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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Lisszaboni Szerződésről
(2007/0000(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződést és az Európai Közösséget létrehozó 
szerződést módosító szerződésre (a Lisszaboni Szerződés),

– tekintettel az Egységes Európai Okmánnyal és a Maastrichti, az Amszterdami és a Nizzai 
Szerződéssel módosított, az Európai Unióról szóló szerződésre és az Európai Közösséget 
létrehozó szerződésre,

– tekintettel az Európai Unió alapjogi chartájára1,

– tekintettel az Unió jövőjéről szóló, 2001. december 15-i laekeni nyilatkozatra2,

– tekintettel az európai alkotmány létrehozásáról szóló, 2004. október 29-én Rómában aláírt 
szerződésre,

– tekintettel az Unió alkotmányozási folyamatának ütemtervéről szóló, 2007. június 7-i 
állásfoglalására3 és a kormányközi konferencia összehívásáról szóló, 2007. július 11-i 
állásfoglalására4, 

– tekintettel eljárási szabályzatának 45. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és Külügyi Bizottság, a Költségvetési 
Ellenőrző Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a az Állampolgári Jogi, Bel- és
Igazságügyi Bizottság véleményére (A6-0000/2007),

A. mivel az elmúlt 50 év során az Európai Unió fejlődése meghatározó volt abban a 
tekintetben, hogy a korábban háború sújtotta kontinensen létrejött a béke és stabilitás 
térsége, megszilárdult a demokrácia, a szabadság és a polgárjogok, a világ legnagyobb 
egységes, a szociális normákra, a fogyasztóvédelemre és a tisztességes versenyre 
vonatkozóan közös szabályokkal, továbbá gazdasági és monetáris unióval rendelkező 
piacának létrehozása eredményeképpen növekedett a prosperitás és a jólét, lehetővé vált a 
tagállamok együttműködése a nemzeti határokon túllépő kérdésekben, nem utolsósorban a 
környezetvédelem terén, valamint Európa erőteljesebben léphetett fel a globális ügyekben,

B. mivel széles körben elismerik, hogy meg kell reformálni és erősíteni az Unió struktúráit 
ezeknek a vívmányoknak a megszilárdításához, valamint ahhoz, hogy a hatékony 

                                               
1 Az Európai Unió 2000. december 7-i alapjogi chartája, amelyet 2007. december 12-én kiáltottak ki 
Strasbourgban.
2 Laekeni Európai Tanács, az Unió jövőjéről szóló laekeni nyilatkozat, SN 273/01, 2001.12.15.
3 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0234 (Barón Crespo/Brok-jelentés).
4 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0328 (Leinen-jelentés).
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működés érdekében javítsák a huszonhét, vagy esetleg több tagállam uniójának 
kapacitását, hogy az Unió szembenézhessen az új kihívásokkal, továbbá hogy nagyobb 
legyen a demokratikus elszámoltathatósága,

C. mivel ez az igény volt a forrása azoknak az egymást követő reformoknak, amelyek a 
Maastrichti Szerződés óta – amely a gazdasági és monetáris unió megteremtésével és az 
alapvetően gazdasági közösségből a politikai közösségbe való átmenettel váltást jelentett 
az európai integrációban – megpróbálták rendezni az Unió intézményi felépítését, és 
amelyek eredményeképpen elfogadták a laekeni nyilatkozatot, amely – egy konvent 
összehívásával és már nem kizárólag a kormányközi konferenciák alapján – a reform más 
jellegű folyamata előtt nyitotta meg az utat,

D. mivel az Uniónak a Szerződés alkotmánnyal való felváltása révén történő 
megreformálására irányuló korábbi erőfeszítést az Európai Parlamentben az európai 
polgárok választott képviselőinek nagy többsége elfogadta1 és a tagállamok 2/3 része 
ratifikálta, két tagállam azonban (Franciaország és Hollandia) elutasította, majd az 
átgondolás időszakát követően, amikor egyértelművé vált, hogy a valamennyi tagállam 
kötelező jóváhagyása nem tartható fenn, ezt a megközelítést elvetették a már korábban is 
meglévő Szerződések módosítása javára,

E. mivel az európai alkotmányt létrehozó szerződés tervezetét az egyes nemzeti parlamentek 
két-két képviselőjéből, tizenhat európai parlamenti képviselőből, az Európai Bizottság két 
képviselőjéből és az egyes nemzeti kormányok képviselőiből álló konvent dolgozta ki, 
amely a tervezetet nyilvános tanácskozás során készítette el konszenzussal, amelyet a 
2004. évi kormányközi konferencia lényegében változatlanul hagyott, míg az azt követő 
Lisszaboni Szerződés, amely elhagyta az alkotmány bizonyos jellemzőit, hagyományos 
kormányközi munkamódszerrel, a zárt ajtók mögött jött létre,

