára megállapított felső értékek határain belül. A gyakorlatban a két 
intézmény ennek következtében rá lenne szorulva, hogy közös álláspontot alakítson ki. 
 
8.4. Sok tagállam elégedetlen volt ezzel a kiegyensúlyozott rendszerrel és a kormányközi 
konferencián javaslatokat nyújtottak be, amelyekben egyes esetekben súlyos támadást 
intéztek az Európai Parlament ezen a téren meglévő jogkörei ellen és veszélybe sodorták a 
pénzügyi demokrácia eszméjét az Unióban. Elsősorban az Európai Parlamentet képviselő 
résztvevőknek, illetve az olasz és ír elnökségnek köszönhetően, lehetőség nyílt egy olyan 
kompromisszum kidolgozására, amely mindennek dacára megőrizte az Európai Parlament 
jogait ezen a téren: 
 
- elfogadták a Konvent javaslatát a saját forrásokkal kapcsolatban, 
 
- a pénzügyi keretet mindig két intézménynek kell elfogadnia, de a Tanács egyhangúlag 

dönt mindaddig, amíg az Európai Tanács egyhangúlag úgy nem határoz, hogy a Tanács 
minősített többséggel dönthet, 

 
- az éves költségvetést az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak szintén közösen kell 

elfogadnia, ám amennyiben nem értenek egyet, az eljárást újra kell kezdeni azzal, hogy a 
Bizottság új költségvetési tervezetet nyújt be. 

 
8.5. Ezzel a megoldással megmaradnak az Európai Parlament költségvetési jogköreinek 
alapvető elemei, mert a kötelező és nem kötelező kiadások közötti megkülönböztetés 
megszűnésével a Parlament döntő szót kap a költségvetés egészének tekintetében. A többéves 
pénzügyi keret elfogadása esetében továbbra is alkalmazott egyhangúság követelménye 
azonban súlyos nehézségeket okoz a témával kapcsolatos jövőbeli tárgyalások esetében és 
kevésbé ösztönzi az intézmények közötti költségvetési megegyezést, ami tulajdonképpen a 
Konvent javaslata mögött meghúzódó cél lett volna. 
 
 
9. Előrelépés az ágazati politikák területén 
 
 Az Alkotmány „Az Unió politikái és működése” című III. része 322 cikkből áll, mely 

az Alkotmány legnagyobb részét képezi. Szinte teljes egészében olyan 
rendelkezésekből áll, melyek már a Szerződések jelenlegi változatában is léteztek, és 
az ágazati politikák meghatározására és végrehajtására vonatkoznak, különösen az 
Unió intézkedéseinek jogalapjait illetően az egyes területeken. Elképzelhető, hogy e 
rendelkezések egy jelentős részét egyszerűsíthették volna, vagy azokat 
hozzáigazították volna a megalkotásuk óta bekövetkezett változásokhoz. Azonban 
tény, hogy az Európai Tanács által az Európai Konventre ruházott mandátum nem 
jogosította fel azt e rendékezések mélyreható felülvizsgálatára. 

 
 A III. részben végrehajtott változtatások így lényegében az Alkotmányt létrehozó 

szerződésnek a „pillérek” eltörlésére, az Unió hatásköreire, az intézményekre, a 
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döntéshozatali eljárásra és a jogi eszközökre vonatkozó I. részében hozott döntések 
következményei. Ezért a  szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térsége 
(lényegében a korábbi harmadik pillér) és a külkapcsolatok, különösen a közös kül- és 
biztonságpolitika területe a legérzékenyebb a változtatásokra, más ágazati 
politikákban a változtatások főként az alkalmazandó eljárásokra és a jogalapok 
jogalkotási és nem-jogalkotási aktusokra történő osztályozására vonatkozik.  Ez már 
önmagában is garanciát jelent a az Unió intézkedéseinek nagyobb hatékonyságára, 
demokratikus legitimitására és átláthatóságára, tekintettel a változtatások pozitív 
jellegére, amint az korábban bemutatásra kerül. Megemlítendő, hogy új elem a 
bevezető fejezet, mely felsorolja a horizontális vagy átfogó záradékokat melyek 
valamennyi politikára vonatkoznak. A későbbiekben áttekintjük ezen változtatások 
főbb elemeit annak megállapítására, hogy hatékonyabbá, és demokratikusabbá teszik-e 
az Uniót a kérdéses területen. 

 
9.1. A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térsége 
 
1. A belő politikák területén a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének 

térségével foglalkozó rendelkezések terén fedezhetők fel legnagyobb változások, 
különösen a pillér-struktúra megszűntetése, illetve büntetőügyekben folytatott 
rendőrségi és igazságügyi együttműködés (mely ez idáig a harmadik pillér alá 
tartozott) közösségi módszerek alá hozása a rendes jogalkotási eljárás és a minősített 
többségi szavazás kiterjesztése révén1. Az egyes egyedi intézményi rendelkezések 
azonban továbbra is érvényesek: a jogalkotási és operatív tervezés stratégiai 
iránymutatásait az Európai Tanács határozza meg (így tehát konszenzussal), anélkül, 
hogy ebbe bármely módon is bevonná a Parlamentet; a büntetőügyekben folytatott 
rendőrségi és igazságügyi együttműködés során a jogalkotási kezdeményezés 
megoszlik a Bizottság és a tagállamok egy negyede között (a jelenlegi egy tagállam 
helyett); a nemzeti parlamentek pedig nagyobb szerephez jutnak, különösen a 
szubszidiaritás elvének való megfelelés nyomon követésében (a nemzeti parlamentek 
egy negyede szükséges a korai előrejelzési eljárás megindításához a korábbi 
egyharmaddal szemben). 

