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TEMATIKA

febr. 12. Integrációtörténeti áttekintés

febr. 19. Az EU jogalanyisága, alapértékei, integrációs célkitűzések, tagság, Az EU 
hatáskörei

febr. 26. Az intézmények általános áttekintése; az Európai Tanács

márc. 5. A Tanács 

márc. 12. Az Európai Parlament

márc. 19. A Bizottság-ZH

márc. 26. A monetáris politika intézményrendszere, az EU költségvetése, a Számvevőszék 
és az Európai Beruházási Bank

ápr. 2. HÚSVÉT HÉTFŐ

ápr. 9. Az Európai Unió Bírósága

ápr. 16. Tanácsadó szervek és ügynökségek

ápr. 23. Jogalkotási és döntéshozatali eljárások

ápr. 30. MUNKASZÜNETI NAP 

máj. 7. Az uniós polgárság; Alapjogvédelem az EU-ban

máj. 14. Immunitás, felelősség; Tisztviselők és alkalmazottak az EU-ban-ZH



I. Az Európai Parlament

II. Szervezete
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I. Európai Parlament

EUSZ 14. cikk

(1) Az Európai Parlament, a Tanáccsal közösen, 
ellátja a jogalkotási és költségvetési 
feladatokat. A Szerződésekben 
meghatározott feltételek szerint politikai 
ellenőrzési és konzultatív feladatokat lát el. 
Az Európai Parlament megválasztja a 
Bizottság elnökét.



I. Európai Parlament

(2) Az Európai Parlament az Unió polgárainak 
képviselőiből áll. A képviselők száma – az 
elnököt nem számítva – nem haladhatja meg 
a hétszázötvenet. A polgárok képviselete 
arányosan csökkenő módon valósul meg, 
ahol a tagállamonkénti alsó küszöbérték 
legalább hat tag. Egyik tagállamnak sem 
lehet több, mint kilencvenhat képviselői 
helye.



I. Európai Parlament

Az Európai Tanács, az Európai Parlament 
kezdeményezésére és vele egyetértésben, az 
első albekezdésben említett alapelvek 
tiszteletben tartásával egyhangúlag elfogadott 
határozatban meghatározza az Európai 
Parlament összetételét.



I. Európai Parlament

(3) Az Európai Parlament tagjait közvetlen és 
általános választójog alapján, szabad és titkos 
választásokon, ötéves időtartamra választják.

(4) Az Európai Parlament tagjai közül 
megválasztja elnökét és tisztségviselőit.



I. Európai Parlament

EUSZ 14. cikk

(1) Az Európai Parlament, a Tanáccsal közösen, 
ellátja a jogalkotási és költségvetési 
feladatokat. A Szerződésekben 
meghatározott feltételek szerint politikai 
ellenőrzési és konzultatív feladatokat lát el. 
Az Európai Parlament megválasztja a 
Bizottság elnökét.



I. Európai Parlament

EUMSZ 225. cikk

Az Európai Parlament tagjainak többségével 
felkérheti a Bizottságot olyan kérdésre vonatkozó 
megfelelő javaslat előterjesztésére, amely az Európai 
Parlament megítélése szerint a Szerződések 
végrehajtása céljából uniós jogi aktus kidolgozását 
teszi szükségessé. Ha a Bizottság nem terjeszt elő 
javaslatot, ennek okairól tájékoztatja az Európai 
Parlamentet.



I. Európai Parlament

EUMSZ 232. cikk

Az Európai Parlament tagjainak többségével 
elfogadja eljárási szabályzatát.

• az EP szervezetésre és működésére vonatkozó 
részletes szabályok



I. Európai Parlament

EUMSZ 234. cikk

Az Európai Parlament, ha a Bizottság tevékenysége 
miatt bizalmatlansági indítványt terjesztenek elé, 
arról legkorábban az indítvány beterjesztése után 
három nappal, nyílt szavazással határoz.

Ha a bizalmatlansági indítványt a leadott szavazatok 
kétharmadával és az Európai Parlament tagjainak 
többségével elfogadják, a Bizottság tagjainak 
testületileg le kell mondaniuk, az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselőjének pedig le kell 
mondania a bizottsági tagságról.



I. Európai Parlament

EUMSZ 284. cikk (3)
Az Európai Központi Bank a KBER tevékenységéről, valamint az 
előző és a folyó év monetáris politikájáról éves jelentést készít 
az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint az Európai Tanácsnak. Ezt a jelentést az Európai 
Központi Bank elnöke nyújtja be a Tanácsnak és az Európai 
Parlamentnek, mely utóbbi ez alapján általános vitát tarthat.

Az Európai Központi Bank elnökét és az Igazgatóság többi 
tagját az Európai Parlament kérésére vagy saját 
kezdeményezésükre az Európai Parlament hatáskörrel 
rendelkező bizottságai meghallgatják.
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II. Szervezete

• Elnök

• Főtitkárság

• Képviselők

• Képviselőcsoportok

• Parlamenti Bizottságok

• Küldöttségek

• Politikai szervek