F. mivel a módszerben és a folyamatban bekövetkezett változás – noha az Unió intézményi 
felépítésével kapcsolatban tervezett gyakorlati kiigazítások közül sokat új formában tartott 
meg – azzal járt, hogy mérséklődtek a törekvések és lemondtak az alkotmány több 
sajátosságáról, valamint elhalasztották egyes új mechanizmusok hatálybalépését, és a 
különböző tagállamokra vonatkozó különleges intézkedéseket beépítették a 
Szerződésekbe,

G. mivel mindazonáltal a Szerződésnek az Európai Unió minden egyes nemzeti kormánya 
általi elfogadása azt mutatja, hogy a tagállamok választott kormányai ezt a 
kompromisszumot jövőbeli együttműködésük alapjának tekintik, amely ugyanakkor 
mindegyiküktől megköveteli a legnagyobb fokú politikai elkötelezettséget a 2009. január 
1-je előtti ratifikálás biztosítására,

H. mivel kívánatos, hogy az új Szerződés jóval a 2009. évi európai parlamenti választások 
előtt hatályba lépjen, hogy a polgárok politikai választásukat az Unió új intézményi 
keretének teljes ismeretében tehessék meg,

                                               
1 500 szavazattal mellette, 137 szavazattal ellene és 40 tartózkodással (az Európai Parlament 2005. január 12-i 
állásfoglalása az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződésről  – Corbett/Méndez de Vigo jelentés, HL C 
247 E, 2005.10.6., 88. o.).
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Pozitív lépés az Unió jövője felé 

1. azt a következtetést vonja le, hogy a Lisszaboni Szerződés egészében véve hatalmas 
előrelépést jelent a létező Szerződésekhez képest, amely (az Európai Parlament és a 
nemzeti parlamentek szerepének megerősítése révén) nagyobb mértékű demokratikus 
elszámoltathatóságot teremt az Unióban, kibővíti az európai polgárok jogait az Unióval 
szemben, és előmozdítja az Unió intézményeinek hatékony működését;

Nagyobb fokú demokratikus elszámoltathatóság

2. üdvözli azt a tényt, hogy nő a demokratikus elszámoltathatóság, ami lehetővé teszi a 
polgároknak, hogy nagyobb mértékben legyenek képesek ellenőrizni az Unió fellépéseit, 
nevezetesen az alábbi előrelépéseknek köszönhetően:

a) minden európai uniós jogszabály elfogadását olyan szintű parlamenti ellenőrzés előzi 
meg, amely nem létezik más nemzetek feletti vagy nemzetközi rendszerben:

– néhány kivétellel valamennyi európai jogszabályhoz a (saját parlamentjeiknek 
felelős nemzeti miniszterekből álló) Tanács és a (közvetlenül megválasztott 
európai parlamenti képviselőkből álló) Európai Parlament kettős és egymással 
egyenértékű jóváhagyása lesz szükséges;

– megerősödik valamennyi európai uniós jogszabálynak a nemzet parlamentek általi 
előzetes ellenőrzése, mivel a nemzeti parlamentek megfelelő időben meg fogják 
kapni az európai jogalkotási javaslatokat ahhoz, hogy a tanácsi álláspont 
elfogadása előtt megvitathassák őket minisztereikkel, és jogosultak lesznek arra is, 
hogy kifogásolják a javaslatot, amennyiben úgy érzik, hogy az nem tartja 
tiszteletben a szubszidiaritás elvét;

b) a Bizottság elnökét az Európai Tanács javaslata alapján az Európai Parlament 
választja, „figyelembe véve az európai parlamenti választásokat”;

c) a főképviselő elszámoltatható lesz mind az Európai Tanács és a Bizottság elnöke 
(akinek jóváhagyása szükséges a főképviselő kinevezéséhez), valamint – a Bizottság 
tagjaként – az Európai Parlament előtt;

d) az új költségvetési eljárás az Európai Unió összes kiadásának mind a Tanács, mind 
az Európai Parlament általi jóváhagyását megköveteli majd, így gyakorlatilag az 
Európai Unió valamennyi kiadása teljes demokratikus ellenőrzés alá kerül;

e) az átruházott jogalkotási hatáskörök Bizottság általi gyakorlásának demokratikus 
ellenőrzését az Európai Parlament és a Tanács által ellátott felügyelet új rendszere 
biztosítja, ami lehetővé teszi, hogy bármelyikük visszahívja a Bizottságnak az 
átruházott jogalkotással kapcsolatos azon határozatait, amelyekkel nem értenek 
egyet, és feljogosítja őket arra, hogy visszavonják a hatáskör-átruházást;

f) a Tanács ülése nyilvános lesz uniós jogszabályok elfogadása és az azokról folytatott 
viták esetén, ami lehetővé teszi a polgárok számára, hogy megtekintsék, hogyan lép 