 
2. E területen a politikai célkitűzéseket pontosabban és egyértelműbben határozták meg.  

Az Unió intézkedéseinek e területen kifejezetten meg kell felelniük az alapjogi 
követelményeknek. Az igazságszolgáltatáshoz való jog általános célkitűzésként került 
lefektetésre. A különböző rendszerek kölcsönös elismerése és a jogszabályok 
közelítése a politikák végrehajtásának két párhuzamosan elismert eszköze. 

 
 A határellenőrzési, menekültügyi és bevándorlási politikát az Unió közös politikájának 

ismerik el, melynek vezérelvei a szolidaritás és a tagállamok közötti felelősség 
méltányos megosztása. 

 
 Az Alkotmány szintén komoly előrelépést jelent a polgári és a büntetőügyekben 

folytatott igazságügyi együttműködés és a rendőrségi együttműködés tekintetében, 

                                                 
1 Az Alkotmány nincs hatással az Egyesült Királyságban, Írországban és Dániában a szabadság, a biztonság és a 
jog érvényesülésének térségével összefüggésben fennálló különleges helyzetre, amint azt a számos, már létező, 
az új alkotmányos szöveghez igazított jegyzőkönyvben meghatározták. 
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főként a rendes jogalkotási eljárás alkalmazása révén. 
 
3. A nem bírósági ügyekben hozott határozatok és ítéletek kölcsönös elismerésén alapuló 

polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködést a rendes jogalkotási folyamat 
valamennyi jogszabály-közelítési intézkedésre való alkalmazása révén kiterjesztették 
valamennyi több államra kiterjedő vonatkozású ügyre a családjogra vonatkozó 
intézkedések kivételével, melyek esetében az egyhangúság a fő szabály (tanácsi 
törvény, a Parlamenttel csupán konzultálnak). A Tanács egyhangúlag egymaga is 
határozhat a rendes jogalkotási folyamat kiterjesztéséről a családi jog néhány több 
államra kiterjedő vonatkozásának lefedésére. 

 
4. A büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés tekintetében a legfőbb 

újdonság a rendes jogalkotási folyamat (minősített többség) alkalmazása a 
jogszabályok közelítésére mind az eljárási kérdésekben (például minimális szabályok 
az ítéletek és bírósági határozatok kölcsönös elismerésnek megkönnyítésére), mind az 
büntetőjog anyagi során, minimális szabályokkal egyes, az Alkotmányban felsorolt, 
több államra kiterjedő méreteket öltő súlyosabb bűncselekmények meghatározására és 
azok szankcióira. Az Alkotmány továbbá arról is rendelkezik, hogy a Tanács 
egyhangúlag meghatározhatja a bűntetőeljárás azon más vonatkozásait és a bűnügy 
azon más területeit, melyekre a rendes jogalkotási eljárás vonatkozik. 

 
 Egyes tagállamok erősen ellenezték ezt azon garancia ellenére, mely szerint az európai 

jogszabályoknak e területen tiszteletben kell tartaniuk a tagállamok jogrendszereinek 
alapvető szempontjait. Ezért a kormányközi konferencia a megállapodás biztosítására 
egy „vészfék” mechanizmusról rendelkezett, mely biztosítja az e területen 
problémával rendelkező tagállamok részére az általuk igényelt garanciákat, anélkül 
hogy teljesen kizárta volna a további haladást.  E megállapodás alapján ha egy 
tagállam úgy véli, hogy egy jogalkotási javaslat veszélyezteti jogrendszerének 
„alapvető vonatkozásait”, kérheti, hogy azt az Európai Tanács elé utalják. Négy hónap 
áll rendelkezésére az Európai Tanácsnak arra, hogy visszautalja az ügyet a Tanácshoz 
az eljárás folytatásának lehetővé tétele érdekében, vagy arra, hogy felhívja a 
Bizottságot vagy a tagállamok eredeti szöveget előerjesztő csoportját, hogy terjesszen 
elő egy új jogalkotási javaslatot. Amennyiben az Európai Tanács a négy hónapos 
időszakon belül nem hoz határozatot, vagy ha a kérésére indult új jogalkotási eljárás 
nem fejeződik be 12 hónapon belül, automatikusan megerősített együttműködés jöhet 
létre a kérdésben, ha a tagállamok harmada azt támogatja. 

 
5. A Parlament üdvözölte, hogy a kormányközi konferencia elfogadta a Konvent 

javaslatát egy Európai Ügyészségi Hivatal létrehozására, melynek hatáskörébe 
tartoznak az Unió pénzügyi érdekei ellen elkövetett bűncselekmények, és mely számos 
küldöttség ellenvéleménye ellenére eljárhat az ilyen bűncselekmények elkövetőivel 
szemben. Az Alkotmány azonban kimondja, hogy a hivatalt létrehozó európai törvényt 
egyhangúlag kell elfogadni, miután a Parlament belegyezését adta. Egy áthidaló 
záradék ( „passerelle”) rendelkezik a hivatal hatásköreinek a több államra kiterjedő 
vonatkozású súlyos bűncselekmények elleni intézkedésekre történő esetleges 
kiterjesztéséről, a Tanács által egyhangúlag elfogadott európai határozat alapján, 
miután a Parlament beleegyezését adta. 
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6. Végül, a rendes jogalkotási eljárást bevezették a rendőrségi együttműködés esetében 
is, bár továbbra is az egyhangúság a fő szabály a tagállamok illetékes hatóságainak 
egy másik tagállam területén történő operatív együttműködése és beavatkozása esetén. 

 
9.2 Egyéb belső politikák 
 
1. Néhány „új” - vagy világosabban meghatározott - hatáskör új jogalapjának az I. 

részben történt bevezetése mellett az Alkotmány változtatásai az egyéb ágazati 
politikák során főleg az együttdöntés (és ezáltal a minősített többséggel való szavazás) 
mint rendes jogalkotási eljárás létrehozásából és a most meghatározott, jogalkotási és 
nem-jogalkotási aktusokra történő osztályozásából származnak.  

 
2. A legszembetűnőbb változások többek között a mezőgazdasági és a halászati politika 

területén találhatóak, melyek során a rendes jogalkotási eljárás alkalmazandó a 
mezőgazdasági piac közös szervezésére vonatkozó szabályokat megállapító 
jogalkotási aktusok, illetve a közös mezőgazdasági és a halászati politika folytatásához 
szükséges rendelkezések elfogadására. Ez azt jelenti, hogy a közös mezőgazdasági és 
a halászati politika fő irányvonalainak kialakítása során a Parlament is határozhat, és 
nem csupán a mezőgazdasági miniszterek. A árak, lefölözések, támogatások és 
mennyiségi korlátozások, illetve a halászati kvóták elosztásának meghatározásával 
azonban a Tanács által elfogadott nem jogalkotási aktusok foglakoznak (európai 
rendeletek és határozatok). 

 
3. A kutatási és technológiafejlesztési politika egy új területtel, az űrpolitikával egészült 

ki. A kutatási keretprogramokat már minősített többséggel elfogadott európai törvény 
hozza létre. Az Európai Kutatási Térséget, melyen belül a kutatók, a tudományos 
ismeretek és a technológiák szabadon mozoghatnak, a rendes jogalkotási folyamat 
alapján elfogadott törvények fogják létrehozni. Az európai űrprogramot törvény vagy 
kerettörvény formájában fogják elfogadni. Meg kell jegyezni, hogy a Parlament 
jogalkotási jogosultságait e téren komolyan megkérdőjelezte néhány, a kormányközi 
konferencia során előterjesztett javaslat. 

 
4. Az energiáról szóló új szakaszban meghatározott célkitűzések többek között 

biztosítják az energiapiac működését és az energiaellátást, illetve előmozdítják az 
energiahatékonyságot és megújuló energiaformák kifejlesztését. A kormányközi 
konferencia korlátokat szabott az Unió jogalkotási intézkedéseinek, melyek nem 
hathatnak ki a tagállamok energiaforrásai kiaknázási feltételeinek, a különböző 
energiaforrások megválasztásának és az energiaellátás általános struktúrájának 
meghatározására vonatkozó jogára. Továbbá annak ellenére, hogy a rendes jogalkotási 
eljárás és a minősített többségi szavazás a fő szabály e területen, a kormányközi 
konferencia kimondta, hogy az elsődlegesen költségvetési természetű intézkedéseket a 
Parlamenttel történő konzultációt követően egyhangúlag elfogadott tanácsi törvénnyel 
lehet meghozni.  

 
5. A közegészségügy területén a kormányközi konferencia túllépett a Konventen azáltal 

hogy az Unió támogató intézkedéseit kiegészítette egy „súlyos több államra kiterjedő 
egészségügyi veszélyek leküzdésére szolgáló korai előrejelzéssel” a „széles körben 
terjedő súlyos betegségek elleni küzdelem” érdekében. Az Uniónak többek között 
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intézkedéseket kell hoznia a gyógyászati termékek magas minőségi és biztonsági 
előírásainak meghatározására és a közegészségügy védelmére a dohány és 
alkoholtermékekkel kapcsolatos visszaélésekkel szemben. Hangsúlyozni kell, hogy az 
Alkotmány kimondja azt, hogy az Unió intézkedései e területen tiszteletben kell, hogy 
tartsák a tagállamok hatáskörét az egészségügyi politikájuk, többek között az 
egészségügyi szolgáltatások és az orvosi ellátás irányítását, és azok erőforrásai 
elosztásának meghatározását. 

 
6. Sajnálatos, hogy a végleges szöveg nem tartalmaz több lényegi változtatást a szociális 

politika területén, különösen a minősített többségi szavazás kiterjesztés tekintetében 
(nem történt változás a jelenlegi helyzethez képest). Azonban nem lenne helyénvaló 
azt mondani, hogy az Alkotmány visszalépést jelent e téren. Ellenkezőleg, számos 
előrelépést tettek, nevezetesen: 

 
 - a „teljes foglalkoztatottság” és a „társadalmi haladás” beépítése az Unió 

célkitűzései közé az Alkotmány nyitó rendelkezéseiben; 
  
 - egy általános „szociális záradék” bevezetése a III. rész elején, mely alapján az 

Uniónak figyelembe kell vennie valamennyi politika meghatározása és végrehajtása 
során a „foglalkoztatottság magas szintjének előmozdításához, a megfelelő szociális 
védelemhez, a kirekesztés elleni küzdelemhez illetve az oktatás, a képzés és az emberi 
egészség magas szintjéhez kapcsolódó követelményeket”; 

 
 -  egy általános gazdasági érdekű szolgáltatások elismerését és védelmét lehetővé 

tevő jogalap létrehozása; 
 
 - a „szociális partnerek” szerepének kifejezett elismerése az I. részben, különösen a 

Háromoldalú Növekedési és Foglakoztatási Szociális Csúcstalálkozó, melynek 
feladata hozzájárulni a szociális párbeszédhez. 