PE398.367v01-00 6/10 PR\696105HU.doc

Külső fordítás

HU

fel kormányuk a Tanácsban;

g) az ügynökségekre – különösen az Europolra – nagyobb fokú parlamenti ellenőrzés 
vonatkozik majd;

h) megerősödik a Régiók Bizottságának szerepe;

i) a Szerződések felülvizsgálatának eljárása a jövőben nyitottabb és demokratikusabb 
lesz, mivel az Európai Parlament hatáskört kap ilyen célú javaslatok benyújtására, és 
minden javasolt felülvizsgálatot a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament 
képviselőit magában foglaló konventnek kell megvizsgálnia, kivéve, ha a Parlament 
ezt szükségtelennek tekinti;

Több jog és átláthatóság a polgárok számára

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

a) az EU alapjogi chartája kötelező jellegének elismerése azt jelenti, hogy az uniós jog 
valamennyi rendelkezésének és az uniós intézmények által vagy az EU joga alapján 
végrehajtott valamennyi fellépésnek meg kell felelnie ezeknek a normáknak;

b) az Uniónak csatlakoznia kell az emberi jogokról szóló európai egyezményhez, ezáltal 
az Unió a polgárok jogainak tiszteletben tartását illetően ugyanolyan külső ellenőrzés 
alá kerül, mint tagállamai;

c) új rendelkezések segítik elő a polgárok, az őket képviselő egyesületek és a civil 
társadalom részvételét az Unió tanácskozásain; bátorítják a szociális partnerekkel és 
a vallási közösségekkel, valamint a nem felekezeti szervezetekkel való párbeszédet;

d) az uniós polgári kezdeményezés bevezetése lehetővé teszi, hogy a polgárok 
javaslatokat nyújtsanak be olyan ügyekben, amikor úgy vélik, hogy a „Szerződések 
végrehajtása érdekében” az Unió jogi aktusára van szükség;

e) bővülnek a magánszemélyek lehetőségei, hogy az uniós jog alapján az 
igazságszolgáltatáshoz forduljanak;

4. üdvözli azt a tényt, hogy a Szerződés érthetőbbé és világosabbá teszi az Európai Unió 
alapjául szolgáló – és a valamennyi tagállam számára közös – értékeket, az Unió 
célkitűzéseit, valamint a tevékenységét és a tagállamokkal fennálló kapcsolatait vezérlő 
irányelveket:

a) egyértelműen körülhatárolják az Európai Uniónak a tagállamokat érintő hatásköreit, 
azon elv alapján, hogy valamennyi olyan hatáskör, amelyet a Szerződések nem 
ruháznak át az Unióra, a tagállamoknál marad;

b) nagyobb hangsúlyt kapnak azok a politikák, amelyek láthatóan a polgárok előnyére 
válnak: általánosan alkalmazandó új rendelkezések vonatkoznak a magas szintű 
foglalkoztatásra, a megfelelő szociális védelem biztosítására, a társadalmi kirekesztés 
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elleni küzdelemre, a magas szintű oktatásra, képzésre és egészségügyre, a 
mindennemű megkülönböztetés megszüntetésére, a nők és férfiak közötti egyenlőség 
elősegítésére; új rendelkezések vonatkoznak a fenntartható fejlődés és a 
környezetvédelem előmozdítására, ideértve az éghajlatváltozás elleni küzdelmet és a 
közérdekű szolgáltatások tiszteletben tartását; a gazdasági, társadalmi és területi
kohézió újra az Unió egyik célkitűzéseként kerül megerősítésre;

c) az „Európai Közösség” és „Európai Unió” összetéveszthetősége megszűnik, hiszen 
az Európai Unió egységes jogalannyá és felépítménnyé válik;

d) a tagállamok közötti szolidaritási záradék alapján a polgárok terrortámadások, illetve 
természeti vagy ember okozta katasztrófa esetén az Unió minden részéből támogatást 
várhatnak;

e) megerősíti az Európai Unió intézményi szervezetének sajátosságát, amelyre a 
tagállamok azokat a meghatározott hatásköreiket ruházzák át, amelyeket a közös 
mechanizmusokon keresztül jobban gyakorolhatónak vélnek, az esetleges kétségek 
elkerülése érdekében ugyanakkor elegendő biztosítékot nyújt arra, hogy az Európai 
Unió nem válik központosított, teljhatalmú, államok feletti állammá:

– a kötelezettség, amely szerint az Uniónak tiszteletben kell tartania „a tagállamok 
nemzeti identitását, amely elválaszthatatlan része azok alapvető politikai és 
alkotmányos berendezkedésének, ideértve a regionális és helyi önkormányzatokat 
is”, valamint az „alapvető állami funkcióikat, ideértve az állam területi 
integritásának biztosítását és a jog és a rend fenntartását, valamint a 
nemzetbiztonság őrzését”;

– a hatáskör-átruházás (amely szerint az Unió csak a tagállamok által ráruházott 
hatáskörökben jár el), a szubszidiaritás és az arányosság elve;

– a tagállamok részvétele az Unió döntéshozatali rendszerében és hozzájárulásuk 
szükségessége a változtatáshoz;

– a tagállamok azon jogának elismerése, hogy kívánságuk esetén kiléphessenek az 
Európai Unióból;

Nagyobb hatékonyság

5. üdvözli azt a tényt, hogy az új Szerződés megerősíti az Unió intézményeinek kapacitását 
arra, hogy hatékonyabban végezzék feladataikat az alábbiaknak köszönhetően:

a) jelentősen nő azon területek száma, amelyek esetében a Tanács keretében ülésező 
kormányok  minősített többséggel szavaznak egyhangúság helyett, ami létfontosságú 
ahhoz, hogy a huszonöt tagú Unió működését ne fékezzék a vétók;

b) a „kettős többségű” szavazás új rendszere megkönnyíti a Tanácson belüli 
döntéshozatalt; 

c) az Európai Tanács elnökségének hathónapos rotációs rendszerét a tagok által két és 
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fél éves időtartamra megválasztott elnök váltja fel, ami nagyobb koherenciát biztosít 
az ülések előkészítésében és nyomon követésében;

d) a Bizottság tagjainak száma 2014-től a tagállamok számának 2/3 részére csökken, 
így biztosítva a testületen belüli nagyobb kohéziót, míg a rotációs rendszer a 
tagállamok egyenlő mértékben való részvételét biztosítja;

e) jelentősen javul majd az Unió mint globális tényező jelenléte és cselekvési 
képessége:

– az Európai Unió külpolitikai főképviselőjének és a külkapcsolatokért felelős 
biztos tisztségét – amely gyakran kettősséghez és bonyodalmakhoz vezet –
összevonják, létrehozva a Bizottság alelnöke/ külkapcsolatokért és a 
biztonságpolitikáért felelős főképviselő posztját, aki a Külkapcsolatok Tanácsának 
elnökségét is ellátja, és képviseli az Uniót olyan kérdésekben, amelyekben a 
Külkapcsolatok Tanácsa közös állásponttal rendelkezik – így biztosítva az 
Európai Unió külpolitikájának egységességét és következetességét; 

– az alelnök/főképviselő hatáskörébe tartozó, az intézmények és a nemzeti 
diplomáciai testületek köztisztviselőiből álló egységes külügyi szolgálat biztosítja 
az Európai Unió külpolitikájának egységességét következetességét;

– erősödik az Unió azon képessége, hogy közös struktúrákat alakítson ki a 
biztonság- és védelmi politika területén, miközben biztosítja a szükséges 
rugalmasságot a tagállamok különböző megközelítéseinek kezeléséhez;

f) tisztázódik a különbség a jogalkotási és végrehajtási eszközök között; és az 
átruházott jogi aktusok új meghatározása lehetővé teszi az Európai Unió 
jogalkotásának egyszerűsítését és ésszerűsítését;

g) a pillérek szerinti struktúrát megszüntetik, lehetővé téve, hogy egyszerűsített 
mechanizmusokkal és eszközökkel  egységesen intézkedjenek az Európai Unió 
különböző tevékenységi területein, noha a kül- és biztonságpolitika sajátos jellege 
különleges eljárásokat igényel e területen;

h) a bel- és igazságügyi fellépésekre ambiciózusabb célok és hatékonyabb eljárások 
keretében kerül sor, felhagyva a különálló kormányközi eszközök és eljárások 
igénybevételével, emellett pedig bírósági felülvizsgálat alá is vetik, ami 
kézzelfogható fejlődést ígér az igazságszolgáltatási, a biztonsági és bevándorlási
kérdésekben;