 
 Továbbá nem szabad elfelejteni, hogy a Alapjogi Charta beépítése az Alkotmányba azt 

jelenti, hogy a Chartába foglalt szociális jogokat teljes mértékben elismerik a 
közösségi jogban. 

 
7. Végül a rendes jogalkotási eljárás alkalmazandó majd a munkaviszonyban álló 

személyek vagy önálló vállalkozó migráns munkavállalók társadalombiztosítási 
juttatásaira vonatkozó társadalombiztosítási intézkedésekre. Ehhez egy további 
„vészfék” mechanizmus társul, mely azon esetekben kerül alkalmazásra, ha a 
tagállamok úgy vélik, hogy egy ilyen intézkedés „kihatna társadalombiztosítási 
rendszerük alapvető vonatkozásaira, köztük annak mértékére, költségeire vagy 
pénzügyi struktúrájára, illetve kihatással lenne e rendszer pénzügyi egyensúlyára”. 
Ezután kérheti, hogy az ügyet az Európai Tanács elé utalják (ezáltal automatikusan 
felfüggesztve a jogalkotási eljárást). Az Európai Tanács ezután 4 hónapon belül vagy 
visszautalja a kérdést a Tanácshoz, ezáltal lehetővé téve az eljárás folytatását, vagy 
felkéri a Bizottságot, hogy nyújtson be egy új javaslatot. (Az Alkotmány azonban nem 
határozza meg, hogy mi fog történni, ha a Tanács ezt elmulasztja.) 

 
8. Az Alkotmány nem hoz változást az adózás tekintetében, mely esetében az 
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egyhangúság marad az általános szabály. A kormányközi konferencia során nem 
sikerült megállapodni még abban akevés ügyben sem, melyek során a Konvent rendes 
jogalkotási eljárás alkalmazását javasolta (azaz minősített többséget) az igazgatási 
együttműködési intézkedésekkel és az adócsalás és adókijátszás elleni intézkedésekkel 
összefüggésben (feltéve, hogy a Tanács egyhangúlag megállapítja. hogy a javasolt 
intézkedések e kérdésekhez kapcsolódnak). 

 
9. A gazdasági irányítás a másik, nagy vitát kiváltó terület, de annak során a változások 

viszonylag kisebbek. Azonban a gazdasági és foglakoztatási politikák összehangolását 
az Unió hatáskörei között erősítették meg (bár a kormányközi konferencia módosította 
a Konvent szövegét, hangsúlyt helyezve arra, hogy a tagállamok az Unión belüli 
megállapodások szerint koordinálják politikáikat), és kiteljesítették az egyes, az eurót 
fizetőeszközként bevezető tagállamokra vonatkozó rendelkezéseket. Például az 
eurónak egy tagállam általi bevezetéséről szóló (a Bizottság által javasolt) tanácsi 
határozatot megelőzi az eurót már bevezető tagállamok minősített többsége által 
elfogadott ajánlás. 

 
 Az eurócsoport operatív eljárásait egy, az Alkotmányhoz mellékelt jegyzőkönyvben 

határozták meg. A kormányközi konferencián elfogadtak egy nyilatkozatot a stabilitási 
és növekedési egyezményről. Az egyezmény parázs vita tárgyává vált a 
küldöttségekben, melynek eredményeként változtatásokat fogadtak el az Alkotmány 
szövegében, melyek többek között csökkentették a Bizottság javasolt szerepét a túlzott 
hiány esetén követendő eljárás során (a Tanács által az érintett tagállamhoz intézett 
ajánlásokkal, melyek a jelenlegi helyzetnek megfelelően a Bizottság ajánlásán, nem 
pedig egy javaslaton (amint azt a Konvent javasolta) alapulnak). 

 
9.3. Közös kül- és biztonságpolitika 
 
1. Jelentős változások történtek a külkapcsolatok területén, de inkább az intézményi 

rendelkezések során, mint a döntéshozatali eljárásokat illetően. A külügyminiszteri 
pozíció létrehozásával (lásd: 6.5. szakasz fentebb) összhangban, melynek birtokosa 
intézményi szinten  két „kalapot” fog viselni és akinek hatáskörébe tartozik majd a 
közös kül- és biztonságpolitika és a  EU külkapcsolatainak koordinációja annak 
valamennyi tekintetében, az Alkotmány az EU külügyi intézkedéseinek valamennyi 
területét egy elkülönített közös cím alá helyezi. 

 
 A közös kül- és biztonságpolitika területén továbbra is egyhangúság lesz a fő szabály, 

mely lényegében továbbra is kormányközi eljárásokon fog alapulni és melynek során 
az Európai Tanács rendelkezik domináns szereppel. A minősített többségi szavazás 
csak az Európai Tanács vagy a Tanács határozatai (vagy egy miniszter által az Európai 
Tanács kérésére benyújtott javaslat) esetében alkalmazható. Rendelkezésre áll azonban 
egy „vészfék”, amennyiben egy tagállam létfontosságú nemzeti politikai érdekekre 
hivatkozva ellenzi egy minősített többségű határozat elfogadását. Sem a Konvent 
javaslatát (minősített többség a miniszter által előterjesztetett és a Bizottság által 
támogatott javaslatokra), sem az olasz Elnökség javaslatát (minősített többség 
valamennyi miniszteri javaslatra) nem fogadták el, különböző tagállamok ellenállása 
miatt. A Parlament általános jogot szerzett a tájékoztatásra és bizonyos esetekben a 
konzultációra. Az Európai Bíróság joghatósága a közös kül- és biztonságpolitika során 
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korlátozott. Mindazonáltal az Alkotmány joghatóságot ad a Bíróságnak az egyéneket 
korlátozó intézkedéseket eredményező európai határozatok jogszerűségének 
felülvizsgálatára. 

 
2. Az Alkotmány által bevezetett legnagyobb előnyök a közös kül- és biztonságpolitika 

egyes területein találhatóak, ahol a kormányközi konferencia jelentős változtatásokat 
eszközölt, melyek a Konvent javaslatain is túlmutatnak. 

 
 Ennek eredményeként a közös védelem vagy legalább is egy közös védelmi politika 

megfogalmazása, melynek alapelveit már a Maastrichti Szerződés1 is jóváhagyta, 
realisztikusabb távlattal bír. A közös védelmi politika polgári és katonai erőforrásokon 
alapuló operatív jogköröket ruház az Unióra. A főbb változások ezzel összefüggésben 
az alábbiak: 

 
 - a „Petersberg” missziók felülvizsgálata2; 
 
 - egy Európai Fegyverzeti, Kutatási és Katonai Képességfejlesztési Ügynökség3 

létrehozása;     
 
 - annak lehetősége, hogy minősített többséggel elfogadott tanácsi határozattal létre 

lehessen hozni állandó strukturált együttműködést a védelem területén azon 
tagállamok között, melyek rendelkeznek katonai képességekkel és politikai 
akarattal (az ilyen strukturált együttműködés végrehajtásának feltételeit az 
Alkotmány egyik melléklete határozza meg); 

 
 - kölcsönös segély és segítségnyújtási kötelezettség a tagállamok között mely alapján 

a tagállamoknak fel kell használniuk minden rendelkezésükre álló eszközt a 
területén fegyveres agresszió áldozatává váló tagállam segítésére az ENSZ 
alapokmánya rendelkezéseinek megfelelően és a NATO tagállamokat a szervezet 
irányában terhelő kötelezettségvállalásokkal összhangban. Az Alkotmány 
kimondja, hogy e kötelezettség nem érinti az egyes tagállamok biztonság- és 
védelempolitikájának egyedi jellegét, mely fontos garancia a hagyományosan 
„semleges” tagállamok számára. 

 
 - tekintettel az Unió értékeinek védelmére, a Tanács átruházhatja egy feladat 

végrehajtását a tagállamok egy csoportjára; 
 
 - egy induló alap létrehozása a tagállamok hozzájárulásaiból a nem az Unió 

költségvetését terhelő katonai kiadások fedezésére, 
 

                                                 
1 A közös védelmi politika időben történő létrehozásáról szóló határozatot az Európai Tanács egyhangúlag hozza 
meg és szükséges a tagállamok jóváhagyása azok alkotmányos eljárásainak megfelelően. 
2 A már meglévő humanitárius és mentési feladatok, konfliktus-megelőzési és békefenntartó feladatok és a 
fegyveres erők, többek között béketeremtési feladatainak kiegészítése a lefegyverzéshez, katonai tanácsadáshoz, 
viszály utáni stabilizációhoz és a terrorizmus elleni küzdelemhez kapcsolódó harmadik országokban végrehajtott 
műveletekkel. 
3 Melynek fő feladatköre elősegíteni a tagállamok katonai képességeinek racionalizálását, a védelmi technológia 
kutatásának összehangolását és a hatékonyabb katonai kiadásokat. 
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 - egy, az Unió költségvetési előirányzataihoz való gyors hozzáférést biztosító eljárás 
meghatározása. 

 
3. Az Alkotmány tartalmaz egy szolidaritási záradékot is, mely alapján a tagállamoknak 

segítséget kell nyújtaniuk bármely olyan segítséget kérő tagállamnak, mely 
terroristatámadás vagy természeti katasztrófa áldozatává vált, amenyiben azt igénylik. 
Az ezen záradék végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket a Bizottság és a miniszter 
közös javaslata alapján a Tanács határozatban fogadja el. A Tanács egyhangúlag 
határoz, ha a határozatnak védelmi vonatkozásai is vannak. Erről a Parlamentet 
tájékoztatni kell. 