i) az Európai Uniónak az éghajlatváltozás, az energia, a világűr, a turizmus, a sport, a 
közegészségügy és a polgári védelem területét illető célkitűzéseit és hatáskörét 
egyértelműbben határozzák meg; 

j) számos egyéb ügyben lehetségessé válik a döntéshozatal hatékonyabb módszereinek 
alkalmazása, amint arra politikai akarat van;
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k) nagyobb mozgástér áll rendelkezésre a rugalmas megállapodásokhoz azokban az 
esetekben, amikor nem minden tagállam hajlandó vagy képes bizonyos politikákat 
egyidejűleg átültetni;

Kérdések

6. ismert előtte a széles körben kinyilvánított sajnálkozás amiatt, hogy a franciaországi és a 
hollandiai népszavazás után a 27 tagállam közötti megállapodás létrejöttének biztosítása 
érdekében a következő vált szükségessé:

– az alkotmányos megközelítés és annak bizonyos jellemzőinek, például az új, 
egységes és strukturált szövegnek, a jogalkotási eszközök megnevezésére szolgáló 
egyértelműbb terminológiának, a szimbólumoknak és a főképviselő 
„külügyminiszterként” való megnevezésének elvetése;

– az új Szerződés fontos elemei végrehajtásának, például a Tanács új szavazati 
rendszere (amelyhez a szavazások elhalasztására vonatkozó, „Ioannina-
kompromisszum” néven ismert különleges rendelkezések kapcsolódnak) 
hatálybalépésének, valamint bizonyos politikai területeken a korlátozó 
mechanizmusok – például a „vészfékek” – szokásos jogalkotási eljárásokba való 
beépítésének elhalasztása;

– az egyes tagállamokra vonatkozó különleges intézkedéseknek a Szerződésbe való 
beépítése, például az Egyesült Királyság és Írország részvételének lehetőségét (opt-
in) biztosító megállapodások kiterjesztése a rendőri együttműködésre és a 
büntetőjogra, a chartának az Egyesült Királyság és Lengyelország nemzeti jogára 
vonatkozó hatályát korlátozó jegyzőkönyv, valamint az Olaszországnak a degresszív 
arányosság elvétől eltérően a Parlamentben biztosított további helyek;

– a Szerződés egyes olyan részei – vagy a mellékelt nyilatkozatok –
megfogalmazásának módosítása, amelyek hangneme indokolatlanul negatív, ami az 
Európai Unióval és intézményeivel szembeni bizalmatlanság érzését kelti, és ami 
nem megfelelő jelzés a nyilvánosság felé;

Következtetések

7. úgy véli, hogy a Szerződés szilárd és tartós keretet ad az Európai Unió jövőbeni 
fejlődésének;

8. jóváhagyja a Szerződést és reméli, hogy az Európai Unió valamennyi tagállama abban a 
helyzetben lesz, hogy a ratifikálást 2009. január 1-jéig végrehajtsa;

9. tudatában van annak, hogy a módosító szerződés szükségszerűen kevésbé egyértelmű és 
olvasható, mint az egységes szerkezetbe foglalt szerződés, de várja a Lisszaboni 
Szerződés által felülvizsgált és egységes szerkezetbe foglalt Szerződések gyors 
közzétételét, amely az Európai Unió egyértelműbb alapszövegét adja majd a polgároknak;

10. ismételten megerősíti kérését, hogy a jóhiszemű együttműködés elvével összhangban az 
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EU intézményeinek és a nemzeti hatóságoknak is minden lehetséges erőfeszítést meg kell 
tenniük annak érdekében, hogy az európai polgárok világos és tárgyilagos tájékoztatást 
kapjanak a Szerződés tartalmáról;

11. utasítja felelős bizottságát az eljárási szabályzatának szükséges módosításai előkészítésére 
és a további végrehajtási intézkedések iránti igények felmérésére;

12. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és az Alkotmányügyi Bizottság 
jelentését a tagállamok nemzeti parlamentjeinek, a Tanácsnak, az Európai Bizottságnak és az 
Európa jövőjével foglalkozó konvent egykori tagjainak, és biztosítsa, hogy a Parlament 
szolgálatai – beleértve a külső irodákat is – mindenre kiterjedő tájékoztatást adjanak a 
Parlamentnek a Szerződéssel kapcsolatos álláspontjáról.
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