 
4. Ezen előrelépések ezért jelentősek és nem ássák alá az egyes tagállamok biztonság- és 

védelempolitikájának egyedi jellegét vagy a NATO-hoz tartozó tagállamok 
elkötelezettségeit. Továbbá, nem valószínű, hogy az Uniót egy agresszív katonai 
tömbbé változtatnák, amint attól a jelek szerint egyesek félnek. Egyesek bizonyára 
tovább is léptek volna, különösen a minősített többségi szavazást illetően. Tekintettel 
arra, hogy ez a politikai terület kiemelkedően kormányközi jellegű, és tekintettel a 
politikai klímára, mely a kormányközi konferenciát övezte, a végeredmény viszonylag 
pozitívnak tekinthető.  

 
9.4. A külkapcsolatok egyéb területei 
 
1. A közös kereskedelmpolitika területén pozitív változások történtek. Hatályát 

kiterjesztették a szolgáltatások és a szellemi alkotások kereskedelmére is. A Parlament 
szerepe kibővült: a rendes jogalkotási eljárás alkalmazandó a közös 
kereskedelmpolitikát végrehajtó intézkedések meghatározására; a Parlament 
rendszeresen jelentéseket fog kapni a nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatos 
tárgyalásokról, melyeket nem lehet megkötni annak beleegyezése nélkül. Az 
Alkotmány szintén foglakozik a „kulturális kivétellel”1. 

 
2. Végül a humanitárius segélyek tekintetében a Parlament üdvözölte a különleges 

jogalap létrehozását a rendes jogalkotási eljárás hatálya alá tartozó, illetve az önkéntes 
humanitárius segély hadtest létrehozását. 

 
 
10. Jelentős mértékű rugalmasság  
 
10.1. Alapvető jelentőségű kérdés, hogy az új alkotmányos keret elégé rugalmas-e annak 

lehetővé tételére, hogy az Unió alkalmazkodjon a változó körülményekhez és 

                                                 
1 Az alkotmány kimondja, hogy a Miniszterek Tanácsa ugyancsak egyhangúlag jár el a kulturális és 
audiovizuális szolgáltatások kereskedelmére vonatkozó megállapodások tárgyalása és elfogadása esetében, ha 
fennáll a veszélye annak, hogy azok korlátozzák az Unió kulturális és nyelvi sokszínűségét. A kormányközi 
konferencia kiterjesztette ezt a „kivételt” a szociális, oktatási és egészségügyi szolgáltatások kereskedelmére, ha 
fennáll a veszélye annak, hogy azok súlyosan megzavarhatják az ilyen szolgáltatások nemzeti szervezetét és 
kihathatnak a tagállamok felelősségére azok teljesítését illetően. A Tanács szintén egyhangúlag intézkedhet, ha a 
szolgáltatások kereskedelme általában és a szellemi alkotások kereskedelmi vonatkozásai területére vonatkozó 
megállapodások olyan rendelkezéseket foglalnak magukba, melyek esetében a belső szabályok egyhangú 
elfogadása szükséges. 
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megfeleljen a jövőben felmerülő kihívásoknak. 
 
 E kérdés megválaszolása két témát érint: először, az Alkotmány felülvizsgálatát, 

másodszor azt, hogy a rendszer tud-e fejlődni az alkotmányos keret korlátain belül 
anélkül, hogy magát az Alkotmányt szükséges lenne felülvizsgálni. 

 
1. Az új szerződés számos egyértelmű javulást eredményez a felülvizsgálati eljárásban, 

melyek közül az első és legfontosabb a kezdeményezés jogának megadása a Parlament 
részére, ugyanazon alapon, mint a tagállamok és a Bizottság esetében. Továbbá a 
Konventet, mint a felülvizsgálatért felelős szervet intézményi alapokra helyezi, 
elismerve a Konvent valóban meghatározó szerepét az Alkotmány szövegezésében és 
a kormányközi módszerek korlátozásában. A Parlament, mely elsőként javasolta a 
konvent módszerét, kizárólag üdvözölheti ezt a változtatást, mely segít a 
felülvizsgálati eljárás átláthatóbbá és demokratikusabbá tételében és egyúttal 
hatékonyabbá is teszi azt. 

 
 Különösen pozitív fejlemény, hogy a Parlamentnek jóváhagyását kell adnia abban az 

esetben, ha a Tanács úgy határoz, hogy nem hív össze a Konventet, mivel a 
változtatások nem eléggé jelentősek. 

 
2. A kormányközi konferencia sajnos nem felel meg a Parlament elvárásainak a 

felülvizsgálati eljárás egyszerűsítése tekintetében. A szöveg tartalmaz egyszerűsített 
eljárást az Unió belső politikáiról szóló cím rendelkezéseinek felülvizsgálatára (azzal a 
feltétellel, hogy egy ilyen felülvizsgálat nem növelheti az Unió hatásköreit), de ezen 
eljárás csupán azt teszi lehetővé, hogy az Európai Tanács megkerülje a konvent-
módszert (a Parlament beleegyezésének szükségessége nélkül); az egyhangúság és 
tagállamok ratifikációja továbbra is a fő szabály marad. 

 
3. Az Alkotmány felülvizsgálata így minden esetben továbbra is megkívánja az 

egyhangúságot és a tagállami ratifikálást. Számos, a Parlamentben és nemzeti 
parlamentek körében is széleskörű támogatást élvező javaslat tette volna ezt a 
követelményt valamivel rugalmasabbá a III. rész rendelkezéseinek felülvizsgálata 
tekintetében (melyek igen részletesek, és melyek alkotmányos értéke számos esetben 
megkérdőjelezhető) egyúttal eleget téve annak az alapvető elvnek, hogy az Unió 
hatásköreinek további bővítése egyhangú jóváhagyást követel meg a tagállamok 
részéről. 

 
4. A Parlament ezzel ellentétben csak üdvözölni tudja az áthidaló záradékok 

(„passerelles”) visszatartását, melyet a Konvent javasolt a Tanácson belül az egyhangú 
szavazásról a minősített többségi szavazásra, illetve a külöünleges jogalkotási 
eljárásról a rendes jogalkotási eljárásra való áttérés esetében. Az, hogy ezt a 
határozatot az Európai Tanács az Európai Parlament beleegyezésével és kizárólag 
egyhangúlag hozhatja meg – és akkor is csak akkor, ha egy nemzeti parlament sem 
fejezi ki tiltakozását hat hónapon belül – elégséges garanciát nyújt arra, hogy 
valamennyi tagállam jogait kellő tiszteletben tartsák, illetve hogy a határozat átlátható  
legyen, és rendelkezzen demokratikus legitimitással. 

 
5. Az új alkotmányos szöveg további pozitívuma a megerősített együttműködéssel 
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összefüggésben tett javítások, melynek jelentősége a jövőben növekedhet a tagállamok 
számának jelentős növekedése tükrében. Az Alkotmány az Unió általános 
kohéziójának és intézményi egységének biztosításához szükséges feltételek 
megteremtése mellett kiterjeszti a megerősített együttműködés alkalmazási körét 
(mely így alkalmazható az Unió kizárólagos hatáskörei által nem lefedett területre is, 
amíg a jelenlegi rendelkezések alapján a védelmi politikára ez nem vonatkozik) és 
megkönnyíti azok létrehozását. A megerősített együttműködés a tagállamok legalább 
egy harmadát össze kell, hogy hozza, és a Tanács minősített többséggel intézkedhet, a 
közös kül- és biztonságpolitika kérdéseinek kivételével, melyekre továbbra is az 
egyhangúság vonatkozik. Továbbá a Parlament jóváhagyásának kikérésére vonatkozó 
követelmény (a közös kül- és biztonságpolitika kivételével) erősíteni fogja a 
megerősített együttműködés létrehozásáról szóló határozatok demokratikus 
legitimitását. 

 
6. Végül szintén kielégítő fejlemény, hogy a kormányközi konferenciának sikerült 

visszatartania a Konvent által javasolt áthidaló záradékokat („passerelles”), melyek 
lehetővé teszik a minősített többségi szavazásra való áttérést, vagy a rendes 
jogalkotási eljárást a megerősített együttműködési mechanizmuson belül. 

 
7. Önkéntes kilépés az Unióból: Az Európai Közösséget – és később az Európai Uniót –

létrehozó szerződés  - az első szerződés kivételével, mely az Európai Szén és Acél 
Közösséget hozta létre -  korlátlan időre kötöttek meg, de nem tartalmaztak 
rendelkezéseket egy kollektív vagy egyedi kilépési eljárásra, az Alkotmány először 
hozott létre egy mechanizmust az „Önkéntes kilépésre az Unióból” (I-60. cikk). 
Természetesen el kell ismerni, hogy egy ilyen lépés a nemzetközi szerződési jog 
alapján már korábban megengedett volt bármilyen külön rendelkezés hiányában is. 
Mindazonáltal az, hogy az Alkotmány már kifejezetten rendelkezik a kilépésről, 
részletes rendelkezéseket határoz meg egy ilyen helyzet kezelésére és világos üzenetet 
küld a tagállamok részére, hogy nem kötelező továbbra is részt venni az európai 
projektben, amennyiben annak népe nem kíván részt venni abban. Ez a megerősített és 
strukturált együttműködésre vonatkozó rendelkezésekkel együtt világosan jelzi, hogy 
az Unióban való részvétel és annak politikái továbbvitele mellett szabadon és őszinte 
politikai elkötelezettség alapján kell dönteni. 

 
 
11. Az Alkotmány hatályba lépése 
 
11.1 A kormányközi konferenciát az Európai Unióról szóló szerződés 48. cikke alapján hívták 
össze, amely úgy rendelkezik, hogy bármilyen is legyen azon módosítások hatálya, amelyeket 
a konferencia a meglévő szerződésekkel kapcsolatban javasol (beleértve azok hatályon kívül 
helyezését, amint arról az alkotmánytervezet IV-437. cikke rendelkezik), a módosítások addig 
nem lépnek hatályba, amíg azokat az összes tagállam nem ratifikálja saját alkotmányos 
előírásai szerint. 
 
11.2. Mindez azt jelenti, hogy az alkotmány IV-447. cikkében foglalt rendelkezések csak a 
jövőbeli ratifikációs folyamatokra érvényesek. A IV-447. cikk kimondja, hogy amennyiben az 
alkotmányt létrehozó szerződésre vonatkozó változtatások ratifikációjáról szóló bármely 
eljárás kezdete után két évvel a tagállamok egyötöde még nem zárta le az eljárást, vagy 
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nehézségei adódnak a ratifikációs eljárás során (ami annak a lehetőségét is magában foglalja, 
hogy a szöveget egy vagy több tagállam elutasítja), akkor az eset az Európai Tanács elé kerül. 
 
11.3. Az alkotmányt létrehozó eredeti szerződés ratifikációja érdekében a kormányközi 
konferencia a végleges jogszabályba beillesztendő politikai nyilatkozatot fogadott el, 
amelynek feltételei hasonlóak a fent hivatkozott IV-447. cikkéhez. 
 
11.4. A múltban, amennyiben problémák adódtak valamely tagállamban a korábbi 
szerződések ratifikációs eljárása során, az eset természetesen az Európai Tanács elé került. A 
konvent javaslatának megfelelően ezen rendelkezés beiktatásával azonban a kormányközi 
konferencia azt a politikai üzenetet kívánta küldeni, hogy elfogadhatatlan az, ha a tagállamok 
egy csekély kisebbsége miatt a többi tagállam nem tudelőre lépni, különös tekintettel arra, 
hogy az alkotmány rendelkezik többek között az Unióból történő önkéntes kilépésről, 
valamint a megerősített vagy strukturált együttműködésben történő részvételről, amelyben 
nem kötelező minden tagállamnak részt venni. Egy ilyen helyzet olyan megoldás keresésére 
irányuló tárgyalásokhoz kell hogy vezessen, amely nemcsak az alkotmányt ratifikálni nem 
tudó tagállam helyzetét veszi figyelembe, hanem mindenekelőtt azokét, amelyek elfogadják 
azt. 
 
III. Általános értékelés/ajánlások az alkotmány elfogadásához 
 
1. A fentieket figyelembe véve, a Parlament átfogó véleményének egyértelműen támogatnia 
kell a 2004 júniusában befejeződött kormányközi konferencia eredményeit, mivel azok olyan 
fokú törekvéseket tükröznek, amelyekről kevesen gondolták, hogy megvalósíthatók abban a 
geopolitikai környezetben, amelyben az egész művelet az Európai Unió jövőjéről szóló, 2001. 
decemberi laekeni nyilatkozat óta zajlott1. 
 
2. A részvétel szintjét és az átláthatóság fokát tekintve az az eljárás, melynek során a Konvent 
kidolgozta az alkotmányos szerződést, eddig példa nélküli volt. Az állam- és kormányfők 
ezután elfogadták azt a szöveget, amely a tagállamok elé kerül ratifikálásra. A létrejött 
dokumentum a különböző felek, nevezetesen a demokratikus legitimitás nemzeti szintű 
letéteményesei, a nemzeti kormányok és nemzeti parlamentek, valamint az Uniót képviselő 
Európai Parlament és a Bizottság, illetve egyénileg és a civil társadalmi szervezeteken 
keresztül a polgárok által elért kompromisszum eredménye. A „kompromisszum” azonban 
nem azt jelenti, hogy csupán a minimális közös szempontokban tudtak megegyezni. Éppen 
ellenkezőleg, a fent leírt hiányosságok ellenére az alkotmány rendelkezései felettébb nagyra 
törőek, ami utópisztikusnak tűnt abban a politikai környezetben, amelyben a munka a 
folyamatot útjára indító 2001. decemberi laekeni nyilatkozat óta zajlott. 
 
Az Unió alkotmányos alapjainak és intézményi kereteinek megszilárdulása, valamint 
eszközeinek ésszerűsítése és egyszerűsítése lehetővé teszi, hogy két évtizednyi állandó 
reformok után végre stabilitás alakuljon ki. 
 
A stabilitást és a biztonságot, amely minden alkotmányos szöveg alapvető jellemzője, olyan 
rendelkezések egészítik ki, amelyek egyrészt megszervezik a döntéshozatali eljárás 

                                                 
1 Elnökségi következtetések, az Európai Tanács 2001. december 14–15-i laekeni ülése (tanácsi dokumentum SN 
3000/1/01 REV 1). 
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kidolgozását, másrészt lehetővé teszik a megerősített és/vagy strukturált együttműködés 
mechanizmusainak kihasználását, és biztosítják az Unió működésének módosításához 
szükséges rugalmasságot, hogy az képes legyen szembenézni az elkövetkező évek 
kihívásaival. 
 
Mindenekelőtt azonban az alkotmány erősíti a demokráciát az Európai Unióban, elősegíti a 
hatékonyabb döntéshozatalt, egyértelműbbé teszi a feladatköröket az Unióban, valamint 
egyrészt az Unió hatáskörébe, másrészt a tagállami hatáskörbe tartozó kompetenciákat. A 
Konvent lezárását követő sajtótájékoztatón Valéry Giscard d'Estaing, a Konvent elnöke azt 
mondta, hogy a Konventből az Európai Parlament győztesként került ki. A Parlament 
bizottságainak előadói úgy vélik, hogy az igazi nyertesek az európai emberek, mert ez a 
Konvent jelenti a legnagyobb előrelépést az 1957-es Római Szerződés óta, mivel 
megszilárdítja értékeinket és elveinket az együttélés ösztönző projektje keretében, és mert a 
legjobb eszközt teremti meg arra, hogy közösen küzdjünk meg napjaink kihívásaival. 
 
3. A fenitek szellemében a Parlamentnek vezető szerepet kellene játszania az alkotmány 
népszerűsítésében és védelmében, illetve segítséget kellene nyújtania az annak teljes 
megvalósításához szükséges politikai akarat előmozdításában és megszilárdításában, aminek a 
ratifikálási folyamattal kapcsolatos vitákban történő aktív részvétellel kellene kezdődnie. 
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